Helbor atinge metas e dobra o volume de
VGV lançado e de vendas contratadas em 2007
São Paulo (14 de janeiro de 2008) - A Helbor Empreendimentos S.A. atingiu
em 2007 todas as metas definidas quanto ao VGV (Valor Global de Vendas)
lançado e às vendas contratadas para projetos imobiliários desenvolvidos nos
Estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Bahia. Foram lançados 14 edifícios
residenciais e 1 comercial num total de 2.513 unidades, nas cidades de São Paulo,
Guarulhos, Santos, Santana de Parnaíba (Tamboré) e Mogi das Cruzes (SP) e ainda
nos municípios de Goiânia (GO), Joinville (SC) e Salvador (BA).
No item VGV Total, a meta era colocar no mercado empreendimentos que
totalizassem R$ 950,4 milhões, sendo que o volume obtido foi de R$ 950,9 milhões.
Registra-se um crescimento de 129% no comparativo do VGV Total lançado de
2007 com o do ano anterior (R$ 415,1 milhões).
Os números exclusivos da incorporadora (VGV Helbor) apresentam o
seguinte resultado: R$ 568,7 milhões contra R$ 567,5 milhões previstos. Na
comparação com o ano anterior, a participação da Helbor no VGV Lançado em
2007 registrou alta de 109%, sobre os R$ 271,2 milhões de 2006.
No item vendas contratadas, do total acumulado do ano passado (R$ 549,7
milhões), a Helbor registrou uma participação de R$ 410,6 milhões, o que
representa uma evolução de 108% na comparação com o ano anterior, quando seu
resultado foi de R$ 197,7 milhões. Em 2006, o total de vendas contratadas foi de R$
306,9 milhões. Os números referentes a 2007 são preliminares.
A velocidade de vendas também tem acompanhado as previsões da
empresa. Seu maior lançamento no ano passado, o Condominium Parque Clube,
em Guarulhos - empreendimento de seis torres com 714 apartamentos -, em
parceria com o Grupo Balboa (Espanha) e a Company S.A., teve 270 unidades
escrituradas 30 dias após o início das vendas, em 24 de novembro.

Listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (HBOR3) desde
dia 29 de outubro de 2007, a Helbor captou R$ 252 milhões para investimentos.
Com esses recursos está ampliando seu estoque de terrenos (lanbank), concentrado
no perfil de giro rápido, que prevê lançamentos em curto espaço de tempo e com
elevada performance de vendas nas cidades em que já atua e em novos municípios
incluídos em seu plano de expansão, baseado na diversificação geográfica de suas
atividades.
Seguindo a característica que a diferencia no mercado, em todas as
localidades em que está presente a Helbor tem capacidade de desenvolver
empreendimentos residenciais para diferentes faixas de público (da baixa renda ao
alto padrão) e edifícios comerciais.
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(www.helbor.com) já entregou cinco mil unidades, entre apartamentos, casas,
conjuntos comerciais e lotes urbanizados, e possui mais oito mil unidades em fase
de desenvolvimento ou em construção em 18 cidades nos Estados de São Paulo,
Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e no Distrito Federal. Atua
exclusivamente como incorporadora imobiliária firmando parcerias com os
melhores players dos mercados em que possui empreendimentos para a realização
das atividades de construção e comercialização.
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