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Inwestycja realizowana przez spółkę celową 
Lotnisko Park Sp. z o.o. zlokalizowana jest na 
działce o powierzchni ok. 14.000 m2. Powstanie tu 
8 budynków wielorodzinnych, w których zapro-
jektowano 248 funkcjonalnych mieszkań o łącznej 
powierzchni użytkowej ok 10.800 m2. Zróżnico-
wane metraże lokali (od 29 do 70 m2) oraz 
możliwość ich łączenia, gwarantują nabywcom 
znalezienie w ofercie optymalnej przestrzeni dla 
siebie.
 
Architektura budynków charakteryzuje się prostą, 
zwartą bryłą. Elewacje urozmaicono poprzez
zastosowane różnorodnych materiałów o zhar-
monizowanej, stonowanej kolorystyce /biel, 

Equity Rumia to kolejny, oparty na nieruchomościach, produkt inwestycyjny 
proponowany przez HREIT SA, umożliwiający Inwestorom bezpośrednią 
i jednocześnie bezobsługową formę uczestniczenia w projekcie deweloperskim 
poprzez nabycie udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji
 inwestycji mieszkaniowej w trójmiejskiej Rumi.
Taka konstrukcja umożliwia uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu 
z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

szarość, grafit/ doskonale wpisującej się 
w naturalny krajobraz. Dominującym elementem 
elewacji jest reprezentacyjna strefa wejściowa do 
budynku. Dodatkowo kompozycje elewacji 
wyznaczają bonie na elewacjach, pionowe okna, 
linie balkonów i piony okien klatki schodowej. 

Bilans miejsc parkingowych zapewniają garaże 
zlokalizowane w budynkach i zewnętrzne miejsca 
parkingowe. 

Projekt zakłada również zagospodarowanie 
terenu wokół budynków zielenią i elementami 
małej architektury oraz przygotowanie placu 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla.
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własność gruntu

nowoczesna architektura

funkcjonalne, małe mieszkania

doskonała komunikacja z Trójmiastem 
(obwodnica, SKM)

łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej

bliskość terenów zielonych 
(Trójmiejski Park Krajobrazowy)

Atuty inwestycji



PRZYCHODY TOTAL

Przychody ze sprzedaży 
mieszkań

Przychody ze sprzedaży 
miejsc parkingowych

KOSZTY TOTAL

Koszt zakupu działki

Koszt budowy

Koszt obsługi administracyjnej

Koszt sprzedaży i marketingu

Koszt dokumentacji projektowej

Nadzór nad SPV

Koszty finansowe

60 129 015,28

58 600 560,00

1 528 455,28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PLN

Miasto Rumia położone jest w obrębie 
aglomeracji trójmiejskiej w odległości 
ok. 10 km od centrum Gdyni. Zajmuje 
powierzchnię ok. 30 km2, którą na koniec 
2018 roku zamieszkiwało ponad. 48 tys. 
mieszkańców. Liczba ta, wg danych 
statystycznych stale wzrasta ze względu 
na atrakcyjną lokalizację względem 
Trójmiasta i dynamiczny rozwój tego 
regionu Pomorza.
W aglomeracji trójmiejskiej Rumia stanowi 
ważny ośrodek mieszkaniowy i komunika-
cyjny. Bliskość obwodnicy oraz linia 
kolejowa SKM umożliwia mieszkańcom 
Rumi szybkie dotarcie do innych miast 
w regionie, dlatego też lokalizacja ta cieszy 
się coraz większą popularnością 
wśród mieszkańców Trójmiasta poszukują-
cych spokojnego miejsca do zamieszkania, 
doceniających kameralność miasta 
i łatwą dostępność do infrastruktury 
miejskiej. Dodatkowym atutem tej lokali-
zacji jest sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, stanowiącego doskonałą 
bazę terenów rekreacyjnych dla osób 
ceniących aktywny wypoczynek na łonie 
natury.
Bliskość Trójmiasta, rozwinięta komuni-
kacja oraz atrakcyjne ukształtowanie 
terenu czynią Rumię miastem interesują-
cym również dla przedsiębiorców i inwe-
storów. Rumia położona jest w odległości 
ok. 3 km od obwodnicy, przy drodze krajo-
wej nr 6, prowadzącej do Szczecina 
oraz przy ważnej magistrali kolejowej 
Gdańsk – Szczecin. Od najbliższego 
lotniska (Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku) dzieli ją 25 km, a od portów 
morskich w Gdyni  i Gdańsku odpowiednio 
10 i 38 km. Miasto oferuje ponad 
130 ha skatalogowanych gruntów inwesty-
cyjnych w północnej i północno – wschod-
niej części miasta, stanowiących m.in. 
naturalne zaplecze dla Portu Gdynia w 

Nakłady finansowe

ZYSK BRUTTO 12 085 849,60

RENTOWNOŚĆ PROJEKTU 20,10%
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48 043 165,69

8 500 000,00

32 376 000,00

2 158 400,00

2 705 805,69

863 360,00

539 600,00

900 000,00

ramach tzw. Doliny Logistycznej. Tworze-
nie dogodnych warunków dla powstawa-
nia nowych i rozwoju istniejących firm to 
jeden z ważniejszych kierunków rozwoju 
miasta.



Uczestnicy procesu
INWESTOR 
nabywa udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Lotnisko Park Sp. z o.o.
i zostaje jej wspólnikiem

LOTNISKO PARK SP. Z O.O.
spółka celowa powołana do realizacji projektu

HREIT S.A. 
podmiot odpowiedzialny za organizację 
całego procesu realizacji i sprzedaży 
inwestycji, posiadający odpowiednie 
zasoby, doświadczenie i know-how

NORTH STAR DEVELOPMENT S.A. 
udziałowiec większościowy, docelowo 
posiadający ok. 60% udziałów w spółce celowej

HREIT S.A.

NORTH STAR 
DEVELOPMENT

S.A.

opcja CALL

INWESTOR

LOTNISKO
PARK SP. Z O.O.

wpłata inwestora wykupienie udziałów inwestora

opcja CALL

12 m-cy 6 m-cy

8,10%
w skali roku

8,10%
w skali roku

*

W trakcie realizacji Inwestor otrzymuje 8,10% stopy zwrotu rocznie od zainwestowanego 
kapitału, wypłacane w cyklach kwartalnych.

unikalne rozwiązanie, dedykowane 
klientom, którzy cenią bezpieczeństwo 
inwestycji i powtarzalne zyski

propozycja skierowana do osób, chcących 
zarabiać na projektach deweloperskich, 
bez konieczności zakupu nieruchomości, 
angażowania dużego kapitału i „prowadzenia” 
firmy deweloperskiej

bezobsługowa i bezpośrednia formuła 
uczestniczenia w projektach deweloperskich 
poprzez nabycie udziałów w spółce celowej 
realizującej inwestycję

bezpieczeństwo prawne (akt notarialny)

Equity Rumia
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Iwona Kurylak
Dyrektor Departamentu Prawnego

+10 lat doświadczenia, adwokat, 
specjalizacja w fuzjach i przejęciach,

oraz finansowaniu dłużnym,
reprezentacja funduszy 

inwestycyjnych i przedsiębiorstw 
z branży deweloperskiej

Alina Landowska
Dyrektor Inwestycyjny

+15 lat doświadczenia w zarządzaniu 
środkami publicznymi w kwocie ponad 
500 mln EUR, M&A małych i średnich 

przedsiębiorstw dla funduszy 
zagranicznych w sektorach 

zaawansowanych technologii

Aleksandra Piekarczyk
Radca Prawny

+10 lat doświadczenia w zakresie obsługi 
prawnej firm z branży nieruchomości; 

doskonała znajomość prawa 
budowlanego i administracyjnego; 

kluczowe kompetencje obejmują badanie 
prawne nieruchomości i negocjacje

Katarzyna Golczyk
Dyrektor Sprzedaży

+10 lat doświadczenia w sprzedaży 
w branży nieruchomości, doskonała 

znajomość technik sprzedaży, 
umiejętność pozyskiwania klientów, 

budowania i utrzymywania pozytywnych 
relacji; zarządzanie projektami, 

negocjacje; ponad 2000 sprzedanych 
mieszkań

Przemysław Wasiewicz
Architekt (PM)

+15 lat doświadczenia w projektowaniu 
obiektów kubaturowych w kraju
 i zagranicą, 7 lat doświadczenia 

w obsłudze procedur administracyjnych 
związanych z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Członek Izby Architektów 

RP oraz Izby Architektów 
w Mediolanie (Włochy)

Izabela Skotarska
Dyrektor Marketingu

+10 lat doświadczenia w zarządzaniu 
strategiami marketingowymi dla 

największych firm deweloperskich 
w Polsce; doświadczenie zdobyte 
podczas organizowania licznych 
kampanii sprzedażowych i setek 

wydarzeń dla projektów 
nieruchomościowych

Aneta Karczmarczyk
Dyrektor Biura Zarządu

+10 lat doświadczenia w zarządzaniu 
biurami CEO ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 

prawnych związanych 
z rynkiem nieruchomości

Aneta Rembiś
Kontroler Finansowy

+10 lat doświadczenia w finansach 
w branży nieruchomości, specjalizacja 

w kontrolingu finansowym i budżetowaniu, 
tworzenie procesów i narzędzi 
kontrolizarządczej w biznesie 

Michał Sapota
Prezes Zarządu

Wizjoner, który zmienił polską branżę 
budowlaną. Od 10 lat niestrudzenie 
realizuje marzenia  polskich rodzin           
o własnych czterech kątach.  Ma na 

koncie 135 zrealizowanych inwestycji 
deweloperskich w całej Polsce, w  których  

sprzedał  ponad 17 tysięcy mieszkań.
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skupia spółki celowe realizujące inwestycje 
mieszkaniowe na terenie całej Polski

posiada pełen łańcuch kompetencji 
pozwalający na organizację i nadzorowanie 
całego procesu realizacji i sprzedaży 
inwestycji od momentu pozyskania 
nieruchomości do momentu oddania 
do użytkowania gotowego obiektu 

posiada doświadczenie – zarówno po stronie 
prowadzenia projektów deweloperskich 
jak i pozyskania i rozliczania kapitału

przy wyborze projektów do realizacji kieruje 
się lokalnym popytem wynikającym z potrzeb 
mieszkaniowych zgłaszanych przez rynek, 
a nie popytem czysto spekulacyjnym

umożliwia Inwestorom partycypację 
w wypracowanym zysku z inwestycji, 
proporcjonalnie do wniesionych udziałów

HREIT powstał na bazie naszych wieloletnich doświadczeń oraz analiz, jako 
platforma łącząca firmy deweloperskie z całej Polski i Europy z funduszami 
inwestycyjnymi, w celu wytworzenia optymalnego środowiska dla ich 
koegzystencji i rozwoju branży.

Uważamy, że przyszłością budownictwa 
mieszkaniowego na najwyższym poziomie jest transfer 
najnowocześniejszych technologii budowlanych 
i materiałowych do jak najszerszej grupy odbiorców 
i stosowaniu ich na masową skalę.

Wysokie standardy budowlane w zakresie jakości 
i oszczędności energetycznej to potężne wyzwania 
na najbliższe lata. Wprowadzenie ich pozwoli 
na stworzenie optymalnych warunków do życia 
dla mieszkańców.

Wierzymy, że współpraca i wzajemne wsparcie 
wielu podmiotów z branży deweloperskiej 
z inwestorami pomoże im w zrównoważonym 
i stabilnym rozwoju oraz będą stanowiły filar 
bezpieczeństwa niezależnie od warunków 
rynkowych. Branża deweloperska to istotna gałąź 
polskiej gospodarki, a silne firmy deweloperskie 
to bezpieczeństwo nabywców mieszkań.
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
Cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,1104,1629,2073, 2244, z 2019 r. poz. 80 z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art.3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn.zm.). Materiał nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, 
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Prezentowane dane finansowe 
stanowią prognozę inwestycji. Stopa zwrotu nie stanowi gwarantowanego wyniku inwestycji, a rzeczywisty wynik obciążony może być wieloma 
czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż prezentowana stopa zwrotu  bądź do utraty części lub całości zainwestowanych 
środków. Opracowanie jest udostępniane Inwestorowi wyłącznie w celach informacyjnych i przy założeniu, że zostanie wykorzystane wyłącznie aby 
umożliwić Inwestorowi jego własną analizę produktu inwestycyjnego. Wszystkie dane zawarte w dokumencie są prezentowane w dobrej wierze 
i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, jednakże nie składają oni żadnych 
oświadczeń, ani nie dają żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie prawdziwości i kompletności informacji zawartych w  niniejszym  
dokumencie. Spółka ani autorzy opracowania, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie 
niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej. 


