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Do dyspozycji zostanie oddanych 151 aparta-
mentów w przeważającej części nieprzekraczają-
cych 30 m2, recepcja, a także szereg udogodnień, 
które wpłyną na jakość życia. 

Część użytkowa rozpoczyna się od pierwszego 
piętra, na parterze zostanie ulokowana część 
usługowa. Inwestycja zostanie zlokalizowana na 
działce o powierzchni ponad 7000 m2. Powstanie 
na niej wtopiony w zieleń parkową funkcjonalny 
3 - kondygnacyjny budynek o współczesnej 
formie składający się z trzech optycznie rozsu-
niętych brył, tworzących dwa atria wewnętrzne. 

W budynku znajdzie się jednokondygnacyjny, 

Inwestycja „Apartamenty Merliniego” to prestiżowy apartamentowiec
pod wynajem, powstający w zacisznej części Mokotowa. Doskonała lokalizacja,
klasyczna architektura, nowoczesna ekologiczna technologia budowy, 
zastosowanie najlepszej jakości materiałów wykończeniowych oraz dopra-
cowane w każdym detalu wnętrza sprawią, że inwestycja zdecydowanie
wyróżnia się na warszawskim rynku nieruchomościowym.

podziemny parking dla samochodów i rowerów 
oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. 
Wjazd do garażu będzie posiadał dwukierunkową,
zadaszoną rampę zjazdową.

To wyjątkowe miejsce, sąsiadujące z najpięk-
niejszymi zakątkami Mokotowa. Bliskość 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Warsza-
wianka” i terenów zielonych – Parku Dreszera, 
Królikarni, a także Łazienek Królewskich 
sprawia, że miejsce jest enklawą oferującą 
wysoką jakość życia i prywatność. Jedno-
cześnie zachowają pełen dostęp do infra-
struktury miasta i doskonałej komunikacji 
ze śródmieściem stolicy. 
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Lotnisko Chopina 7 km/20 minut

Dworzec Centralny 5 km/15 minut

Stare Miasto 8 km/25 minut

Stadion PGE Narodowy 8,5 km/22 minuty

Stacja Metra 1 km/5 min

Przystanek tramwajowy 50 m

Odległość inwestycji do 
ważniejszych miejsc Warszawy
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Mokotów zajmuje powierzchnię ponad 35 
km2. Jest największą pod względem miesz-
kańców dzielnicą Warszawy. Na dzień 
01.01.2019 roku liczba mieszkańców 
Mokotowa wynosiła 217 683 osób. Przez 
Mokotów przebiega I linia warszawskiego 
metra, a z prawobrzeżną Warszawą łączy 
go oddany do użytku w 2002 roku most 
Siekierkowski.

Mokotów słynie z luksusowych aparta-
mentowców i zabytkowych zatopionych 
w zieleni wilii. Ta część stolicy obfituje 
w eleganckie restauracje, prestiżowe 
sklepy czy nastrojowe kawiarnie. Funkcję 
rekreacyjną pełnią parki, skwery i zieleń-
ce. Niezwykle bogata jest też oferta kultu-
ralna w postaci teatrów, kin, licznych 
muzeów i galerii sztuki. 

W różnego rodzaju rankingach i plebiscy-
tach od lat Mokotów wskazywany jest jako 
jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania
w stolicy.

prestiżowa lokalizacja

doskonała komunikacja z innymi 
dzielnicami Warszawy 

elegancka, ponadczasowa architektura

nowoczesna technologia budowy

atrakcyjne apartamenty inwestycyjne 
(powierzchnia ok. 30 m2)

bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych

Atuty inwestycji
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PRZYCHODY ŁĄCZNIE

Przychody ze sprzedaży 
mieszkań

Przychody ze sprzedaży 
miejsc parkingowych

KOSZTY ŁĄCZNIE

Koszt zakupu działki

Koszt budowy

Koszt obsługi administracyjnej

Koszt sprzedaży i marketingu

Koszt dokumentacji projektowej

Nadzór nad SPV

Koszty finansowe

77 832 950,00

75 751 650,00

2 081 300,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PLN

Nakłady finansowe

ZYSK BRUTTO 22 262 693,00

RENTOWNOŚĆ PROJEKTU 28,60%

55 570 257,00

20 000 000,00

25 250 550,00

1 767 538,00

3 891 647,00

757 516,00

303 006,00

3 600 000,00



Uczestnicy procesu
INWESTOR
nabywa udziały w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki celowej 
i zostaje jej wspólnikiem

APARTAMENTY MERLINIEGO 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

HRE Trust Sp. z o. o.
udziałowiec większościowy, posiadający 
docelowo ok. 60% udziałów w spółce celowej

HREIT S.A.

HRE TRUST 
SP. Z O.O.

opcja CALL

INWESTOR

APARTAMENTY 
MERLINIEGO 

SP. Z O. O.

wpłata inwestora wykupienie udziałów inwestora

opcja CALL

12 m-cy 6 m-cy

7,88%
w skali roku

7,88%
w skali roku

*

W trakcie realizacji Inwestor otrzymuje 7,88% stopy zwrotu rocznie od zainwestowanego 
kapitału. Zysk wypłacany jest w cyklach kwartalnych.

unikalne rozwiązanie, przygotowane 
dla klientów, 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)

prawomocne pozwolenie na budowę

Equity Merliniego
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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.

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.

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 kontroli zarządczej 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 środowi-
ska 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.  Spółki, ani autorzy opracowania, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie 
niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej. 


