Equity Słowackiego
Bezpośrednia inwestycja
w projekt deweloperski

Inwestycja „Apartamenty Słowackiego” to nowoczesny apartamentowiec,
powstający w cichej i zielonej części Radzymina. Prosta, klasyczna bryła,
zastosowanie ciekawego detalu oraz wysoka jakość materiałów decydują
o atrakcyjności tego projektu. Inwestycja zdecydowanie wyróżnia się na tle
innych osiedli powstających w podwarszawskim Radzyminie. To wyjątkowe
osiedle, które oferuje przyszłym mieszkańcom wszystko, co jest potrzebne
do wygodnego życia w podmiejskiej przestrzeni.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie
sześciokondygnacyjny, dwuklatkowy budynek mieszkalny ze 113 mieszkaniami
o metrażach od 26 do 75 m2 i 5 lokalami
usługowymi na parterze. Zróżnicowane
metraże, niezwykła przestronność i funkcjonalność, a dodatkowo możliwość łączenia
mieszkań wpłyną na wygodę i komfort
mieszkańców.
Inwestycja „Apartamenty Słowackiego”
będzie mieściła się w Radzyminie przy
ul. Juliusza Słowackiego na działce o łącznej
powierzchni 6 892 m2. Ogromną zaletą jest
jej doskonała lokalizacja. To cicha i spokojna
okolica z bardzo dobrym dojazdem do
Warszawy, który zajmuje tylko 30 minut,
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a odległość do centrum Radzymina wynosi
zaledwie 1,5 km. Znajdziemy tam park,
kawiarnie,
restauracje
czy
pobliskie
sklepy. Tuż przy inwestycji zlokalizowany
jest przystanek autobusowy, którym można
dojechać do najbliższej stacji metra
„Trocka”.
Budynek
zaprojektowano
nie
tylko
z ogromną troską o walory estetyczne,
ale również ekonomiczne. Komfort mieszkania zapewnią dodatkowo dwie cichobieżne windy, komórki lokatorskie oraz
liczne miejsca parkingowe, zarówno w bryle
budynku, jak i na zewnątrz. Projekt zakłada
także aranżację zieleni i małej architektury wokół budynku.
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Odległości do
ważniejszych miejsc:
przystanek autobusowy – 10 m
stacja kolejowa - ok. 3 km
centrum miasta – 1,5 km
centrum Warszawy – ok. 30 km
(czas przejazdu ok. 30 minut)
lotnisko Chopina w Warszawie – ok. 42 km
(czas przejazdu trasą S8 ok. 40 minut)
lotnisko w Modlinie – ok. 48 km (czas przejazdu ok 50 minut)
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Atuty inwestycji

NAKŁADY FINANSOWE

własność gruntu
dogodna lokalizacja

PLN

nowoczesna architektura

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

funkcjonalne mieszkania
z możliwością łączenia

PRZYCHODY TOTAL

27 145 084,00

Przychody ze sprzedaży

24 673 636,00

doskonała komunikacja z Warszawą

mieszkań

łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej

1 100 000,00

Przychody ze sprzedaży

(szkoły, przedszkola, służba zdrowia)

miejsc parkingowych

1 371 448,00

Przychody ze sprzedaży GLA

prawomocne pozwolenie na budowę

KOSZTY TOTAL

Miasto Radzymin położone jest w Gminie
Radzymin, która leży w centralnej części

21 811 265,00
2 150 000,00

Koszt zakupu działki

województwa mazowieckiego, w północno-za-

15 526 877,00

Koszt budowy

chodniej części powiatu wołomińskiego, 25 km

Koszt obsługi administracyjnej

1 001 734,00

gminy przebiega trasa S8, która jest częścią

Koszt sprzedaży i marketingu

1 221 528,00

Via Baltica i dogodnie łączy Radzymin z ogólno-

Koszt dokumentacji projektowej

400 693,00

Koszt nadzoru nad SPV

250 433,00

na północny wschód od Warszawy. Przez teren

polską siecią transportu drogowego.
Radzymin to miasto z historią – prawa miejskie

1 260 000,00

Koszty ﬁnansowe

posiada od 1475 roku. Jest znane jako „Miasto
Cudu nad Wisłą”. Obecnie zajmuje powierzchnię 2339 ha, którą na dzień 31.01.2019 roku
zamieszkiwało ponad 12,2 tys. mieszkańców.

5 333 819,00

ZYSK BRUTTO

Liczba ludności w całej gminie Radzymin

RENTOWNOŚĆ PROJEKTU

wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o blisko 30%.

19,65%

Ten regularny przyrost liczby mieszkańców
wynika z bliskości stolicy, dostępności terenów
inwestycyjnych

oraz

dobrej

komunikacji

dzenia

biznesu

i

aktywnego

wypoczynku.

(droga ekspresowa S8, Szybka Kolej Miejska).

Władze gminy Radzymin prowadzą aktywną

Bliskość

politykę

Warszawy,

piękna

przyroda,

inwestycyjną

i

wspierają

rozwój

sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego i dobra

przedsiębiorczości. Jednocześnie mieszkańcy

komunikacja to zalety położenia Radzymina,

kultywują społeczne i patriotyczne tradycje,

które wpływają na dynamiczny rozwój miasta.

a sam Radzymin zachowuje unikalny klimat

To bardzo dobre miejsce do mieszkania, prowa-

historycznego miasta.
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Model działania
Equity Apartamenty Słowackiego to, oparty na nieruchomościach, produkt inwestycyjny proponowany
przez BDC Development S.A., umożliwiający Inwestorom bezpośrednią i jednocześnie bezobsługową
formę uczestniczenia w projekcie deweloperskim poprzez nabycie udziałów w spółce celowej
powołanej do realizacji inwestycji mieszkaniowej w podwarszawskim Radzyminie. Taka konstrukcja
umożliwia uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu
maksimum bezpieczeństwa.

Uczestnicy procesu
INWESTOR

BDC
DEVELOPMENT
S.A.

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

opcja CALL
INWESTOR

APARTAMENTY
SŁOWACKIEGO SP. Z O.O.
spółka celowa powołana
do realizacji projektu

BDC DEVELOPMENT S.A.
udziałowiec większościowy, posiadający docelowo
ok. 60% udziałów w spółce celowej. Podmiot
odpowiedzialny za organizację całego procesu
realizacji i sprzedaży inwestycji, posiadający
odpowiednie zasoby, doświadczenie i know-how.

7,49%

APARTAMENTY
SŁOWACKIEGO
SP. Z O.O.

7,49%

w skali roku

w skali roku

wpłata inwestora

wykupienie udziałów inwestora
12 m-cy

6 m-cy
opcja CALL

W trakcie realizacji Inwestor otrzymuje 7,49% stopy zwrotu rocznie
od zainwestowanego kapitału. Zysk wypłacany jest w cyklach kwartalnych.
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Michał Sapota

Iwona Kurylak

Aleksandra Piekarczyk

Prezes Zarządu

Dyrektor Departamentu Prawnego

Radca Prawny

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.

10 lat doświadczenia, adwokat,
specjalizacja w fuzjach i przejęciach,
oraz ﬁnansowaniu dłużnym.
Reprezentacja funduszy
inwestycyjnych i przedsiębiorstw
z branży deweloperskiej.

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

Izabela Skotarska

Aneta Karczmarczyk

Dyrektor Sprzedaży

Dyrektor Marketingu

Dyrektor Biura Zarządu

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.

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.

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.
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29KM
Radzymin

30MIN

30% MIESZKAŃ
ZAREZERWOWANYCH

Bezpośrednie połączenie
autobusowe z metrem

Warszawa

Strategia spółki opiera się na rozwoju oferty mieszkaniowej na terenie
aglomeracji warszawskiej i jest odpowiedzią na trwające procesy
suburbanizacyjne.

20 LAT

Spółka prowadzi działalność deweloperską
nieprzerwanie od 1997 roku, w ramach grupy
zrealizowała inwestycje o łącznej powierzchni
PUM 51 000 m2

W procesie przygotowania i realizacji inwestycji,
spółka wykorzystuje nowoczesne rozwiązania
architektoniczne i technologiczne, dzięki czemu
wznoszone budynki są atrakcyjne wizualnie,
zdrowe i energooszczędne.

Oferta mieszkań powstaje z myślą o przyszłych
właścicielach i ich potrzebach, obejmuje przede
wszystkim lokale 2 i 3-pokojowe o metrażu
30-55m2 - wygodne, funkcjonalne i zapewniające
pełnię komfortu.

Spółka na każdym etapie realizacji inwestycji dba
o najwyższą jakość wykonania mieszkań
i lokali usługowych, ciesząc się zasłużoną
renomą wśród klientów.
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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.

