Equity Lake House Zegrze
Bezpośrednia inwestycja
w projekt deweloperski

Lake House Zegrze to nowy apartamentowiec zlokalizowany w kameralnej
miejscowości Zegrze (gmina Serock) nad Jeziorem Zegrzyńskim. Teren, na
którym inwestycja jest realizowana, posiada bezpośredni dostęp do jeziora, które stanowi znakomitą atrakcję turystyczną i rekreacyjną, szczególnie cenioną przez mieszkańców Warszawy i okolic. Możliwość uprawiania
sportów zarówno letnich, jak i zimowych, wędkowania, bliskość sosnowych lasów oraz dostępność ścieżek rowerowych sprawia, że jest to miejsce atrakcyjne przez cały rok.
Na działce o powierzchni blisko 4500 m2
zaprojektowano 2 budynki 4 - kondygnacyjne, w których znajdzie się 59 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej
ok. 3892 m2. W budynku A zaprojektowano
ogólnodostępny lokal usługowy o powierzchni 200 m2 z przeznaczeniem na
lokal gastronomiczny. Na najniższych
kondygnacjach budynków zaprojektowano
garaże zaspokajające potrzeby parkingowe
przyszłych mieszkańców. Z myślą o pasjonatach żeglarstwa i sportów wodnych
w in-westycji przewidziano niewielką
marinę, gdzie będzie można przycumować
łódź, jacht czy skuter wodny.
W ofercie znajdują się apartamenty o zróżnicowanych metrażach i rozkładach,
począwszy od mniejszych, jednopokojowych o powierzchni ok. 40 m 2 do przeKONTAKT@HERITAGERE.PL
WWW.HERITAGERE.PL

stronnych dwupoziomowych o powierzchni od 130 do 150 m2 z tarasami na dachu.
Celem postawionym projektantowi była
maksymalna ekspozycja budynków na
Jezioro Zegrzyńskie przy zachowaniu
ograniczeń narzuconych przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Budynek A zaprojektowany został wzdłuż linii brzegowej jeziora.
Jego załamanie dostosowuje się do linii
skarpy, co sprawia, że budynek naturalnie współgra z krajobrazem. Budynek
B stanowi uzupełnienie założenia. Poprzez
zastosowanie dodatków w stonowanych,
nieinwazyjnych kolorach (białym, szarym
i naturalnym kolorze drewna) oraz
licznych przeszkleń budynki wtapiają
się w otoczenie tworząc z nim spójną
całość.

+48 734 900 900

ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa

Odległości do
ważniejszych miejsc:
Centrum Warszawy – 40 km/40 min
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina - 42 km/45 min
Port Lotniczy w Modlinie – 30 km/35 min
Sklep – 350 m/2 min
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Atuty inwestycji

NAKŁADY FINANSOWE

nowoczesna architektura
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

apartamenty o zróżnicowanych
metrażach

PRZYCHODY TOTAL

bezpośredni dostęp do jeziora

Przychody ze sprzedaży mieszkań

dobre połączenie komunikacyjne
z Warszawą

Przychody ze sprzedaży

własność gruntu

Przychody ze sprzedaży GLA

prawomocne pozwolenie na budowę

KOSZTY TOTAL

potencjał inwestycyjny

Koszt zakupu działki

PLN
39 515 806,00
35 611 800,00
1 965 853,00

miejsc parkingowych

Koszt budowy

1 938 153,00
30 132 560,00
3 750 000,00
22 160 628,00

Ogromnym atutem inwestycji jest lokalizacja

Koszt obsługi administracyjnej

820 764,00

nad

Koszt sprzedaży i marketingu

1 580 632,00

pięknym

Jeziorem

Zegrzyńskim.

Jego

powierzchnia wynosi ponad 3 tys. ha. Cały akwen

Koszt dokumentacji projektowej

451 420,00

otoczony jest malowniczymi lasami sosnowymi,

Koszt nadzoru nad SPV

205 191,00

które świetnie komponują się z pozostałymi

Koszty ﬁnansowe

1 163 925,00

elementami krajobrazu.
Uprawia się tu żeglarstwo, kitesurﬁng, windsurﬁng, kajakarstwo, wioślarstwo i sporty motoro-

ZYSK BRUTTO

wodne. Zimą na jeziorze pojawiają się bojery,

RENTOWNOŚĆ PROJEKTU

iceﬂyery i iceboardy. Według szacunków, każde-

9 383 246,00
23,75%

go lata w przystaniach na brzegach Zalewu
swoje miejsce znajduje około 1500 jachtów i żag-

Jezioro Zegrzyńskie jest szczególnie lubiane

lówek.

przez mieszkańców stolicy i stanowi dla nich

Kilkanaście razy w roku organizowane są tu

doskonałą weekendową bazę wypadową. Odle-

imprezy regatowe, w których w przeszłości

głość Zegrza od centrum Warszawy wynosi ok

można było podziwiać między innymi Mateusza

40 km. Dzięki inwestycjom drogowym przepro-

Kusznierewicza. Swoją działalność prowadzi tu

wadzonym w ostatnich latach znacznie popra-

Warszawskie Towarzystwo Regatowe oraz wiele

wiła się jakość i bezpieczeństwo komunikacji na

szkół żeglarstwa i windsurﬁngu.

linii Zegrze – Warszawa. Do Zegrza z łatwością

Na terenie gminy Serock znajdują się 3 rezerwa-

można się dostać również komunikacją publicz-

ty

ną – autobusami, Szybką Koleją Miejską oraz

przyrody:

rezerwat

przyrody

„Zegrze",

rezerwat leśny „Wąwóz Szaniawskiego" i rezer-

pociągami Kolei Mazowieckich.

wat przyrody „Jadwisin". Zostały stworzone są

Zegrze jest dobrze skomunikowane z portami

na rzecz ochrony unikatowej ﬂory i fauny.

lotniczymi – zarówno z odległym o około 30

W gminie znajdziemy również obszary objęte

kilometrów Modlinem, jak i warszawskim lotni-

ochroną NATURA 2000.

skiem Chopina.
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Model działania
Equity Lake House Zegrze 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 miejscowości Zegrze. Taka konstrukcja umożliwia uzyskanie atrakcyjnej
stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Uczestnicy procesu
INWESTOR

opcja CALL

BDC
DEVELOPMENT
S.A.

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

INWESTOR

LAKE HOUSE ZEGRZE 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.

7,55%

LAKE HOUSE
ZEGRZE SP. Z O.O.

7,55%

w skali roku

w skali roku

wpłata inwestora

wykupienie udziałów inwestora
12 m-cy

6 m-cy
opcja CALL

W trakcie realizacji Inwestor otrzymuje 7,55% 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.

Janusz Szarzec
Dyrektor Inwestycyjny
10 lat doświadczenia w zarządzaniu
inwestycjami kubaturowymi.
Znajomości procedur przetargowych
oraz administracyjnych na etapie budowy.
Nabyte doświadczenie przy realizacji
20 osiedli mieszkaniowych wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
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40 KM
Zegrze

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.
Objęcie nowotworzonego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przystąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w charakterze wspólnika wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. Oznacza to, że do objęcia nowotworzonego udziału w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.
Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z treścią art. 180 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych wymaga dla swej
ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Oznacza to, że do obrotu udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku wtórnym konieczne jest zachowanie formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

