Equity Dębowy Park
Bezpośrednia inwestycja
w projekt deweloperski
lipiec 2020

Dębowy Park to nowoczesne osiedle położone nieopodal najpiękniejszych
terenów zielonych w Nowym Dworze Mazowieckim. Myśl architektoniczna
tego miejsca wybiega znacznie poza znane współcześnie rozwiązania. To
wyjątkowe osiedle, które oferuje przyszłym mieszkańcom poczucie bliskości natury w podmiejskiej przestrzeni, komfort i wszystko, co potrzebne do
wygodnego życia.
Do budowy osiedla użyto materiałów najwyższej jakości, a klasyczna bryła
budynków w połączeniu z ciekawymi detalami sprawia, że całość wygląda
niezwykle atrakcyjnie. To największa prywatna inwestycja w historii budownictwa mieszkaniowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
W ramach inwestycji powstają dwa pięciokondygnacyjne wielorodzinne budynki
mieszkalne - każdy z nich wyposażony
został w garaż podziemny oraz miejsca parkingowe na terenie nieruchomości. Obiekt
zaprojektowano nie tylko z ogromną troską
o najwyższą jakość materiałów i walory
estetyczne, ale na każdym etapie brano
także pod uwagę względy ekonomiczne
i komfort przyszłych mieszkańców.

KONTAKT@HERITAGERE.PL
WWW.HERITAGERE.PL

Łączna powierzchnia użytkowa osiedla to
5.646 m2, co przekłada się na 137 mieszkań.
Dostępne są mieszkania w metrażach
od 26 do 70 m2, o różnorodnym rozkładzie
pomieszczeń, dające możliwość dowolnej
aranżacji wnętrza. Powierzchnie mieszkań
zostały wytyczone i zaprojektowane zgodnie z preferencjami nabywców na bazie
doświadczeń z poprzednich etapów inwestycji. Miejsca parkingowe zlokalizowano
w hali garażowej (59 miejsc) oraz na terenie
nieruchomości.
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Odległości do
ważniejszych miejsc:
przystanek autobusowy – ok. 700 m
stacja kolejowa - ok. 1 km
centrum miasta – ok. 2 km
centrum Warszawy – ok. 37 km
lotnisko Chopina w Warszawie – ok. 44 km
lotnisko w Modlinie – ok. 10 km
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Atuty inwestycji

NAKŁADY FINANSOWE

lokalizacja w prężnie rozwijającej się
części miasta
zróżnicowane metraże mieszkań
(od 26 do 70 m2)
dostęp do infrastruktury miejskiej

PRZYCHODY TOTAL

sąsiedztwo terenów zielonych
i rekreacyjnych

mieszkań

prawomocne pozwolenie na budowę

miejsc parkingowych

27 171 666,00

Przychody ze sprzedaży

KOSZTY TOTAL

Nowy Dwór Mazowiecki to szybko rozwijające

Koszt zakupu działki

się, nowoczesne miasto, atrakcyjne dla mieszinwestorów

oraz

turystów.

28 286 466,00

Przychody ze sprzedaży

dogodna komunikacja z centrum
Warszawy

kańców,

PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Koszt budowy

Jego

1 114 800,00

22 623 810,00
1 204 243,00
17 498 973,00

malownicze położenie w widłach Wisły i Narwi,

Koszt obsługi administracyjnej

155 303,00

na Nizinie Środkowopolskiej w Kotlinie War-

Koszt sprzedaży i marketingu

520 753,00

szawskiej, w województwie mazowieckim spra-

Koszt dokumentacji projektowej

355 624,00

wia, że jest to idealne miejsce zarówno do
mieszkania, jak i wypoczynku.

Koszt nadzoru nad SPV

1 558 714,00

Koszty ﬁnansowe

1 330 200,00

Położony 34 km na północ od Warszawy, przy
ważnych szlakach komunikacyjnych drogowych i kolejowych m.in. przy trasie szybkiego

ZYSK BRUTTO

ruchu Warszawa-Gdańsk, czy trakcie kolejo-

RENTOWNOŚĆ PROJEKTU

5 662 656,00
20,02%

wym łączącym Warszawę z portami Wybrzeża.
Odległość od autostrady A2 wynosi ok. 40 km
(od Grodziska Mazowieckiego przez Błonie).
Nowy Dwór Mazowiecki posiada także nowoW Nowym Dworze Mazowieckim znajdują się

czesną halą widowiskowo-sportową z pełnym

dwie stacje kolejowe: Nowy Dwór Mazowiecki

zapleczem

(centrum) i Modlin. Obsługują one m.in bezpo-

i gastronomicznym oraz boisko piłkarskie ze

średnie połączenia z Warszawy – z Dworca

sztucznym oświetleniem spełniające wymogi

Gdańskiego lub Warszawy Centralnej. Dobra

FIFA i UEFA. Niewątpliwą atrakcją Nowego

komunikacja powoduje, że jest to rejon coraz

Dworu Mazowieckiego jest też Muzeum Kam-

bardziej doceniany przez osoby poszukujące

panii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, która jest

alternatywy dla mieszkań w stolicy, dzięki

jedną z największych i najlepiej zachowanych

czemu nie tracą

twierdz w Polsce i Europie oraz międzynarodo-

możliwości korzystania ze

wszystkich atrakcji Warszawy.
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sanitarnym,

rehabilitacyjnym

wym pomnikiem architektury obronnej.
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Model działania
Equity Dębowy Park 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 Nowym Dworze Mazowieckiem. 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

DĘBOWY PARK V 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.

6,95%

DĘBOWY PARK V
SP. Z O.O.

6,95%

w skali roku

w skali roku

wpłata
inwestora

wykupienie udziałów
inwestora
9 m-cy

9 m-cy

W trakcie realizacji Inwestor otrzymuje 6,95% stopy zwrotu rocznie
od zainwestowanego kapitału. Zysk wypłacany jest w cyklach kwartalnych.
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Michał Sapota

Janusz Szarzec

Prezes Zarządu

Dyrektor Inwestycyjny

Wizjoner, który zmienił polską branżę
budowlaną. Od ponad dekady niestrudzenie realizuje marzenia polskich
rodzin o własnych czterech kątach.
W tym czasie uważnie obserwując
zmieniające się czasy, gusta,
preferencje, z sukcesem zrealizował
135 inwestycji deweloperskich w całej
Polsce, w których sprzedał ponad
17 tysięcy mieszkań.

Specjalista, który od wielu lat zdobywa
i poszerza swoje doświadczenie
w zarządzaniu inwestycjami
kubaturowymi. Przez ponad 10 lat
doskonale poznał znajomość procedur
przetargowych oraz administracyjnych
już na etapie budowy, a swoje
umiejętności wykorzystał przy
realizacji 20 osiedli mieszkaniowych
wraz z uzyskaniem pozwolenia na

Aneta Karczmarczyk

Iwona Kurylak

Dyrektor Biura Zarządu

Dyrektor Departamentu Prawnego

Doświadczona specjalistka
w zarządzaniu biurami CEO.
Jej szczególnym obszarem
umiejętności jest sprawne i efektywne
zarządzanie z uwzględnieniem
zagadnień prawnych związanych
z rynkiem nieruchomości w Polsce.

Adwokat, która specjalizuje się
w fuzjach i przejęciach oraz
ﬁnansowaniu dłużnym. Profesjonalnie
reprezentuje fundusze inwestycyjne
i przedsiębiorstwa z branży
deweloperskiej. Jej umiejętności
potwierdza ponad 10-letnia kariera
w branży.

Katarzyna Golczyk

Aleksandra Piekarczyk

Dyrektor Sprzedaży

Radca Prawny

Posiada wieloletnie
i udokumentowane sukcesami
doświadczenie w sprzedaży w branży
nieruchomości, podparte doskonałą
znajomością technik sprzedaży
pozyskiwaniem klientów oraz
budowaniem pozytywnych,
długofalowych relacji. Dzięki
doskonałym umiejętnościom
zarządzania projektami, w ciągu
10-letniej kariery sprzedała ponad
2000 mieszkań.

Od wielu lat zdobywa i poszerza
doświadczenie w zakresie prawnej
obsługi ﬁrm z branży nieruchomości.
Doskonale orientuje się w prawie
budowlanym i administracyjnym.
Do jej kluczowych kompetencji należą
badanie prawne nieruchomości oraz
sprawne i zakończone sukcesem
negocjacje.

użytkowanie.

Izabela Skotarska
Dyrektor Marketingu
Przez wiele lat zdobywała
doświadczenie w zarządzaniu
różnymi strategiami marketingowymi
dostosowanymi do największych ﬁrm
deweloperskich w Polsce. Podczas
całej swojej kariery przeprowadziła
z sukcesem liczne kampanie
sprzedażowe oraz setki wydarzeń
dla projektów nieruchomościowych.
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37KM

Nowy Dwór Mazowiecki

39MIN

Bezpośrednie połączenie
kolejowe 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.

