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Wrocław

Nazywany „drugą Wenecją” albo „miastem mostów i wysepek”, Wrocław, bo o nim
mowa, przyciąga nie tylko turystów, zainteresowanych wiekową architekturą
i bogatą ofertą kulturalną miasta, ale też przedsiębiorców, gotowych prowadzić tu
biznes. Z badania przeprowadzonego przez firmy Antal, Cushman&Wakefield
i Vastint wynika, że aż 23 proc. przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy,
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zastanawia się nad stolicą Dolnego Śląska.

Wrocław jest jednym z trzech największych ośrodków nowoczesnych usług dla
biznesu, co napędza popyt na nowe mieszkania. Według danych Związku Liderów
Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w 2019 r. tutejsze centra usług wspólnych
takich jak księgowość, IT czy obsługa klienta (BPO, SSC i R&D) zatrudniały prawie
47,5 tys. osób.
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Choć do inwestycji nad Odrą zachęca przede wszystkim potencjał biznesowy
i edukacyjny miasta, może się ono poszczycić także bardzo dobrymi warunkami
życia i otwartością na innowacje. Stolica Dolnego Śląska znajduje się w pierwszej
setce tak zwanych Smart Cities, czyli najbardziej zaawansowanych technologicznie miast świata.
Nowoczesna aglomeracja, wspaniała architektura i malownicze tereny zielone –
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to wszystko sprawia, że we Wrocławiu chce się mieszkać.
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Equity Wrocław Bieńkowice

Wrocław Bieńkowice to inwestycja złożona z trzynastu trzy- i czterokondygnacyjnych
budynków wielorodzinnych, w których powstanie łącznie 425 mieszkań. W ofercie są funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania: od jedno- do czteropokojowych,
o powierzchni od 25 do 86 mkw.

Mieszkańcy osiedla będą mieli dostęp do osiedlowej
infrastruktury, placów zabaw, garaży, parkingów i stojaków rowerowych. Teren inwestycji będzie zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury.
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Katarzyna Golczyk
Dyrektor Sprzedaży
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Na osiedle składać się będą proste, zwarte bryły budynków, lekko rozrzeźbione
układem balkonów i lukarn. Elegancji doda im jasny tynk oraz balustrady stalowe
z elementami szkła bezpiecznego. Całość zamkną nowoczesne dwuspadowe dachy.
W okolicy inwestycji znajdzie się wszystko, co potrzebne do życia – sklepy, lokale
usługowe i punkty rekreacyjne.
Ważne punkty
Park Bieńkowicki

160 m

2 min

Rynek staromiejski

9,4 km 22 min

Przystanek autobusowy

450 m

5 min

PKP Wrocław Główny

9,3 km

Żłobek

500 m

6 min

Port Lotniczy Wrocław

21,8 km 35 min

21 min

Przedszkole

1,7 km 20 min

Muzeum Narodowe

9,4 km 22 min

Szkoła podstawowa

1,7 km 20 min

Opera Wrocławska

10,1 km 22 min

PKP Wrocław Brochów

1,4 km

Aquapark

8,1 km
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Korzystając z pełnego łańcucha kompetencji, spółka HREIT przygotowała specjalną ofertę dla inwestorów, zainteresowanych ulokowaniem kapitału w nieruchomościach. Mogą oni kupić udziały w Equity Wrocław Bieńkowice i zacząć
zarabiać z wiarygodnym partnerem.

Umożliwiamy inwestorom bezpośrednią i jednocześnie
bezobsługową formę uczestniczenia w naszym projekcie
deweloperskim. Mogą oni nabyć udziały w spółce celowej,
powołanej do realizacji inwestycji, i uzyskać rocznie
7,31 proc. stopy zwrotu od zainwestowanego kapitału.
Zysk wypłacany jest w cyklach kwartalnych.
Michał Sapota
Prezes Zarządu spółki HREIT
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HREIT zaprasza do inwestowania i zapewnia zainteresowanych, że mogą oni liczyć
na pełen profesjonalizm, którego dowodem jest realizacja licznych inwestycji
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deweloperskich w całej Polsce.

Jesteśmy transparentni pod kątem oferowanych produktów.
Zanim zaproponujemy inwestorom udział w projekcie
deweloperskim, przechodzi on kompleksową weryﬁkację. Wszystkie nasze inwestycje dostępne dla inwestorów
mają pozwolenie na budowę.
Aleksandra Piekarczyk
Radca Prawny
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Rachunek zysków i strat

Przychody
Sprzedaż mieszkań
Sprzedaż miejsc parkingowych
Sprzedaż GLA

125 747 710,00
114 621 694,00
11 126 016,00
0,00
100 758 214,00

Koszty
Zakup działki
Budowa

22 105 613,00
65 432 613,00

Obsługa administracyjna

2 652 674,00

Sprzedaż i marketing

5 029 908,00

Dokumentacja projektowa

1 326 337,00

Nadzór

1 061 069,00

Koszty finansowe

3 150 000,00

ZYSK BRUTTO
Rentowność projektu

24 989 496,00
19,87%
PLN

0

50 mln

100 mln

Model działania

Equity Wrocław Bieńkowice to oparty na nieruchomościach projekt inwestycyjny
proponowany przez HREIT S.A., umożliwiający inwestorom bezpośrednią i jednocześnie bezobsługową formę uczestniczenia w projekcie deweloperskim poprzez
nabycie udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu. Taka konstrukcja umożliwia im uzyskanie atrakcyjnej stopy
zwrotu z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.
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Uczestnicy projektu

INWESTOR
Klient, który nabywa udziały w podwyższonym kapi-

INWESTOR

tale zakładowym spółki celowej i zostaje jej wspólnikiem
WROCŁAW BIEŃKOWICE SP. Z O.O.

Opcja CALL

WROCŁAW
BIEŃKOWICE
SP. Z O.O.

Spółka celowa powołana do realizacji projektu
HRE Trust Sp. z o. o.
Udziałowiec większościowy, posiadający docelowo

HRE TRUST
SP. Z O.O.

ok. 60% udziałów w spółce celowej
HREIT S.A.
Podmiot odpowiedzialny za organizację całego pro-

HREIT S.A.

cesu realizacji i sprzedaży inwestycji, posiadający
odpowiednie zasoby, doświadczenie i know-how
Harmonogram inwestycji

7,31%

7,31%

w skali roku

WPŁATA
INWESTORA

3M

6M

w skali roku

9M

12 miesięcy

12M

15M

18M

WYKUPIENIE
UDZIAŁÓW
INWESTORA

6 miesięcy
OPCJA CALL

Publikacja raportu kwartalnego
dot. postępu w realizacji inwestycji
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zysku z inwestycji
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Zespół odpowiedzialny za inwestycję

Michał Sapota
Prezes Zarządu
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 w całej Polsce 140 inwestycji deweloperskich, w których sprzedał ponad
18 tysięcy mieszkań.
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Aleksandra Piekarczyk
Radca Prawny
Ponad 10 lat doświadczenia w zakresie obsługi prawnej firm
z branży nieruchomości. Posiada doskonałą znajomość prawa
budowlanego i administracyjnego, ze specjalizacją badanie prawne
nieruchomości i negocjacje.
Aneta Karczmarczyk
Dyrektor Biura Zarządu
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu biurami zarządów firm
z branży deweloperskiej. Sprawnie i efektywnie nadzoruje ich
pracę, uwzględniając przy tym zagadnienia prawne, związane
z polskim rynkiem nieruchomości.
Janusz Szarzec
Dyrektor Inwestycyjny
Specjalista w zarządzaniu inwestycjami kubaturowymi. Ekspert
w zakresie procedur przetargowych oraz administracyjnych na
etapie budowy. Doświadczenie zdobył przy realizacji ponad 20
osiedli mieszkaniowych, każdorazowo zakończonej uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
Izabela Skotarska
Dyrektor Marketingu
Zdobyła doświadczenie w zarządzaniu strategiami marketingowymi największych firm deweloperskich w Polsce. Organizowała
liczne kampanie sprzedażowe i setki wydarzeń dla projektów nieruchomościowych.
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Katarzyna Golczyk
Dyrektor Sprzedaży
W swojej ponad 10-letniej karierze sprzedała przeszło 2500 mieszkań. Branżowe sukcesy zawdzięcza doskonałym umiejętnościom
zarządzania projektami oraz pozyskiwania i budowania długofalowych relacji z klientem i partnerami biznesowymi.
HREIT

Skupia spółki celowe, realizujące inwestycje mieszkaniowe na terenie całej Polski.
Posiada łańcuch kompetencji, umożliwiający nadzór nad każdym etapem projektu – od pozyskania gruntu, aż do momentu, kiedy finalnie nieruchomość mieszkalna zostanie oddana do użytkowania.
Wybierając projekt do realizacji, spółka kieruje się potrzebami mieszkaniowymi
zgłaszanymi przez lokalny rynek a nie popytem czysto spekulacyjnym. HREIT
umożliwia inwestorom udział w zyskach z przedsięwzięcia, proporcjonalnie do
wniesionego wkładu.

Zapraszamy do kontaktu.
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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.

