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Nowy Dwór Mazowiecki

2ZŁOTA 1

Nowy Dwór Mazowiecki to szybko rozwijające się, nowoczesne miasto, położone 
w widłach Wisły i Narwi, 34 km na północ od Warszawy. Dzięki dobremu skomu-
nikowaniu ze stolicą cieszy się coraz większym zainteresowaniem osób, szukają-
cych alternatywy dla mieszkania w metropolii. 

Osoby, które zawodowo związane są z Warszawą, coraz częściej jako miejsce 
stałego zamieszkania wybierają właśnie Nowy Dwór Mazowiecki. Miasto bardzo 
dobrze sprawdza się w roli miejsca do życia, a dojazdy do stolicy nie spędzają jego 
mieszkańcom snu z powiek.

Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się przy trasie szybkiego ruchu Warszawa-
-Gdańsk w odległości 40 km od autostrady A2 i przy trakcie kolejowym łączącym 
Warszawę z portami Wybrzeża. W mieście działają dwie stacje kolejowe, które 
obsługują bezpośrednie połączenia ze stolicy. 
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Miasto może poszczycić się także nowoczesną ofertą rekreacyjno-kulturalną. 
Znajdują się tu m.in. hala widowiskowo-sportowa z pełnym zapleczem sanitar-
nym i gastronomicznym oraz boisko piłkarskie ze sztucznym oświetleniem, speł-
niające wymogi FIFA i UEFA. Ciekawą propozycją dla turystów jest natomiast 
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, jedna z największych i najle-
piej zachowanych twierdz w Polsce i Europie oraz międzynarodowy pomnik 
architektury obronnej.
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Equity Złota 1

Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Złotej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Złożona będzie z dwóch dziewięciokondygnacyjnych budynków wielorodzin-
nych, w których powstaną łącznie 194 mieszkania. W ofercie znajdą się funkcjo-
nalnie zaprojektowane mieszkania, dopasowane do oczekiwań rynku – zarówno 
kawalerki dla singli, jak i nieduże, ale komfortowe 4-pokojowe mieszkania dla 
rodzin z dziećmi.
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Budujemy z myślą o komforcie życia mieszkańców. 
Dlatego każde z mieszkań będzie miało balkon, taras 
albo wydzielony ogródek. Zależy nam też na estetyce. 
Osiedle utrzymane będzie w kolorystyce bieli i szarości 
z drewnopodobnymi wstawkami w odcieniach brązu. 
Nie zabraknie tam również terenów zielonych.

Katarzyna Golczyk
Dyrektor Sprzedaży

Na osiedle składać się będą nowoczesne i lekkie bryły budynków. Zastosowane 
wysokiej jakości materiały budowlane wpłyną na trwałość i energooszczędność 
budynków, zmniejszając koszty ich eksploatacji.

W okolicy inwestycji znajdzie się wszystko, co potrzebne do życia – sklepy, 
lokale usługowe i punkty rekreacyjne.

ZŁOTA 1

Korzystając z pełnego łańcucha kompetencji, umożliwiającego nadzór nad 
każdym etapem projektu – od pozyskania gruntu, aż do momentu, kiedy finalnie 
nieruchomość mieszkalna zostanie oddana do użytkowania spółka BDC Deve-
lopment przygotowała specjalną ofertę dla inwestorów, zainteresowanych loko-
waniem kapitału w nieruchomościach. Mogą oni kupić udziały w Equity Złota 1 
i zacząć zarabiać z wiarygodnym partnerem.

Ważne punkty

Przystanek autobusowy

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Szpital powiatowy

Rzeka Wisła

Las Dębinka

4 min

4 min

22 min

13 min

12 min

18 min

300 m

300 m

1,7 km

1 km

900 m

1,4 km

PKP Nowy Dwór Mazowiecki

Lotnisko Warszawa-Modlin

Warszawa, Lotnisko Chopina

Centrum Nauki Kopernik

Teatr Wielki

Galeria Młociny

4 min

11 min

47 min

41 min

39 min

28 min

1,3 km

8,5 km

47,7 km

36,3 km

36,4 km

27,4 km



Inwestorzy mogą kupić udziały w spółce celowej, która 
odpowiada za realizację projektu Złota Residence. Taka 
konstrukcja umożliwia im uzyskanie atrakcyjnej stopy 
zwrotu – na poziomie 7,15 proc. rocznie. Zysk wypłaca-
ny jest co kwartał.

Michał Sapota
Prezes Zarządu spółki BDC Development
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Korzystając z pełnego łańcucha kompetencji, umożliwiającego nadzór nad 
każdym etapem projektu – od pozyskania gruntu, aż do momentu, kiedy finalnie 
nieruchomość mieszkalna zostanie oddana do użytkowania spółka BDC Deve-
lopment przygotowała specjalną ofertę dla inwestorów, zainteresowanych loko-
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Zapewniamy całkowitą transparentność inwestycji. 
Każdy z naszych projektów jest kompleksowo weryfiko-
wany, a do inwestorów kierujemy go, gdy mamy już 
pozwolenie na budowę.

Aleksandra Piekarczyk
Radca Prawny

BDC Development zaprasza do inwestowania i zapewnia zainteresowanych, że 
mogą oni liczyć na pełen profesjonalizm, którego dowodem jest doświadczenie 
zdobyte przez ponad 20 lat działalności deweloperskiej w całej Polsce.



Rachunek zysków i strat
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Przychody

Sprzedaż mieszkań

Sprzedaż miejsc parkingowych

Sprzedaż GLA

Koszty

Zakup działki

Budowa

Obsługa administracyjna

Sprzedaż i marketing

Dokumentacja projektowa

Nadzór

Koszty finansowe

ZYSK BRUTTO

Rentowność projektu

44 786 521,00

43 152 375,00

1 634 146,00

0,00

36 266 110,00

3 000 000,00

27 922 125,00

1 269 188,00

1 567 528,00

634 594,00

507 675,00

1 365 000,00

8 520 411,00

19,02%

0PLN 10 mln 40 mln30 mln20 mln

Equity Złota 1 to oparty na nieruchomościach projekt inwestycyjny BDC Develop-
ment 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 podwar-
szawskim Nowym Dworze Mazowieckim. Taka konstrukcja umożliwia im uzy-
skanie atrakcyjnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu 
maksimum bezpieczeństwa.

Model działania

ZŁOTA 1



Uczestnicy projektu

Harmonogram inwestycji
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INWESTOR
Klient, który w formie aktu notarialnego nabywa 
udziały w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki celowej i zostaje jej wspólnikiem.

ZŁOTA 1 SP. Z O.O.
Spółka celowa powołana do realizacji projektu, która 
jest właścicielem gruntu.

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.

INWESTOR

ZŁOTA 1
SP. Z O.O.

BDC
DEVELOPMENT

S.A.
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WPŁATA
INWESTORA

WYKUPIENIE
UDZIAŁÓW
INWESTORA

12 miesięcy 6 miesięcy

OPCJA CALL

7,15%
w skali roku

7,15%
w skali roku

Publikacja raportu
kwartalnego dot. postępu
w realizacji inwestycji

Możliwość zakupu udziałów inwestora przez
BDC Development po zakończeniu 12. i do
końca 18. miesiąca od przystąpienia do equity

OPCJA
CALL

Kwartalna
wypłata zysku
z inwestycji

3M 6M 9M 12M 15M 18M

ZŁOTA 1
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Michał Sapota
Prezes Zarządu

Wizjoner, który zmienił polską branżę budowlaną. Od ponad dekady niestrudze-
nie realizuje marzenia polskich rodzin o własnych czterech kątach. W tym czasie, 
uważnie obserwując zmieniające się czasy, gusta i preferencje, z sukcesem zreali-
zował w całej Polsce 140 inwestycji deweloperskich, w których sprzedał ponad 
18 tysięcy mieszkań.

Zespół odpowiedzialny za inwestycję

ZŁOTA 1



Izabela Skotarska
Dyrektor Marketingu 

Zdobyła doświadczenie w zarządzaniu strategiami marketingowy-
mi największych firm deweloperskich w Polsce. Organizowała 
liczne kampanie sprzedażowe i setki wydarzeń dla projektów nie-
ruchomościowych.
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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.

ZŁOTA 1
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Katarzyna Golczyk
Dyrektor Sprzedaży

W swojej ponad 10-letniej karierze sprzedała przeszło 2500 miesz-
kań. Branżowe sukcesy zawdzięcza doskonałym umiejętnościom 
zarządzania projektami oraz pozyskiwania i budowania długofalo-
wych relacji z klientem i partnerami biznesowymi.

Spółka powstała ponad 20 lat temu. Działa na terenie aglomeracji warszawskiej, 
gdzie buduje funkcjonalne mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni  30-55 mkw. 
W procesie przygotowania i realizacji inwestycji, deweloper wykorzystuje nowo-
czesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne, dzięki czemu wznoszone 
przez niego budynki są atrakcyjne wizualnie, zdrowe i energooszczędne.

BDC Development dba o najwyższą jakość wykonania mieszkań i lokali usługo-
wych na każdym etapie projektu. Dotychczas spółka zrealizowała inwestycje 
o łącznej powierzchni 51 tys. mkw.

BDC Development 

Zapraszamy do kontaktu.

ZŁOTA 1



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 instrumen-
tów 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 informa-
cyjnych i przy założeniu, że zostanie wykorzystane wyłącznie aby umożliwić Inwestorowi jego własną analizę produktu inwesty-
cyjnego. 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 niniej-
szym 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 odpowie-
dzialnością w charakterze wspólnika wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. Oznacza to, że do objęcia nowotworzo-
nego 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.


