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Szanowni Klienci,
inwestowanie w Equity, czyli nabycie udziałów w spółkach deweloperskich jest rozwiązaniem zbudowanym w odpowiedzi na rosnące oczekiwania naszych Klientów. Doświadczenie oraz wiedza o rynku nieruchomości
i finansowym umożliwiły nam stworzenie produktów zyskownych,
transparentnych, o niespekulacyjnym charakterze. Equity to w naszej
ocenie najlepsze dostępne rozwiązanie inwestycyjne. Wpływ czynników
nagłych, jak zmiany stóp procentowych czy trwająca aktualnie pandemia nie zatrzymuje wzrostów cen i siły popytu na mieszkania.

Wybrane strategie inwestycyjne

Inwestorzy – zarówno w Polsce, jak na świecie – muszą mierzyć się obecnie z co
najmniej trzema istotnymi problemami. Pierwszym są bardzo niskie stopy procentowe, których efektem są niemal nieoprocentowane: depozyty bankowe
i papiery rządowe. Drugim utrudnieniem jest inflacja, która skutecznie ogranicza
siłę nabywczą. Trzecia bolączka to epidemia COVID-19, która sprawiła, że inwestorzy oczekują dziś bezpieczniejszych form lokowania kapitału niż przed
rokiem.
Na wszystkie te problemy skutecznie odpowiada rynek mieszkaniowy, od lat
postrzegany jako bezpieczna przystań dla kapitału. Powodem są silne
fundamenty rodzimego rynku, które łatwo docenić na tle europejskim.
Z danych Eurostatu wynika, że w latach 2014-2020 ceny nieruchomości
w Polsce wzrosły o 38 proc., a więc prawie tak szybko jak dochody Polaków.

WARSZAWSKA SKY

WPROWADZENIE 2

W większości krajów, w czasie trwającej hossy, mieszkania zdążyły już zdrożeć
dwa, trzy, a nawet cztery razy mocniej niż wzrosły dochody ludności. Dobry
wynik zawdzięczamy przede wszystkim temu, że rodzima hossa była na początku
bardzo skromna, a dopiero od połowy 2018 r. ceny mieszkań zaczęły rosnąć
szybciej.
Na tle inwestycji w lokaty, obligacje czy mieszkania na wynajem, szczególnie
atrakcyjnie wypada zakup udziałów w przedsięwzięciu deweloperskim. Dotyczy to
zarówno zyskowności jak i horyzontu inwestycji, który wynosi nie 5-10 lat, a 1,5-2 lata.
Potencjalna stopa zwrotu takich projektów jest wielokrotnie wyższa niż to,
co banki oferują na statystycznej lokacie.

Spodziewane zyski z inwestycji w ujęciu rocznym
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Przeciętna roczna
lokata

1,00% 0,81%

2-letnie detaliczne
obligacje skarbowe
Nominalny zysk

Szacunki HRE Investments na podstawie przeciętnego
oprocentowania lokat (NBP), czynszów wynajmu
i pustostanów (MZURI). Szacunki uwzględniają też
opodatkowanie. Data aktualizacji 17.11.2020.
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Wynajem
mieszkania*

Equity

Nominalny zysk po opodatkowaniu

* zakładamy stałość cen nieruchomości
i pomijamy koszty transakcyjne, które mogą
pochłonąć kilka procent wartości lokalu
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Porównanie wybranych strategii inwestycyjnych

Lokata bankowa

Equity

Mieszkanie na wynajem

Potencjalny zysk

<0,5%

6,88%

4-6%

Koszty dodatkowe

Mogą się pojawić opłaty
za prowadzenie konta,
ubezpieczenia czy
wydane karty płatnicze

Brak

Co najmniej kilka – kilkanaście
procent ceny mieszkania na
opłaty, prowizje, podatki i koszty
urządzenia

Forma inwestycji

Umowa lokaty

Objęcie udziałów

Zakup mieszkania i wynajem

Skuteczność w walce
z inflacją

Nie. Oprocentowanie
nawet kilka-kilkanaście
razy niższe niż inflacja

Tak. Realny zysk, póki
inflacja nie przekroczy
około 6%

Tak. Dane historyczne pokazują,
że nieruchomości drożeją szybciej
niż działa inflacja (o 1 – 2 pkt. proc.
rocznie). Do tego doliczyć należy
jeszcze zyski z wynajmu

Bezobsługowość

Odnowienie lokaty
przeważnie co kilka
miesięcy

Transakcja u notariusza
i konieczność zapłaty
podatku od zysków
kapitałowych

Poszukiwanie nieruchomości,
zakup, wykończenie lokalu,
poszukiwanie najemców,
bieżące rozliczenia i reagowa
nie na sytuacje konfliktowe

Opodatkowanie

19% od dochodu

19% od dochodu

Podatek od dochodu (min. 17%
wg skali i 19% liniowo). Alterna
tywnie 8,5% od przychodu

Minimalna kwota
inwestycji

500-1000 złotych

1000 złotych

50-100 tys. złotych

Horyzont inwestycji

Najczęściej 3 miesiące

18-24 miesiące

Polecane minimum 5 lat

Wypłata zysku

Na koniec okresu

co 3 miesiące

co miesiąc

Porównanie strategii inwestycyjnych zostało przygotowane na podstawie szacunków HRE Investments.
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Equity

Spółka BDC Development przygotowała specjalną ofertę dla inwestorów, zainteresowanych ulokowaniem kapitału w nieruchomościach. Mogą oni nabyć udziały
w projekcie Warszawska Sky i zacząć zarabiać.
Rachunek zysków i strat
Przychody
Sprzedaż mieszkań
Sprzedaż miejsc parkingowych
Sprzedaż GLA

Koszty

71 128 151,00
66 880 184,00
4 247 967,00
0,00

56 336 694,00

Zakup działki

5 971 445,00

Budowa

41 800 115,00

Obsługa administracyjna
Sprzedaż i marketing

1 791 433,00
2 845 126,00

Dokumentacja projektowa

955 431,00

Nadzór

597 144,00

Koszty finansowe

ZYSK BRUTTO
Rentowność projektu

2 376 000,00

14 791 457,00
20,80%
PLN
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Uczestnicy projektu

INWESTOR
Klient, który w formie aktu notarialnego nabywa

INWESTOR

udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki celowej i zostaje jej wspólnikiem.
Opcja CALL

WARSZAWSKA 1 SP. Z O.O.
Spółka celowa powołana do realizacji projektu, która

WARSZAWSKA 1
SP. Z O.O.

jest właścicielem gruntu.
BDC Development S.A.

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.
Harmonogram inwestycji

6,88%

6,88%

w skali roku

WPŁATA
INWESTORA

3M

6M

w skali roku

9M

12M

12 miesięcy

15M

18M

WYKUPIENIE
UDZIAŁÓW
INWESTORA

6 miesięcy
OPCJA CALL

Publikacja raportu
kwartalnego dot. postępu
w realizacji inwestycji
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Kwartalna
wypłata zysku
z inwestycji

OPCJA
CALL

Możliwość zakupu udziałów inwestora
przez BDC Development S.A. po zakończeniu
12. i do końca 18. miesiąca od przystąpienia
do equity
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Inwestorzy będą mogli korzystać z kompetencji BDC Development na każdym
etapie realizacji projektu – od pozyskania gruntu, aż do momentu oddania budynku
do użytkowania. Mogą oni liczyć na pełną transparentność produktu Equity.

Umożliwiamy bezpośrednią i jednocześnie bezobsługową formę
uczestniczenia w naszym projekcie deweloperskim, poprzez
nabycie udziałów w spółce celowej, powołanej do realizacji
inwestycji mieszkaniowej. Wszystkie nasze projekty są szczegółowo
weryﬁkowane. Wychodzimy z nimi do inwestorów, dopiero wtedy,
gdy mamy już pozwolenie na budowę.
Michał Sapota
Prezes zarządu BDC Development
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Opis inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky

W inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky nowi mieszkańcy będą mogli
wybierać spośród 275 lokali. W ramach projektu powstanie budynek o zróżnicowanej wysokości – od 6 do 12 kondygnacji. Dostępne będą zarówno małe lokale
jednopokojowe, których metraż to 26 mkw., jak i funkcjonalne, czteropokojowe
mieszkania o powierzchni przekraczającej 78 mkw. Lokale położone na wyższych
kondygnacjach będą miały balkony albo loggie, natomiast do tych, położonych
na parterze będą przynależały ogródki. Dodatkowym atutem większości mieszkań
będzie widok na rzeki: Narew i Wisłę.
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Budynek wyróżni ciekawa forma architektoniczna, podkreślona dodatkowo
poprzez zróżnicowaną kolorystykę i zastosowanie na elewacji różnych materiałów wykończeniowych. Duże okna oraz delikatne balustrady balkonów nadadzą
bryle lekkości, a naturalna kolorystyka będzie korespondować z otoczeniem.
Mieszkańcy inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky będą mieli dostęp do
naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych oraz ciekawie zaplanowanych
części wspólnych, zagospodarowanych zielenią i elementami małej architektury.

WARSZAWSKA SKY

INWESTYCJA DEWELOPERSKA 9

Na uwagę zasługuje atrakcyjna lokalizacja osiedla, które powstanie w pobliżu
licznych terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Tuż obok znajduje się duży
park miejski im. Józefa Wybickiego. Nieopodal – wzdłuż rzeki – biegnie natomiast
ciąg pieszo-rowerowy, jest tu także przystań żeglarska.
Mieszkańcy będą mieli w pobliżu również szkoły, przedszkola, sklepy oraz przystanki komunikacji miejskiej. Przy ulicy Warszawskiej znajduje się ponadto
znana galeria handlowa HIT.
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Przystanek autobusowy

550 m

7 min

PKP Nowy Dwór Mazowiecki

2,4 km

5 min

Przedszkole

550 m

7 min

Lotnisko Warszawa-Modlin

5,3 km

7 min

Szkoła podstawowa

1,9 km 23 min

Warszawa, Lotnisko Chopina

60 km 54 min

Szpital powiatowy

2,5 km 30 min

Centrum Nauki Kopernik

34,1 km 40 min

Teatr Wielki w Warszawie

34,2 km 39 min
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1 km

12 min
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Zalety inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky
— ciekawa architektura
— zróżnicowane metraże mieszkań (26-78 mkw., 1-4 pokoje)
— funkcjonalne rozkłady, możliwość własnej aranżacji przestrzeni
— lokalizacja w dobrze rozwiniętej części miasta
— bliskość infrastruktury miejskiej i terenów zielonych
— dobre połączenia komunikacyjne z Warszawą
— bliskość galerii handlowej

Powodów, dla których warto zainwestować na rynku mieszkań jest
wiele. Przede wszystkim, mieszkania oferują wielokrotnie wyższe
stopy zwrotu niż choćby bankowe depozyty. Mają też – potwierdzoną
wieloletnią historią – zdolność do ochrony kapitału przed inﬂacją.
Michał Sapota
Prezes zarządu BDC Development

Dlaczego Nowy Dwór Mazowiecki?

Nowy Dwór Mazowiecki to szybko rozwijające się, nowoczesne miasto, położone
w widłach Wisły i Narwi, nieco ponad 30 km od Warszawy. Mieszka tu ponad
27 tys. osób. Dzięki dobremu skomunikowaniu ze stolicą, miasto cieszy się
rosnącym zainteresowaniem osób, szukających alternatywy dla mieszkania
w metropolii. W Nowym Dworze Mazowieckim działają dwie stacje kolejowe,
które obsługują bezpośrednie połączenia ze stolicy.
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Piotr Zakrzewski / Pixabay

Nowy Dwór Mazowiecki doskonale sprawdza się jednak nie tylko w roli miejsca
do życia, ale także jako lokalizacja dla biznesu. Miasto jest otwarte na inwestorów,
co potwierdzają wielokrotnie uzyskiwane przez nie certyfikaty „Gmina Fair Play”.
Wyróżnienia te przyznaje Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym. Trafiają do samorządów, tworzących m.in. najlepsze warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Nowy Dwór Mazowiecki kilkakrotnie uzyskał także tytuł „Gminy na Piątkę”,
przyznawany przez studentów Szkoły Głównej Handlowej. Organizatorzy docenili
m.in. dobre praktyki miasta, stosowane w zakresie obsługi przedsiębiorców.
Miasto może pochwalić się także nowoczesną ofertą rekreacyjno-kulturalną.
Znajdują się tu m.in. hala widowiskowo-sportową z pełnym zapleczem sanitarnym,
rehabilitacyjnym i gastronomicznym oraz boisko piłkarskie ze sztucznym
oświetleniem spełniające wymogi FIFA i UEFA. Ciekawą propozycją dla
turystów jest natomiast Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin,
utworzone w budynku dawnych koszar oficerskich, na terenie Modlina-Twierdzy.
W 2017 r. obiekt przeszedł gruntowny remont, dzięki czemu ekspozycja jeszcze
bardziej zyskała na atrakcyjności.
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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. Z sukcesem
zrealizował w całej Polsce 140 inwestycji deweloperskich, w których sprzedał
ponad 18 tysięcy mieszkań.

WARSZAWSKA SKY
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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.

WARSZAWSKA SKY

BDC DEVELOPMENT 14

BDC Development

Spółka powstała ponad 20 lat temu. Działa na terenie aglomeracji warszawskiej,
gdzie buduje funkcjonalne mieszkania. W procesie przygotowania i realizacji
inwestycji, deweloper wykorzystuje nowoczesne 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 usługowych na każdym etapie projektu. Dotychczas
spółka zrealizowała inwestycje deweloperskie o łącznej powierzchni 51 tys. mkw.

Zapraszamy do inwestowania w Equity.
Equity cieszy się nieustającą popularnością wśród naszych Klientów.
Jesteśmy dumni, że jest to już 15. projekt wypracowany wspólnie
w formule udziałowej. W odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie
i prognozowany popyt zapraszamy aktualnych i nowych inwestorów do
współpracy przy najnowszym projekcie Equity Warszawska Sky.

WARSZAWSKA SKY
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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.

