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Postęp realizacji inwestycji

deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi

według stanu na dzień 30.09.2021 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky
w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Prace budowlane

Stan na:

Zakres prac:

30 września 2021
przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją
przygotowano kształtowniki pod zabudowę ścianki berlińskiej (zabezpieczenie wykopu)
rozpoczęto realizację wykopu pod garaż podziemny
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Sprzedaż mieszkań

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży:

Stan na:
30 września 2021

Liczba: 294
Metraż: 25-64 m2
Sprzedane mieszkania:
Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 67,25 m2
Łączna wartość brutto: 655 789,05 zł
Średnia cena brutto: 9 751,51 zł

Na dzień 15.11.2021 roku sprzedano 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 226,64 m2
i wartości 2 151 428,00 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego kształtuje
się na poziomie ok. 9 492,00 złotych.
Prace na budowie przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie realizowany jest
stan zero budynku. Wykonano zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianki berlińskiej i rozpoczęto
realizację wykopu. W grudniu planujemy rozpocząć realizacje płyty fundamentowej, na której
posadowiona będzie hala garażowa. Wraz z postępem prac na budowie spodziewamy się
znacznego

wzrostu

zainteresowania

inwestycją

i

dynamicznego

zwiększenia

liczby

finalizowanych transakcji sprzedaży mieszkań.
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej

Materiały wideo Raport kwartalny 3. kwartał 2021 roku
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Wywiązując się z obietnic i założeń współpracy, za kolejne trzy miesiące wrócimy do Państwa
z aktualnym raportem. Rzetelna informacja oraz szczegółowe dane dotyczące postępu realizacji
inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi są dla nas priorytetem w dalszym budowaniu naszych
owocnych relacji biznesowych.
Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że kolejne dwa projekty
deweloperskie realizowane przez HRE Investments w formule udziałowej, znajdujące się w Warszawie
(Apartamenty Merliniego) oraz Radzyminie (Apartamenty Słowackiego), wykupiliśmy przed
planowanym terminem. Pomimo iż budowa osiedli wciąż trwa, wypracowane do tej pory nadwyżki
finansowe pozwoliły udziałowcom otrzymać zwrot zainwestowanego kapitału powiększonego o zyski
wynoszące 4 697 084,23 zł.
Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych inwestycjach
deweloperskich w formule udziałowej. Cały proces inwestycyjny dodatkowo ułatwi nasz nowoczesny,
autorski system HRE Next, gwarantując bezpieczeństwo Państwa transakcji na najwyższym poziomie,
wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia technologii. O szczegółach aktualnego projektu
możecie Państwo dowiedzieć się po zalogowaniu do nowej platformy lub klasycznie - zwracając się
do swojego Doradcy.

Z poważaniem

P r z e j dź do HRE NEXT
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Prezes Zarządu HREIT
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