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Postęp realizacji inwestycji

deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi

według stanu na dzień 31.12.2021 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky
w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane
Stan na:

Zakres prac:

31 grudnia 2021
Kontynuowano prace związane z realizacją stanu zero tj.:
wykonano zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianki berlińskiej
realizowano wykop pod garaż podziemny
rozpoczęto wylewanie betonu podkładowego (chudego betonu) pod płytę fundamentową
(ok. 50% zaawansowania prac)
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Sprzedaż mieszkań

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży:

Stan na:
31 grudnia 2021

Liczba: 294
Metraż: 25-64 m2
Sprzedane mieszkania:
Liczba: 11
Łączna powierzchnia użytkowa: 461,02 m2
Łączna wartość brutto: 4 237 114,00 zł
Średnia cena brutto: 9 190,74 zł

Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.tuwimasky.pl oraz na portalach
nieruchomościowych.
Na dzień 15.02.2022 roku sprzedane zostały 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej
964,65 m2 i wartości 8 978 788,00 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego
kształtuje się na poziomie 9 307,82 złotych.
Na

budowie

kontynuujemy

układanie

chudego

betonu

pod

płytę

fundamentową

– zaawansowanie tych prac to obecnie ok. 85%, a ich ukończenie planowane jest do końca
lutego bieżącego roku.
Kolejnym etapem realizacji stanu zero jest wykonanie płyty fundamentowej, na której
posadowiona będzie hala garażowa. Planowane rozpoczęcie prac to druga połowa lutego.
Termin realizacji płyty nieznacznie się przesunął ze względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne i opóźnienia w dostawie materiałów.
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Materiały wideo Raport kwartalny 4. kwartał 2021 roku

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 cztery projekty
deweloperskie realizowane przez HRE Investments w formule udziałowej: Apartamenty Kościuszki
w Zacharzycach, Lake House w Zegrzu, Apartamenty Dąbrowskiego w Gliwicach oraz Apartamenty
Dębowy Park V w Nowym Dworze Mazowieckim 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 7 705 710,75 złotych.
Na chwilę obecną rozliczyliśmy już 10 projektów Equity. Zwrócony kapitał sięgnął 166 595 000 złotych,
a wygenerowany zysk, którym mogą cieszyć się nasi Inwestorzy to aż 19 332 023,76 złotych.
Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych inwestycjach
deweloperskich w formule udziałowej. O szczegółach aktualnego projektu możecie Państwo
dowiedzieć się po zalogowaniu do platformy HRE Next lub zwracając się do swojego Doradcy.

Z poważaniem

P r z e j dź do HRE NEXT
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