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Income statement

Revenues

293 871 152,00

Sale of apartments

244 759 152,00

Sale of parking spots

15 000 000,00

GLA sale
Expenses

34 112 000,00
234 940 086,00

Plot purchase

39 000 000,00

Construction

162 259 104,00

Administrative service

5 794 968,00

Sale and marketing

11 754 846,00

Project documentation

3 863 312,00

Supervision

1 931 656,00

Financial expenses
GROSS PROFIT

10 336 200,00
58 931 066,00

Project rate of return

20,05%
PLN
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Operating model

Equity Tuwima Sky is a property-based investment project of HREIT S.A., offering the investors a direct and, at the same time, self-operating form of participation in a real estate project through purchase of shares in the special purpose
vehicle incorporated to implement the residential investment in the city of Łódź.
This structure allows to obtain an attractive rate of return on the invested capital,
retaining maximum safety.
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Project participants

INVESTOR
A client who acquires shares in the increased share

INVESTOR

capital of the special purpose vehicle under a notarial deed and becomes its shareholder.
TUWIMA SKY SP. Z O.O.

CALL Option

TUWIMA SKY
SP. Z O.O.

Special purpose vehicle incorporated to implement
the project which is also the land owner.
HRE Trust Sp. z o. o.
Major shareholder with ca. 60% of target shares in

HRE TRUST
SP. Z O.O.

the special purpose vehicle.
HREIT S.A.
Entity responsible for organisation of the entire

HREIT S.A.

housing estate realization and sale process, having
appropriate resources, experience and know-how.

Investment schedule

7,49%

7,49%

per annum

INVESTOR’S
PAYMENT

3M

6M

9M

per annum

12M

18 months

15M

18M

21M

BUYBACK OF
INVESTOR’S
24M SHARES

6 months
CALL OPTION

Publication of the
quarterly report on
investment progress
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Quarterly
investment
profit distribution

CALL
OPTION

Option of acquisition of the investor’s shares by
HREIT S.A. after the end of the 18th and before
the end of the 24th month from joining the equity
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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.

