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Postęp realizacji inwestycji

deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi

według stanu na dzień 31.03.2022 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky
w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

Prace budowlane
Stan na:

Zakres prac:

31 marca 2022
Kontynuowano prace związane z realizacją stanu zero, tj.:
wykop pod garaż podziemny (ok. 90% zaawansowania prac)
wylewanie betonu podkładowego (tzw. chudego) pod płytę fundamentową
(ok. 90% zaawansowania prac)
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Sprzedaż mieszkań

Stan na:

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży:

31 marca 2022
Liczba: 294
Metraż: 25-64 m2
Sprzedane mieszkania:
Liczba: 35
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 385,55 m2
Łączna wartość brutto: 12 935 239,00 zł
Średnia cena brutto: 9 335,82 zł

Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.tuwimasky.pl oraz na portalach
nieruchomościowych.
Inwestycja Tuwima Sky to olbrzymie zamierzenie. Wykop wykonany dotychczas pod halę
garażową ma wymiary 202 m x 48 m i głębokość ok. 3,5 m, a jego kubatura wynosi ok. 34 000 m3,
co powoduje, że same roboty ziemne i realizacja płyty fundamentowej wymagają ogromnego
zaangażowania czasowego i finansowego. Ze względu na brak mocy przerobowych generalnego
wykonawcy przystąpiliśmy do negocjacji z oferentami specjalizującymi się w robotach
żelbetowych. Na ten moment kontraktujemy wykonawcę stanu zero, który zgodnie z aktualnym
harmonogramem rozpocznie realizację swojego zakresu prac w sierpniu bieżącego roku.
Dodatkowo, z uwagi na ograniczoną dostępność i zmieniające się ceny stali zbrojeniowej,
podjęliśmy działania zmierzające do wypracowania nowych kanałów logistycznych, które
pozwolą nam realizować niezakłócone dostawy tego surowca, a tym samym zapewnią ciągłość
produkcyjną, co przy robotach żelbetowych ma kluczowe znaczenie.
Na dzień 15.05.2022 roku podpisaliśmy 10 kolejnych umów. Obecnie mamy sprzedanych 45 mieszkań
o łącznej powierzchni użytkowej 1 761,97 m2 i wartości 16 429 193,00 zł. Średnia cena sprzedaży jednego m2
kształtuje się na podobnym poziomie co w poprzednim kwartale i wynosi ok. 9 325,00 zł.
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Materiały wideo Raport kwartalny 1. kwartał 2022 roku

W 2022 r. na rynku
nieruchomości działają
potężne siły
Bartosz Turek Główny Analityk HRE Investments

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: Złota 1 oraz Dębowy Park VI
(oba 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 3 333 869,14 złotych.
Na chwilę obecną rozliczyliśmy już 12 projektów Equity. Zwrócony kapitał sięgnął 196 595 000,00
złotych, a wygenerowany zysk, którym mogą cieszyć się nasi Inwestorzy to aż 22 665 892,90 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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