MARVIPOL DEVELOPMENT S.A

PROPOZYCJA NABYCIA
OBLIGACJI SERII AA NA KWOTĘ 13 000 000,00 PLN
W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ
https://www.marvipol.pl/
Minimalna kwota inwestycji 435 000,00 PLN

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI
RODZAJ INSTRUMENTU

OPROCENTOWANIE
DNI PŁATNOŚCI ODSETEK

OBLIGACJE

ZMIENNE; WIBOR 6M + 4,40%

OCHRONA
KAPITAŁU

WPŁACONEGO BRAK – ŚRODKI NIE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ BFG ANI
INNEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

OKRES DO WYKUPU OBLIGACJI

34 MIESIĄCE i 24 DNI, Z ZASTRZEŻENIEM
OKRESOWEJ AMORTYZACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI
DOKONANIA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU NA
ŻĄDANIE EMITENTA

11 SIERPNIA 2020 R., 11 LUTEGO 2021 R., 11 SIERPNIA 2021 R., 11 LUTEGO 2022 R.; 11 SIERPNIA 2022 R., 11 LUTEGO 2023 R.;

MOŻLIWOŚĆ PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA

ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 8.3 WARUNKÓW EMISJI

MOŻLIWOŚĆ PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 8.2 WARUNKÓW EMISJI

OBRÓT OBLIGACJAMI NA EMITENT ZAMIERZA UBIEGAĆ SIĘ O WPROWADZENIE OBLIGACJI DO ASO CATALYST. NIE MA GWARANCJI, ŻE OBRÓT WTÓRNY
RYNKU WTÓRNYM
ZOSTANIE ZAPEWNIONY.

Oferujący, Agent Płatniczy, Agent Emisji

Warszawa, 3 marca 2020 r.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Oferta publiczna obligacji serii AA Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”, „Emitent”) przeprowadzana
jest na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE [Dz. Urz. UE L 168 z 30 czerwca
2017 r., str. 12] („Rozporządzenie 2017/1129”) poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do Inwestorów, którzy nabywają papiery
wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR, w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych
w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu. Oferta publiczna
Obligacji nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o ofercie, które podlega
zatwierdzeniu przez KNF.
Emitent zlecił Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”, „Agent Emisji”) pełnienie funkcji jedynego
oferującego Obligacje oraz Agenta Emisji.
Minimalny zapis na Obligacje wynosi 435 000 zł. W związku z ofertą Obligacji nie jest wymagane udostępnienie do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie, a niniejsza Propozycja
Nabycia nie stanowi żadnego z tych dokumentów.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach będą podlegać rejestracji w KDPW.
Do czasu zarejestrowania Obligacji w KDPW ich ewidencję w postaci zapisu elektronicznego będzie prowadzić Agent Emisji,
zgodnie z art. 7a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.
2286 ze zm.) („Ustawa o Obrocie”). Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 4
- 8 Ustawy o Obligacjach. Do powstawania oraz przenoszenia praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o obrocie.
Zarząd Emitenta oświadczył, że dane zawarte w Propozycji Nabycia, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
należytej staranności są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na znaczenie informacji zawartej w niniejszym dokumencie.
Emitent jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za spełnienie świadczeń z tytułu Obligacji.
Niniejsza Propozycja Nabycia została przygotowana przez Emitenta we współpracy z Oferującym. Informacje dotyczące
Emitenta zostały dostarczone przez Emitenta i nie zostały poddane niezależnej weryfikacji przez Oferującego. W związku
z powyższym Oferujący nie daje rękojmi, nie składa żadnego oświadczenia (wyraźnie złożonego lub dorozumianego), co do
rzetelności lub zupełności Propozycji Nabycia w zakresie informacji dotyczących Emitenta.
Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w Ofercie powinny przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznać się
szczegółowo z niniejszym dokumentem.
Propozycja nabycia zawiera opis warunków emisji oraz informacje, które umożliwiają ocenę sytuacji finansowej Emitenta.
Propozycja nabycia ani żaden z jej zapisów nie stanowi: (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy - Kodeks cywilny,
(ii) rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej,
(v) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie. Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za efekty
i skutki decyzji inwestycyjnej podjętej na podstawie Propozycji Nabycia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym dokumencie.
Inwestor po skierowaniu do niego Propozycji Nabycia podejmuje decyzję o złożeniu Formularza Przyjęcia albo wstrzymuje się
od dokonania inwestycji w Obligacje. Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić
informacje zawarte w Propozycji Nabycia, a ich decyzja odnośnie inwestycji w Obligacje powinna być oparta na takiej analizie,
jaką sami uznają za stosowną.
Ponadto Emitent ani Oferujący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być
związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami lub jakimkolwiek świadczeniem
Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji, zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym
zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Obligacjami.
Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte ofertą nie były
przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery
wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Iranu oraz Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej). Każdy inwestor niebędący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami
innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons)
w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych
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z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA. Propozycja Nabycia nie może być
przedstawiana rezydentom Iranu lub Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
W szczególności zwraca się uwagę Inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem
gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego
sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość
zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również Inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych
w Warunkach Emisji.
Zwraca się również uwagę Inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu na jaki Obligacja będzie
wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności
(czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej wartości nominalnej lub ceny
nabycia.
Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne
rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków w Obligacje zwiększa ryzyko
Inwestora. Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Dodatkowe informacje w zakresie ryzyka jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje,
są
zamieszczone
na
stronie
internetowej
Oferującego
pod
adresem
www.noblesecurities.pl
(podstrona: O nas/Regulacje/Rachunek maklerski).
Propozycja Nabycia została zatwierdzona przez Emitenta w dniu 3 marca 2020 r. wedle wiedzy na ten dzień.
Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania, w porozumieniu z Oferującym, zmiany Propozycji Nabycia, na zasadach w niej
określonych.
Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte w Propozycji Nabycia w liczbie pojedynczej odnoszą się również do
liczby mnogiej i odwrotnie. Definicje wprowadzone w pkt 1 Warunków Emisji Obligacji, które stanowią załącznik nr 4.1 do
Propozycji Nabycia mają zastosowanie w Propozycji Nabycia oraz we wszystkich jej załącznikach. Wszelkie odwołania do
jednostek redakcyjnych jak paragrafy, ustępy, punkty, litery, odnoszą się do jednostek redakcyjnych całej Propozycji Nabycia,
chyba że co innego wynika wprost z treści Propozycji Nabycia.
W imieniu Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszej Propozycji
Nabycia, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, są prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w niniejszej Propozycji Nabycia nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie.

Podpis:____________________________

Podpis:____________________________

Imię Nazwisko: Mariusz Poławski

Imię Nazwisko: Robert Pydzik

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Członek Zarządu
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I.

WARUNKI OFERTY

1.1 Osoby uprawnione do objęcia Obligacji
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami
prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, jak również osoby fizyczne, z zastrzeżeniem,
że nabywanie i posiadanie Obligacji przez rezydentów krajów innych niż Rzeczpospolita Polska może podlegać ograniczeniom
określonym przez prawo polskie, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego, oraz
przepisy obowiązujące w tych krajach.
W szczególności ze względu na ograniczenia prawne wynikające m.in. z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych
z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) rezydenci amerykańscy (US Persons) oraz osoby przebywające na terenie USA nie
są uprawnione do obejmowania Obligacji.
Rezydenci Iranu oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej nie są uprawnieni do obejmowania Obligacji ze względu
na uchybienia w regulacjach w tych krajach dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Oferujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zapisu na Obligacje od podmiotów, co do których:
a)

zachodzą przewidziane przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi przesłanki rozwiązania podmiotu,

b)

otwarto likwidację,

c)

ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku.

1.2 Harmonogram
16 marca 2020 r.

Termin na złożenie Formularza Przyjęcia

16 marca 2020 r.

Termin dokonania wpłaty na Obligacje (zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym
Oferującego lub zasilenia rachunku papierów wartościowych Inwestora
prowadzonego przez Oferującego) przez Inwestorów niebędących instytucjami
finansowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7) KSH

18 marca 2020 r.
do godz. 11:30

Termin dokonania wpłaty na Obligacje (zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym
Oferującego lub zasilenia rachunku papierów wartościowych Inwestora
prowadzonego przez Oferującego) przez Inwestorów będących instytucjami
finansowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7) KSH

18 marca 2020 r.

Dzień Przydziału

nie później niż 20 marca 2020 r.

Dzień Emisji - dzień zapisania Obligacji w Ewidencji

nie później niż 24 marca 2020 r.

Dzień rejestracji Obligacji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy

Emitent w porozumieniu z Oferującym może podjąć decyzję o zmianie terminów dotyczących subskrypcji Obligacji.
W przypadku podjęcia decyzji o zmianie terminów subskrypcji Obligacji, Emitent niezwłocznie, nie później niż w Dniu Emisji,
poinformuje Inwestorów poprzez ogłoszenie zamieszczone na Stronach internetowych Emitenta i Oferującego.

1.3 Minimalny zapis, oraz zasady składania Formularzy Przyjęcia
Minimalna liczba Obligacji objętych jednym Formularzem Przyjęcia wynosi 435 sztuk.
Oferujący może przyjmować zapisy na Obligacje (oferować Obligacje) od poszczególnych Inwestorów bezpośrednio oraz za
pośrednictwem Getin Noble Banku S.A. lub Open Finance S.A. działających jako agent firmy inwestycyjnej („Agent NS”).
Formularz Przyjęcia, wypełniony i złożony zgodnie z warunkami określonymi w Propozycji Nabycia, stanowi ofertę nabycia
Obligacji przez Inwestora. NS przyjmuje od Inwestorów ich oferty nabycia Obligacji w siedzibie NS i w jego jednostkach
organizacyjnych oraz w wybranych oddziałach Agenta NS w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Składanie ofert
nabycia Obligacji przez Inwestorów powinno odbywać się za pośrednictwem pracownika NS lub Agenta NS.
W przypadku złożenia oferty nabycia Obligacji w formie pisemnej Inwestor podpisuje trzy egzemplarze Formularza Przyjęcia
– jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Emitenta, drugi dla NS, trzeci dla Inwestora. Ponadto, Inwestor jest zobowiązany
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wypełnić i podpisać dokumenty, które są wymagane zgodnie z regulacjami NS. Inwestor składając Formularz Przyjęcia
jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Propozycji Nabycia oraz akceptuje jej treść oraz Warunki Emisji. Inwestor
będący osobą fizyczną, przyjmując ofertę nabycia Obligacji, winien okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty
wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport), a pozostali inwestorzy winni okazać ważne dokumenty, z których wynikają
status prawny oraz zasady reprezentacji Inwestora.
W przypadku złożenia oferty nabycia Obligacji w formie elektronicznej przez Inwestora, NS przyjmuje od Inwestorów ich oferty
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami NS.
Z uwagi na rozwiązania techniczne w zakresie prowadzenia Ewidencji, Inwestor niebędący instytucją finansową w rozumieniu
art. 4 § 1 pkt 7) Kodeksu Spółek Handlowych jest zobowiązany posiadać aktywny rachunek papierów wartościowych
prowadzony przez NS. Inwestorzy będący instytucją finansową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7) Kodeksu Spółek Handlowych,
nieposiadający ograniczeń co do gromadzenia aktywów w domu maklerskim mogą posiadać aktywny rachunek papierów
wartościowych prowadzony przez NS.
Na tym rachunku papierów wartościowych zostaną zaksięgowane i zablokowane środki pieniężne Inwestora wpłacone tytułem
nabycia Obligacji. Po dokonaniu przez Emitenta przydziału Obligacji, rachunek papierów wartościowych prowadzony przez
NS, o którym mowa powyżej, zostanie wykorzystany do zapisania nabytych przez Inwestora Obligacji.
Jeżeli Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, zostaną one zdeponowane na rachunku papierów wartościowych
wskazanym przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia. Inwestor może zdecydować o zdeponowaniu Obligacji po ich rejestracji
w KDPW na innym rachunku papierów wartościowych, niż rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w akapicie
powyżej.

1.4 Wpłaty na Obligacje
Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje zobowiązany jest dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej sumę iloczynu ceny
emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, wskazanej w Formularzu Przyjęcia w taki sposób, aby środki w pełnej wysokości
wpłynęły na rachunek NS najpóźniej w dniu wskazanym w pkt. 1.2 Warunków Oferty.
Wpłata na Obligacje może być dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Oferującego o numerze 06 1560 0013
2367 1860 9064 0001 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. lub poprzez zasilenie rachunku pieniężnego przy rachunku
papierów wartościowych Inwestora tylko w przypadku, gdy rachunek ten prowadzony jest przez NS.
Dokonując przelewu na rachunek bankowy Oferującego każdorazowo w tytule płatności należy podać kod wskazany
w Formularzu Przyjęcia.
Za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Przydziału (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Przydziału)
Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń pomiędzy
Oferującym a konkretnym Inwestorem.

1.5 Termin związania ofertą nabycia Obligacji
Inwestor przestaje być związany ofertą nabycia Obligacji:
a)

w przypadku niedojścia emisji do skutku – w momencie otrzymania przekazanej mu za pośrednictwem NS informacji
o niedojściu emisji do skutku,

b)

w przypadku dojścia emisji do skutku:


w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej od liczby Obligacji, na którą
składali ofertę nabycia – w momencie otrzymania przekazanej za pośrednictwem NS informacji o liczbie
zapisanych mu w Ewidencji Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złożył ofertę nabycia, ale ich
nie nabył,



w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono Obligacji – w momencie otrzymania przekazanej za
pośrednictwem NS informacji o nieprzydzieleniu Obligacji.

1.6 Opcja „nadprzydziału” (overallotment option)
Zgodnie z pkt 2.6.01 Warunków Emisji Obligacji Emitent proponuje do nabycia maksymalnie 13 000 (trzynaście tysięcy) sztuk
Obligacji. W przypadku złożenia przez Inwestorów zapisów na Obligacje ponad liczbę 13 000 (trzynastu tysięcy) sztuk, Emitent
będzie uprawniony do jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji poprzez udostępnienie Inwestorom aneksu do Warunków
Emisji w przedmiocie zmiany maksymalnej liczby Obligacji proponowanych do nabycia w ramach oferty, jednak do liczby
Obligacji nie większej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk.
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Inwestorom, którzy złożyli Formularz Przyjęcia nie będzie przysługiwać prawo do uchylenia się od skutków złożonego
oświadczenia woli.
W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o skorzystaniu z opcji „nadprzydziału”, Emitent niezwłocznie, nie później niż w
Dniu Przydziału, poinformuje Inwestorów poprzez ogłoszenie zamieszczone na Stronach Internetowych Emitenta
i Oferującego.

1.7 Przydział Obligacji
Jeżeli łączna liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy w Formularzach Przyjęcia będzie mniejsza lub równa łącznej
liczbie oferowanych Obligacji, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy. Jeżeli łączna
liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy w Formularzach Przyjęcia będzie większa od liczby oferowanych Obligacji,
zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Liczba przydzielanych Obligacji
będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające, pojedyncze Obligacje zostaną przydzielone Inwestorom, którzy
złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami
wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje, Obligacje takie zostaną
przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji w drodze losowania.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Obligacje, tj. wpłaty kwoty mniejszej niż iloczyn liczby Obligacji wskazanej
w Formularzu Przyjęcia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji, NS może uznać, iż Formularz Przyjęcia został skutecznie
złożony, z zastrzeżeniem, że podstawą dokonania przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana wpłata.
Jeżeli w wyniku zastosowania procedury proporcjonalnej redukcji liczby Obligacji na jaką Inwestorzy złożą Formularze
Przyjęcia, liczba przydzielanych Inwestorowi Obligacji będzie niższa od wskazanej w pkt. 1.3 niniejszej Propozycji Nabycia
minimalnej liczby Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia, Obligacje nie zostaną przydzielone Inwestorowi.

1.8 Informacja o przydziale Obligacji
NS przekaże Inwestorowi informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany NS do kontaktu z Inwestorem, najpóźniej trzeciego Dnia Roboczego po dokonaniu przydziału Obligacji.

1.9 Rozliczenie wpłat na Obligacje
W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy
wskazany w Formularzu Przyjęcia lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych. Zwrot środków,
tj. zlecenie przelewów bankowych na rachunki bankowe Inwestorów lub odblokowanie środków na rachunkach pieniężnych
służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez NS nastąpi jednocześnie z przekazaniem
informacji o niedojściu emisji do skutku.
W przypadku dojścia emisji do skutku lecz przydzielenia Obligacji w liczbie mniejszej niż objęta zapisem, wpłaty dokonane
przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Przyjęcia lub na rachunek pieniężny przy
rachunku papierów wartościowych. Zwrot środków, tj. zlecenie przelewów bankowych na rachunki bankowe Inwestorów lub
odblokowanie środków na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych
przez NS nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Emisji.
Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

1.10

Niedojście emisji do skutku

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli, Emitent odwoła lub odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji z istotnych
powodów, określonych w pkt. 1.11 Warunków Oferty.
O niedojściu emisji do skutku, Emitent niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od zakładanego Dnia Przydziału,
poinformuje Inwestorów poprzez ogłoszenie zamieszczone na Stronach Internetowych Emitenta i Oferującego.

1.11

Odwołanie lub odstąpienie od przeprowadzenia oferty

Do Dnia Emisji Emitent może odwołać lub odstąpić od przeprowadzenia oferty z istotnych powodów, do których
w szczególności należą:
a) nagła zmiana w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta;
b) nagła zmiana w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta;
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c) nagła zmiana sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta;
d) wystąpienie innych nieprzewidywalnych okoliczności powodujących, że przeprowadzenie Oferty i przydzielenie
Obligacji byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta;
e) otrzymanie wpłat na Obligacje w kwocie niższej o co najmniej 50% od wysokości emisji przewidzianej w Warunkach
Emisji.
O odwołaniu lub odstąpienie od przeprowadzenia oferty, Emitent niezwłocznie poinformuje Inwestorów poprzez ogłoszenie
zamieszczone na Stronach Internetowych Emitenta i Oferującego.

1.12

Działanie przez pełnomocnika

Wszystkie działania Inwestor może wykonywać za pośrednictwem pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego
pełnomocnictwa.
Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia w miejscu składania Formularza Przyjęcia
pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej lub udzielonego przez Inwestora w obecności osoby upoważnionej przez
NS, które musi zawierać:
a)

zakres udzielonego pełnomocnictwa;

b)

dane mocodawcy (Inwestora):

c)



dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku
cudzoziemca), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub
paszport), w przypadku paszportu – kod kraju, obywatelstwo,



dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 33 1 Kodeksu Cywilnego: nazwa,
siedziba, numer NIP, numer właściwego rejestru, w którym jest wpisana dana osoba prawna;

dane pełnomocnika:

d)



dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku
cudzoziemca), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub
paszport), w przypadku paszportu – kod kraju, obywatelstwo,



dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego: nazwa,
siedziba, numer NIP, numer właściwego rejestru, w którym jest wpisana dana osoba prawna;

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy.

Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
a)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać uwierzytelnione przez
polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a następnie przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego;

b)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny;

c)

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego,
w imieniu której działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w jej
imieniu, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo oraz dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej
Polskiej bądź paszport.
Pełnomocnictwo będzie respektowane jeżeli:
a)

zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie,

b)

nie zostało odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego
udzielenia,

c)

nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci mocodawcy,

Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa.
Jedna osoba może być pełnomocnikiem wielu mocodawców.
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Działanie na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne jedynie po
zaakceptowaniu przez Oferującego.

1.13

Działanie w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej

W przypadku gdy Inwestorem składającym Formularz Przyjęcia jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, osoby
fizyczne składające w imieniu Inwestora zapis na Obligacje zobowiązane są udokumentować swoje umocowanie, w tym
w szczególności przedłożyć odpis z właściwego rejestru (KRS, RFI itp.), a także w razie potrzeby odpowiednią umowę
cywilnoprawną.

1.14

Szczególne zasady rejestrowania wpłat

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r.
poz. 723) („Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy”) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której
równowartość przekracza 15.000 euro (również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których
okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą
pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski
i bank są zobowiązani, na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, do identyfikacji swoich klientów zgodnie
z zasadami określonymi w w/w ustawie, a także są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem
przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1600)) („Kodeks Karny”).
W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Obligacje z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się, że bank,
zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187))
(„Prawo Bankowe”), jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek
z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego lub aktów terrorystycznych.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego.

1.15

Szacunkowe koszty emisji oraz koszty pobierane od inwestora

Szacunkowe koszty przeprowadzenia emisji
Szacowana wysokość kosztów przeprowadzenia emisji Obligacji wyniesie 390,0 tys. zł, w tym wysokość prowizji za plasowanie
Obligacji wyniesie 3,0% łącznej wartości emisyjnej wyemitowanych Obligacji. Przewidywana prowizja za plasowanie wyniesie
390,0 tys. zł.
Na szacunkową kwotę kosztów emisji Obligacji składają się: prowizja za plasowanie, koszty sporządzenia dokumentów
ofertowych, koszty doradztwa, plasowania, oferowania, koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne.

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora
Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych
z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego
rachunku wcześniej, kosztów prowizji maklerskiej, oraz innych kosztów bankowych związanych z dokonywaniem wpłaty na
Obligacje.
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II.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszej Propozycji Nabycia. Każdy
z omówionych poniżej czynników ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy
rozwoju Emitenta, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę Obligacji lub prawa Obligatariuszy wynikające z Obligacji,
w wyniku czego mogą oni stracić część lub całość zainwestowanych środków.
Inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka przedstawione poniżej mogą nie być jedynymi czynnikami ryzyka, na jakie
narażony jest Emitent. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie istotne lub których
Emitent, na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia, nie zidentyfikował, a które mogą wywołać skutki, o których mowa powyżej.

2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz podmiotów z Grupy Emitenta
2.1.1

Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich

Projekty deweloperskie wymagają ponoszenia znacznych nakładów finansowych, zarówno w fazie przygotowania, jak i w fazie
budowy, natomiast dodatnie przepływy finansowe pojawiają się dopiero po upływie kilkunastu miesięcy od rozpoczęcia robót
budowlanych. Z uwagi na długi czas realizacji inwestycji i znaczne zaangażowanie kapitałowe projekty te obarczone są
wieloma istotnymi czynnikami ryzyka. Do czynników ryzyka zaliczyć można zarówno czynniki atmosferyczne (np.
przedłużająca się zima) jak również m.in.: nieuzyskanie pozwoleń zawierających warunki, zgodne z planami Grupy Emitenta,
opóźnienia w zakończeniu budowy, wzrost kosztów powyżej poziomu założonego w budżecie inwestycji, spowodowany
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niewypłacalnością wykonawców, niedoborem materiałów lub sprzętu budowlanego,
trudności techniczne, brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub budynków do użytkowania
lub innych wymaganych pozwoleń czy też zmiany w przepisach regulujących wykorzystanie gruntów. Ryzyko może
zrealizować się również w przypadku wystąpienia czynnika ludzkiego, np. błędy projektowe czy błędy w procedurach.
Wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może spowodować opóźnienia w zakończeniu projektu deweloperskiego,
nieodpowiednią jakość zrealizowanych prac budowlanych, wzrost kosztów lub utratę przychodów z takiego projektu,
a w efekcie nie osiągnięcie przez nieruchomość zakładanej w planie wartości. W skrajnych przypadkach oba czynniki ryzyka
mogą doprowadzić do nieukończenia inwestycji. Wszystko to z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację
finansową Emitenta.
2.1.2

Ryzyko kredytowe, kursowe i stóp procentowych

Ekspozycja na ryzyko kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej jest związana z podstawową działalnością Grupy w segmencie
mieszkaniowym oraz w segmencie magazynowym. Ponadto, w segmencie magazynowym występuje ryzyko kursowe
związane z pozyskaniem finansowania w walucie obcej (euro). Ryzyko kursowe związane z wyceną długu jest niwelowane
poprzez walutową wycenę realizowanych projektów magazynowych oraz poprzez naliczanie i rozliczanie czynszów od
najemców w walucie obcej (euro). Zaciągnięte przez Grupę długoterminowe kredyty bankowe i obligacje o zmiennej stopie
procentowej narażone są na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych. Grupa w większości
przypadków nie zabezpiecza się przed ryzykiem stopy procentowej. Zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych jest
przewidziane w przypadku kredytów inwestycyjnych, z których Grupa może skorzystać do refinansowania kredytów
zaciągniętych na budowę projektów magazynowych. Same kredyty budowlane nie są zabezpieczone przed ryzykiem zmiany
stóp procentowych (ze względu na przyjętą formułę formalno-prawną i działalność spółek celowych realizujących projekty
magazynowe ich zobowiązania nie wchodzą i nie są wliczane do zobowiązań Grupy).
2.1.3

Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy oraz zależnością Grupy od wykonawców robót budowlanych

Grupa ma zawarte umowy, w których kwoty wynagrodzenia dla wykonawców, zleceniobiorców są konkretnie określone
i pozwalają na całkowite zakończenie realizowanych inwestycji zgodnie z przyjętymi przez Grupę budżetami. Ryzyko zmian
cen jest po stronie wykonawców, zleceniobiorców i jedynie za zgodą Grupy kwota ich wynagrodzenia może ulec zmianie.
Niemniej jednak Grupa narażona jest na ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy oraz zależnością Grupy od wykonawców
robót budowlanych. Należy mieć na uwadze, że każdy znaczny wzrost kosztów może negatywnie wpłynąć na rentowność
projektów Grupy, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta, a w konsekwencji
w skrajnym scenariuszu przełożyć się na brak możliwości spełnienia świadczeń z Obligacji.
2.1.4

Ryzyko związane z możliwością wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych

Grupa ma zawarte umowy z wykonawcami i zleceniobiorcami, a po stronie przychodowej odpowiednio umowy z nabywcami
mieszkań. Posiada zapewnione finansowanie realizacji prowadzonych inwestycji oraz działalności bieżącej, dzięki czemu
przepływy pieniężne na kolejne okresy są w Grupie z góry określone i pozwalają zminimalizować ryzyko istotnych zakłóceń
przepływów środków pieniężnych.
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2.1.5

Ryzyko związane z możliwością utraty płynności finansowej

Celem zarządzania płynnością finansową jest zabezpieczenie Grupy przed jej niewypłacalnością. Cel ten jest realizowany
poprzez systematyczne dokonywanie projekcji zadłużenia w horyzoncie do 4 lat, a następnie aranżację odpowiednich źródeł
finansowania.
2.1.6

Ryzyko związane z możliwością wzrostu kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności

Koszty operacyjne i inne koszty Grupy mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów.
Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można: inflację, wzrost
podatków i innych opłat publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa lub w polityce rządowej, które zwiększają koszty
utrzymania zgodności z takimi przepisami lub polityką, wzrost kosztów finansowania działalności gospodarczej. Powyższe
czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy. Jednym z celów strategicznych Grupy
jest racjonalizacja kosztów prowadzonej działalności oraz dostosowanie tempa realizacji kolejnych projektów do bieżącej
koniunktury na rynku nieruchomości.
2.1.7

Ryzyko wynikające z koncentracji działalności Grupy na warszawskim rynku mieszkaniowym

Obecnie większość aktywów Grupy wykorzystywanych jest do realizacji projektów mieszkaniowych w Warszawie, w efekcie w
krótkim i średnim horyzoncie czasowym, przychody i zyski generowane przez Grupę będą uzależnione od sytuacji na
stołecznym, największym w Polsce, rynku mieszkaniowym. Ewentualne pogorszenie koniunktury na tym rynku może mieć
negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy. Równocześnie znajomość otoczenia rynkowego, know-how i
doświadczenie zdobyte podczas kilkudziesięciu lat działalności na warszawskim rynku nieruchomości są jedną z
najmocniejszych stron Grupy.
W celu dywersyfikacji ryzyka biznesowego Grupa rozwija działalność magazynową, której zasięg geograficzny nie ogranicza
się wyłącznie do rejonu Warszawy. Ponadto w ramach segmentu mieszkaniowego Grupa, począwszy od 2017 r., jest obecna
na rynku mieszkaniowym Trójmiasta.
2.1.8

Ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów

Rozwój Grupy w istotnym stopniu zależy od zdolności pozyskiwania atrakcyjnych terenów pod nowe projekty deweloperskie
po konkurencyjnych cenach oraz ich właściwego wykorzystania. W przyszłości pozyskanie gruntów w celu realizacji projektów
deweloperskich może być trudniejsze lub bardziej kosztowne niż dotychczas z przyczyn takich jak: silna konkurencja na rynku
nieruchomości, czasochłonny proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych i innych niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń,
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczona dostępność terenów z odpowiednią infrastrukturą.
Powyższe czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuacje finansową Emitenta, a w konsekwencji na możliwość
spełnienia świadczeń z Obligacji.
2.1.9

Ryzyko związane z działalnością condo/aparthoteli

Grupa prowadzi inwestycje o charakterze condo/aparthotelu (część projektu Unique Tower) oraz rozważa wprowadzenie do
oferty kolejnych tego typu inwestycji. Z uwagi na kontrowersje związane z gwarancjami zysku dla inwestorów angażujących
się w tego typu inwestycje i potencjalnie niekorzystne dla nich zapisy umowne, inwestycje te mogą rodzić ryzyko prawne po
stronie Grupy. Gwarancje czynszu przy jednoczesnym przejęciu ryzyka odpowiedniej komercjalizacji powierzchni objętych
gwarancją przełożyć się mogą na zmniejszenie płynności finansowej Grupy.
2.1.10

Ryzyko związane ze sprzedażą projektów magazynowych

Pomimo posiadania większościowego udziału w projektach magazynowych Grupa uzależniona jest od dobrej współpracy z
Grupą Panattoni, która aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania najemców oraz ostatecznej sprzedaży projektów
magazynowych. Pogorszenie lub zerwanie współpracy z tym partnerem mogłoby przełożyć się na zmniejszenie
przewidywanych wpływów ze sprzedaży projektów, a w konsekwencji przełożyć się na ograniczenie możliwości spełnienia
świadczeń z Obligacji.
2.1.11

Ryzyko związane z ochroną środowiska

Realizacja projektów deweloperskich wymaga uzyskiwania szeregu zgód i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska,
gospodarki odpadami i pozwoleń wodno-prawnych oraz ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Obowiązujące
przepisy w poważny sposób ograniczają swobodę prowadzenia przedsięwzięć deweloperskich, przede wszystkim w zakresie
kosztów za korzystanie ze środowiska. Opłaty administracyjne, kary pieniężne z tytułu zanieczyszczeń i korzystania
z przekształconego środowiska powodują, że istnieje ryzyko podwyższenia kosztów działalności i ryzyko odszkodowań
w przypadku poważnych zdarzeń środowiskowych. Powyższe może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację
finansową Grupy, a w konsekwencji w na możliwości spełnienia świadczeń z Obligacji.
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.- Propozycja Nabycia Obligacji Serii AA

S t r o n a | 13

2.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem makroekonomicznym i regulacyjnym
2.2.1

Ryzyko związane ze zmianą czynników ekonomicznych i politycznych

Sytuacja finansowa branży deweloperskiej w Polsce, a więc i sytuacja finansowa Grupy, jest ściśle związana z czynnikami
ekonomicznymi takimi jak zmiany PKB, inflacji, stopy bezrobocia, kursów walutowych czy wysokości stóp procentowych.
Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą doprowadzić do spadku popytu na
nowe mieszkania, co może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy.
W segmencie mieszkaniowym Grupa realizuje zakupy gruntów z możliwością szybkiego ich wprowadzenia do realizacji
procesu inwestycyjnego, a następnie sprzedaży wybudowanych obiektów, zmniejszając ryzyko ulokowania kapitału
w inwestycje, które mogą być podatne na cykle koniunkturalne. W segmencie magazynowym Grupa również jest podatna na
ryzyko zmiany czynników makroekonomicznych, natomiast stara się ograniczyć wpływ tego ryzyka poprzez działania mające
na celu szybką realizację, komercjalizację i sprzedaż projektów magazynowych.
2.2.2

Ryzyko związane z wydawanymi decyzjami administracyjnymi

Kluczowym dla biznesowego wyniku Grupy jest sprawna realizacja projektów deweloperskich. Ich realizacja wymaga
uzyskania szeregu zgód, pozwoleń i zezwoleń na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Istniejące regulacje prawne, ich
interpretacja oraz zmiany generują ryzyko istotnych opóźnień w realizacji inwestycji ze względu na niekorzystne decyzje
administracyjne lub przedłużającą się procedurę ich wydawania. Ryzyko to jest potęgowane dużymi uprawnieniami stron
trzecich do ingerencji w przebieg procedur administracyjnych. Grupa stara się mitygować to ryzyko poprzez staranną selekcję
realizowanych projektów oraz wykorzystanie własnego i zewnętrznego know-how dla sprawnego prowadzenia procedur
administracyjnych. Nieuzyskanie określonych zezwoleń bądź zgód może mieć negatywny wpływ na zdolność podmiotów
z Grupy do realizacji projektów. Może także negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Emitenta,
co w konsekwencji w skrajnym scenariuszu może spowodować brak możliwości spełnienia świadczeń z Obligacji.
2.2.3

Ryzyko związane ze zmiennością koniunktury na rynku nieruchomości

Biznesowy sukces Grupy w kluczowym stopniu jest zależny od koniunktury rynkowej. Rentowność segmentu mieszkaniowego
uwarunkowany jest bezpośrednio od poziomu cen mieszkań, na którą wpływ ma, obok popytu na nie, kształtowanego m.in.
przez czynniki demograficzne, koniunkturę gospodarczą, politykę pieniężną, również podaż, związana z konkurencją rynkową.
W przypadku spadku cen mieszkań Grupa może nie być w stanie sprzedać wybudowanych lokali po cenach zapewniających
założoną przez Grupę rentowność. Wszystkie powyższe czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuacje
finansową Grupy.
W segmencie magazynowym występuje ryzyko braku pozyskania najemców dla realizowanych w projekcie budynków
magazynowych, przez co może zwiększać się również ryzyko nieznalezienia finalnego inwestora na zakup nieruchomości, jak
również ryzyko nieuzyskania zakładanych efektów finansowych inwestycji związane z fluktuacją cen powierzchni najmu oraz
rynkowych stóp kapitalizacji dla inwestycji, przekładających się na możliwe do uzyskania ceny sprzedaży nieruchomości.
Ryzyko zmiany rynkowej koniunktury jest mitygowane przez Grupę m.in. poprzez stały monitoring rynku, staranną selekcję
realizowanych projektów, dostosowanie skali i profilu projektów do oczekiwań rynku, sprawność organizacyjną, pozwalającą
na efektywne procedowanie inwestycji oraz konserwatywną politykę finansowania inwestycji, pozwalającą optymalizować
zwrot z kapitału zaangażowanego w realizowane projekty poprzez dezinwestycje w korzystniejszych warunkach rynkowych.
2.2.4

Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego, w tym podatkowego

Jednym z istotnych zagrożeń dla Grupy jest niestabilność polskiego systemu prawnego. Ryzyko związane z otoczeniem
prawnym to przede wszystkim częste nowelizacje, niespójność, a także brak jednolitej interpretacji przepisów prawa.
Nieustannie przeprowadzane zmiany w polskich przepisach podatkowych mogą mieć znaczący wpływ na działalność Grupy.
Ich zakres, treść oraz trudności interpretacyjne w stosowaniu nowych regulacji stanowią utrudnienie w prowadzeniu
działalności deweloperskiej, a w szczególności w planowaniu tej działalności pod kątem podatkowym. Powyższe może mieć
negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta, a w konsekwencji na możliwości spełnienia świadczeń
z Obligacji.

2.3 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi instrumentami finansowymi
2.3.1

Ryzyko kredytowe

Obligacja jest instrumentem finansowym, który umożliwia uzyskanie określonej stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka.
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Ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania
warunków emisji obligacji. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez Emitenta świadczeń z tytułu obligacji,
tj. niezapłacenia odsetek w terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż
jedynie ryzyko niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż Emitent prawidłowo obsługuje
płatności wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko
zawarta w oprocentowaniu obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej.
2.3.2

Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji

Emitent nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której nie będzie zdolny dokonać wykupu Obligacji czy też
wypłacić odsetek od Obligacji. Wobec faktu, że środki zainwestowane w Obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym, ani innym systemem gwarantowania depozytów, posiadacze Obligacji powinni liczyć się z ryzykiem całkowitej
lub częściowej utraty zainwestowanych środków pieniężnych. Przedmiotowe ryzyko dotyczy również obligacji wyemitowanych
przed Dniem Emisji. Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia nie istniały przypadki niewywiązywania się lub nieterminowego
wywiązywania się Emitenta z zobowiązań wynikających z emisji wyemitowanych obligacji.
2.3.3

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej polega na tym, iż istnieje możliwość zrealizowania niższej od oczekiwanej stopy dochodu w terminie
do wykupu (YTM – yield to maturity).
Ryzyko dochodu związane jest z faktem, iż obligacja o zmiennym oprocentowaniu wyrażonym stawką WIBOR (ang. Warsaw
Interbank Offered Rate), odzwierciedlającą wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, okresowo
dostosowuje się do rynkowych stóp procentowych, w efekcie inwestor otrzymuje odsetki na rynkowym poziomie przez cały
okres inwestycji. Jednocześnie na chwilę emisji nie są możliwe do przewidzenia bezwzględne wartości zrealizowanych
przepływów kuponowych z obligacji (struktury przepływów pieniężnych). Ich wysokość uzależniona jest od przyszłych
poziomów stopy WIBOR. Jej ewentualny spadek/wzrost w przyszłości wpłynie na odpowiednio niższą/wyższą nominalną stopę
zwrotu z inwestycji w obligacje dla Inwestora.
Wyróżnia się dwa podstawowe elementy ryzyka stopy procentowej:


ryzyko ceny - występuje w sytuacji, w której obligatariusz decyduje się na sprzedaż obligacji przed terminem wykupu.
Cena rynkowa obligacji, a w konsekwencji zrealizowana stopa dochodu, zależy od aktualnie wymaganej przez
inwestorów stopy dochodu;



ryzyko reinwestowania - wynika z faktu, iż nie ma pewności co do stopy dochodu po jakiej będzie istniała możliwość
reinwestowania płatności odsetkowych z obligacji. Aby inwestor zrealizował dokładnie oczekiwany poziom YTM,
konieczne jest reinwestowanie odsetek z obligacji w produkty inwestycyjne zapewniające taką samą stopę zwrotu.

2.3.4

Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta

Na zasadach opisanych w pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu dowolnej
liczby Obligacji. W związku z powyższym istnieje ryzyko skutecznego skrócenia zakładanego okresu inwestycji bez dodatkowej
zgody Inwestora. Tym samym Inwestor na etapie składania zapisu na Obligacje nie ma pewności czy okres, przez który
Obligacje generować będą przepływy pieniężne równy będzie terminowi zapadalności Obligacji, czy będzie krótszy.
2.3.5

Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza

Zgodnie z zapisami pkt 8.2 Warunków Emisji Obligacji Obligatariuszom przysługuje Opcja Przedterminowego Wykupu na
Żądanie Obligatariusza w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w pkt 8.2.03 Warunków Emisji Obligacji.
W związku z powyższym istnieje ryzyko, że w przypadku złożenia przez Obligatariusza żądania przedterminowego wykupu
Obligacji Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków pieniężnych na zaspokojenie roszczeń wynikających
z obowiązku dokonania przedterminowego wykupu Obligacji, co skutkować może poniesieniem strat przez Inwestora.
Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania
wcześniejszego wykupu Obligacji.
2.3.6

Ryzyko niekorzystnej zmiany Warunków Emisji

Do Dnia Emisji Emitent uprawniony jest do jednostronnej zmiany treści Propozycji Nabycia, w tym Warunków Emisji.
Inwestorom, którzy złożyli Formularz Przyjęcia przysługiwać będzie prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego
oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 2 (dwa) Dni Robocze od dnia zawiadomienia i nie dłuższym niż termin wskazany
w opublikowanym aneksie (aneksach). Prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli nie
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przysługuje w przypadku, gdy aneks do Propozycji Nabycia został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty
lub w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z opcji „nadprzydziału”, o której mowa w pkt. 1.6 niniejszej Propozycji Nabycia.
Po Dniu Emisji Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji wyłącznie w zakresie zmiany
podmiotu prowadzącego Ewidencję. Istnieje ryzyko, że skorzystanie przez Emitenta z opisanego powyżej prawa do
jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji sprawi, że inwestycja w Obligacje straci na atrakcyjności dla Inwestora. Podjęcie
przez Inwestora decyzji o odstąpieniu od zapisu w konsekwencji oznaczać będzie, że biorąc udział w ofercie Obligacji
wstrzymał się on od dokonania alternatywnej inwestycji i jednocześnie nie nabył Obligacji, co potencjalnie skutkować może
utratą przyszłych zysków.
2.3.7

Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o obligacjach. Emitent nie planuje ustanawiać
zabezpieczeń w przyszłości. W szczególności oznacza to, że ani Emitent, ani żaden inny podmiot nie obciążył swoich aktywów
na rzecz uprawnionych z Obligacji ani też nie dokonał wyodrębnienia środków pieniężnych z przeznaczeniem na ten cel.
W związku z tym nabywca Obligacji powinien mieć świadomość, że w przypadku nieuregulowania świadczeń z Obligacji przez
Emitenta dochodzenie ewentualnych roszczeń od Emitenta będzie mogło być prowadzone na zasadach ogólnych, tj. w sposób
przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
Istnieje ryzyko, że w sytuacji trwałej utraty przez Emitenta płynności finansowej aktywa posiadane przez Emitenta mogą okazać
się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy.
2.3.8

Ryzyko podatkowe związane z obrotem Obligacjami

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa
podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany,
głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje
kapitału.
2.3.9

Ryzyko związane z funkcjonowaniem Zgromadzenia Obligatariuszy i podejmowanymi decyzjami

Emitent w oparciu o przepisy Rozdziału 5 Ustawy o Obligacjach ustanowił dla Obligacji Zgromadzenie Obligatariuszy, które
będzie funkcjonowało zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków Emisji
Obligacji. Ponieważ, Zgromadzenie Obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu Obligatariuszy istnieje ryzyko,
że poszczególny Obligatariusz nie będzie mógł samodzielnie – bez współdziałania z innymi Obligatariuszami – zmienić
postanowień Warunków Emisji w porozumieniu z Emitentem, co może stać w sprzeczności z indywidualnym interesem
Obligatariusza. Ponadto, istnieje także ryzyko, że uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w zakresie zmiany
Warunków Emisji, lub wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta czynności, która stanowiłaby Przypadek Naruszenia,
o której mowa w pkt. 8.2.05 Warunków Emisji lub nie podjęcia uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie
wcześniejszego wykupu, o której mowa w pkt. 8.2.06 Warunków Emisji będą sprzeczne z indywidualnym interesem
Obligatariusza.

2.4 Czynniki ryzyka związane z ofertą Obligacji
2.4.1

Ryzyko zakazu rozpoczęcia Oferty lub wstrzymania Oferty

Na podstawie art. 16 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją
lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub
uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo
w przypadku niewykonania zaleceń, w zakresie zaprzestania naruszania tych przepisów, UKNF może: (i) nakazać
wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż
10 dni roboczych, lub (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia,
lub(iii) opublikować na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
W przypadku zastosowania sankcji, o których mowa powyżej, po rozpoczęciu Oferty Obligacji Inwestorzy powinni liczyć się
z ryzykiem czasowego zamrożenia środków wpłaconych tytułem opłacenia zapisu na Obligacje.
2.4.2

Ryzyko niedojścia emisji Obligacji do skutku lub odwołania oferty

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadkach opisanych w Propozycji Nabycia. Ponadto Emitent zastrzega sobie
prawo odwołania całości lub części Oferty. W takiej sytuacji wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone w sposób
określony w Formularzu Przyjęcia bez żadnych odsetek lub odszkodowań.
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2.4.3

Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji Inwestorowi

Inwestor zamierzający nabyć Obligacje jest zobowiązany złożyć na warunkach określonych w Propozycji Nabycia, prawidłowo
uzupełniony i podpisany Formularz Przyjęcia i opłacić Obligacje zgodnie z zasadami opisanymi w Propozycji Nabycia. Za pełną
wpłatę uznaje się wpłatę w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji, na jaką został złożony prawidłowo uzupełniony
i podpisany Formularz Przyjęcia i wartości nominalnej Obligacji, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji
Nabycia.
Skutkiem nieprawidłowego złożenia Formularza Przyjęcia lub nieopłacenia go zgodnie z zasadami opisanymi w Propozycji
Nabycia jest nieważność Formularza Przyjęcia.
Przydział Obligacji zostanie dokonany w sposób opisany w pkt. 1.7 niniejszej Propozycji Nabycia. Jeżeli w wyniku
zastosowania procedury proporcjonalnej redukcji liczby Obligacji na jaką Inwestorzy złożą Formularze Przyjęcia, liczba
przydzielanych Inwestorowi Obligacji będzie niższa od wskazanej w pkt. 1.3 Propozycji Nabycia minimalnej liczby Obligacji
objętych Formularzem Przyjęcia, Obligacje nie zostaną przydzielone Inwestorowi.
Inwestor składający zapis na Obligacje powinien brać pod uwagę możliwość nieprzydzielenia całości lub części
subskrybowanych Obligacji.
2.4.4

Ryzyko związane z wpłatami na Obligacje

W przypadku, gdy emisja Obligacji nie dojdzie do skutku lub Obligacje nie zostaną przydzielone danemu Inwestorowi lub
zostaną przydzielone w mniejszej liczbie niż wskazana w Formularzu Przyjęcia, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną
zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w Formularzu Przyjęcia bez żadnych odsetek lub odszkodowań.
Ponadto zwraca się uwagę, że oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od Daty Przydziału. Za okres pomiędzy wpłatą na
Obligacje, a Datą Przydziału (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Przydziału) Inwestorom nie będą
przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.
2.4.5

Ryzyko związane z nieważnością zapisu na Obligacje

W przypadku, gdy emisja Obligacji nie dojdzie do skutku lub Obligacje nie zostaną przydzielone danemu Inwestorowi lub
zostaną przydzielone w mniejszej liczbie niż wskazana w Formularzu Przyjęcia, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną
zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w Formularzu Przyjęcia bez żadnych odsetek lub odszkodowań.
Ponadto zwraca się uwagę, że należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty Przydziału. Za okres pomiędzy
wpłatą na Obligacje a Datą Przydziału (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Przydziału) Inwestorom nie
będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.

2.5 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
2.5.1

Ryzyko niewprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst

Intencją Emitenta jest, zapewnienie Obligatariuszom możliwości wtórnego obrotu Obligacjami. Emitent podejmie stosowne
działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
Zarząd GPW lub BondSpot może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie
instrumentów finansowych objętych wnioskiem, w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów
finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.
Obligatariusze powinni liczyć się z ryzykiem, że w takiej sytuacji sprzedaż Obligacji po satysfakcjonującej cenie może być
utrudniona lub wręcz niemożliwa.
2.5.2

Ryzyko wstrzymania rozpoczęcia obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie
obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW bądź BondSpot, na żądanie KNF, mają obowiązek wstrzymać rozpoczęcie
obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
2.5.3

Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może
zażądać od GPW i BondSpot zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.
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Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3, KNF może wskazać termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego
upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3.
Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o Obrocie, KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w art. 78 ust. 3,
w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów.
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z § 13 ust. 1
Regulaminu Alternatywnego Systemu organizowanego przez BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
a.
b.
c.

na wniosek Emitenta;
jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zgodnie z § 11 ust. 1 a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z § 13 ust. 2
Regulaminu Alternatywnego Systemu organizowanego przez BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu,
zawieszając obrót instrumentami dłużnymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może
ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu
zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w lit. b) lub c)
powyżej.
Zgodnie z § 11 ust. 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z § 13 ust. 3
Regulaminu Alternatywnego Systemu organizowanego przez BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
zawiesza obrót instrumentami dłużnymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez odpowiednio GPW lub BondSpot, jeżeli takie
zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej,
manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie
dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną
szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie z § 11 ust. 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z § 13 ust. 4
Regulaminu Alternatywnego Systemu organizowanego przez BondSpot, w przypadkach określonych przepisami prawa
Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub
określony w decyzji właściwego organu.
Zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu organizowanego przez BondSpot w przypadku powstania sytuacji
nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych rynku, przez co najmniej 5 członków ASO,
BondSpot S.A. może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi.
Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO organizowanego przez GPW oraz § 14 ust. 4 Regulaminu ASO
organizowanego przez BondSpot Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu przed podjęciem decyzji o wykluczeniu
instrumentów dłużnych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi.
2.5.4

Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego
w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW i BondSpot, na żądanie KNF,
mają obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z § 12 ust.1-4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego
przez GPW oraz zgodnie z § 14 ust.1-4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, może
wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
a.
b.
c.
d.

na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta
dodatkowych warunków;
jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO;
wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
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e.

wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym
wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia,
dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia (dotyczy wyłącznie Alternatywnego Systemu Obrotu
organizowanego przez GPW).

Ponadto organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
a.
b.
c.
d.

e.

w przypadkach określonych przepisami prawa;
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo
postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez
sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na
zaspokojenie kosztów postępowania (postanowienie dotyczy wyłącznie Alternatywnego Systemu Obrotu
organizowanego przez GPW);
w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów
finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że
majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów
postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że
majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów
postępowania – z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Ponadto, w przypadkach, o których mowa w lit. d) powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez
GPW może odstąpić od wykluczenia instrumentów dłużnych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym
przepisie sąd wyda postanowienie:
a.
b.
c.

o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postepowania układowego lub
postępowania sanacyjnego, lub
w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator Alternatywnego Systemu prowadzonego przez GPW
wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu
w przedmiocie:
a.
b.

c.

odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu o otwarcie wobec emitenta przyspieszonego
postępowania układowego, postepowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego w przedmiocie otwarcia wobec emitenta przyspieszonego
postępowania układowego, postepowania układowego lub postępowania sanacyjnego lub postępowania
restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu
restrukturyzacyjnym lub układu w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty dłużne niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
odpowiednio GPW lub BondSpot, jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej,
bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji
informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że
takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania
rynku.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
2.5.5

Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności po wprowadzeniu Obligacji do ASO Catalyst

Z obrotem Obligacjami po wprowadzeniu ich do ASO Catalyst, wiąże się ryzyko zmienności kursu Obligacji. Kurs
w alternatywnym systemie obrotu kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników
i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji mogą
być narażeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku, notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od
ceny emisyjnej Obligacji. Zmienność kursu rynkowego Obligacji może wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach
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działalności Emitenta, rozmiaru i płynności rynku obligacji, sytuacji na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian
czynników makroekonomicznych i politycznych. Dodatkowo, istnieje ryzyko niskiej płynności Obligacji w ASO Catalyst co może
utrudnić lub wręcz uniemożliwić sprzedaż Obligacji po żądanej przez posiadacza Obligacji cenie.
Wobec tego, w przypadku nie akceptowania ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży Obligacji po akceptowalnej cenie,
inwestorzy nie powinni nabywać Obligacji. Ceny Obligacji na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym
zmianom.
2.5.6

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar regulaminowych nakładanych przez GPW i
BondSpot

Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO organizowanego przez GPW oraz w rozdziale V
Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot, GPW i BondSpot mogą m.in. w zależności od stopnia i zakresu
powstałego naruszenia lub uchybienia lub uchybienia upomnieć emitenta lub nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości
do 50.000 zł.
Podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej można wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie
dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości,
w szczególności można zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na
warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary
lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO organizowanego przez GPW oraz w rozdziale V
Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie
zdania poprzedniego, Organizator Alternatywnego Systemu organizowanego przez GPW lub BondSpot może nałożyć na
emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną pierwotnie nie może przekraczać 50.000 zł.
2.5.7

Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

W dniu 3 lipca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, w związku z którym zakres obowiązków informacyjnych emitentów, których instrumenty
finansowe zostały wprowadzone bądź dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu
Catalyst, został rozszerzony.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku niedostosowania się Emitenta do aktualnych standardów w zakresie raportowania, mogą zostać
na niego nałożone sankcje finansowe i administracyjne, które na mocy wskazanego rozporządzenia zostały dodatkowo istotnie
zaostrzone. W szczególności, zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie w przypadku jeżeli Emitent nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia 596/2014 KNF może wydać decyzję
o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu
w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego
rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10
364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent
nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1 - 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (dotyczące listy osób mających dostęp do informacji poufnych),
KNF może, w drodze decyzji, (i) nałożyć karę do wysokości 4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600
PLN, (w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku
naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, zamiast kary, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej
kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty), (ii) nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu
Emitenta karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN.
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III.
3.1

DANE O EMITENCIE
Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i dane teleadresowe Emitenta

Nazwa (firma):

Marvipol Development S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj:

Rzeczpospolita Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

Telefon:

+48 22 536 50 65

Adres poczty elektronicznej:

marvipol@marvipol.pl

Adres głównej strony internetowej:

www.marvipol.pl

REGON:

360331494

NIP:

5272726050

3.2

Czas trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

3.3

Przepisy prawa, na podstawie, których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

3.4

Właściwy sąd rejestrowy

Emitent został utworzony na podstawie aktu zawiązania z dnia 25 listopada 2014 r. Rejestracja spółki została dokonana 16 grudnia
2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000534585.

3.5

Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień 30 września 2019 r. wyniósł 41 652 852 zł i dzielił się na 41 652 852 akcji o wartości nominalnej
1,00 zł każda.
Kapitał własny Emitenta na dzień 30 września 2019 r. wyniósł 239 505 tys. zł.

3.6

Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na
pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Propozycji Nabycia, a jeśli tak
nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego Emitenta jest wystarczający na
pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia
niniejszej Propozycji Nabycia. Kapitał obrotowy należy rozumieć m.in. jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków
pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań.

3.7

Wskazanie czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub
zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu, dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji
lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub koncesji.
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3.8

Krótki opis historii Emitenta

1996

 Utworzenie Marvipol Sp. z o.o. – początkowo świadczącej usługi związane z wczesnymi etapami procesu deweloperskiego

1997

 Rozszerzenie działalności o segment myjni samochodowych – utworzenie pierwszego punktu pod nazwą Robo Wash Center
przy ul. Słonimskiego w Warszawie

1998

 Rozpoczęcie samodzielnych realizacji projektów deweloperskich o charakterze mieszkaniowym

2000

 Realizacja pierwszej inwestycji mieszkaniowej – Stawka Residence w Warszawie

2004

 Uzyskanie przez JLR Polska Sp. z o.o. statusu generalnego importera Land Rover
 Zakup spółki Jaguar Polska Sp. z o.o., generalnego importera samochodów Jaguar

2005

 Przystąpienie do Polskiego Związku Firm Deweloperskich

2015

 Zawarcie z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. umów regulujących wspólną realizację dwóch projektów w kompleksie
magazynowo-logistycznym Panattoni Park Warsaw

2016

 Zakończenie dwóch inwestycji magazynowych w kompleksie „Panattoni Park Warsaw”
 Wydzielenie działalności deweloperskiej Marvipol S.A. do Marvipol Development S.A.

2017

3.9

 Podpisanie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. dotyczącego dalszej współpracy w zakresie realizacji
wspólnych przedsięwzięć polegających na budowie parków magazynowo-logistycznych
 Debiut akcji Marvipol Development S.A. na GPW

Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Całość kapitału zakładowego Spółki została opłacona.

3.10 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy
przysługujących im uprawnień
Emitent nie emitował i nie planuje emisji obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa i w związku z tym
nie przewiduje zmian kapitału zakładowego z tego tytułu.

3.11 Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta
Akcje Emitenta od 19 grudnia 2017 r. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ponadto obligacje Emitenta serii T, U, W oraz Y są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

3.12 Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Noble Securities S.A.
(lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub osobowych pomiędzy
Noble Securities S.A. lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych a Emitentem, osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami.

3.13 Podstawowe informacje o działalności Emitenta oraz o produktach i usługach, wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów
i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach
ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności
Marvipol Development S.A. (Marvipol, Emitent, Spółka) – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r.
przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Emitent jest dominującą spółką Grupy
Kapitałowej Marvipol Development S.A. (Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Marvipol Development).
Emitent jest jednym z wiodących polskich deweloperów (23 lata doświadczenia). Spółka prowadzi działalność – za
pośrednictwem spółek celowych – w dwóch segmentach:
 deweloperskim, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego w Warszawie, a także Gdańsku,
Sopocie oraz Kołobrzegu
 magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Działalność
ta prowadzona jest od 2015 roku w formule wspólnego przedsięwzięcia z międzynarodową firmą deweloperską
specjalizującą się w nieruchomościach i magazynach – firmą Panattoni. Inwestycje zlokalizowane są w różnych regionach
kraju, takich jak: województwo mazowieckie, Górny Śląsk oraz województwo zachodniopomorskie.
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Rodzimym i podstawowym rynkiem prowadzenia przez Grupę Marvipol Development działalności w segmencie deweloperskim
jest Warszawa, gdzie Marvipol w okresie 23 lat zbudował mocną pozycję rynkową, a także rozpoznawalną markę, kojarzoną
z ponadczasową architekturą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz wysoką jakością i solidnością wykonania
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Emitent jest obecny również w Gdańsku, Sopocie oraz Kołobrzegu.
W ramach segmentu magazynowego Grupa Kapitałowa Marvipol Development od 2015 r. realizuje inwestycje zlokalizowane
w różnych regionach kraju, takich jak: województwo mazowieckie, Górny Śląsk oraz województwo zachodniopomorskie.
Inwestycje są realizowane w formule wspólnych przedsięwzięć z doświadczonym partnerem branżowym, liderem rynku
w Polsce i w Europie – Grupą Panattoni.
Strategia działania Emitenta oparta jest o rozwój dwóch segmentów biznesu: deweloperskiego i magazynowego. Marvipol
Development dąży do realizacji celu strategicznego, jakim jest efektywne pomnażanie kapitału poprzez koncentrację na
wysokomarżowych projektach deweloperskich o ponadnormatywnej, dla średniej rynkowej, rentowności zaangażowanego
kapitału.
Kluczowymi elementami biznesowego sukcesu Grupy są: staranny proces zakupu działek budowlanych, realizacja projektów
we współpracy ze sprawdzonymi, renomowanymi biurami projektowymi i generalnymi wykonawcami, aktywny proces
komercjalizacji, wspierany szerokim wachlarzem działań marketingowych oraz realizacja projektów przy wykorzystaniu
różnorodnego finansowania zewnętrznego.
Plan rozwoju na najbliższe lata zakłada dalszy wzrost skali prowadzonej działalności Emitenta. W biznesie deweloperskim
Grupa Kapitałowa Marvipol Development zamierza dalej koncentrować się na projektach o podwyższonym standardzie
w każdym z segmentów rynku, w którym jest obecna. Zamiarem Spółki, obok umocnienia się na rodzimym rynku warszawskim,
jest sukcesywne budowanie silnej pozycji na deweloperskim rynku Trójmiasta.
W segmencie magazynowym Spółka chce optymalizować zwrot na kapitale poprzez inwestycje w projekty, których cykl
realizacji (zakończonej sprzedażą) jest nie dłuższy niż dwa lata.
Segment deweloperski
Realizacja projektów o profilu mieszkaniowym to historycznie pierwszy z segmentów działalności deweloperskiej firmy
Marvipol, rozwijanej obecnie w ramach Grupy Marvipol Development. W swojej dotychczasowej działalności Grupa Kapitałowa
oddała do użytkowania 6,6 tys. mieszkań i lokali użytkowych z 395 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej.
Grupa specjalizuje się w realizacji projektów o podwyższonym standardzie w każdym z segmentów rynku, w którym jest
obecna. Dzięki koncentracji na wartości dodanej realizowanych projektów, w tym m.in. ponadczasowej architekturze, wysokiej
jakości i solidności wykonania, efektywnej i efektownej aranżacji części wspólnych, Grupa Marvipol Development jest w stanie
generować na realizowanych projektach atrakcyjne marże na sprzedaży i ponadnormatywny zwrot z zaangażowanego
kapitału, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny dla nabywcy.
Rodzimym i podstawowym rynkiem geograficznym działalności Marvipol jest rynek warszawski, na którym firma obecna jest
od lat 90-tych XX wieku. W 2017 r., dążąc do dywersyfikacji ryzyk biznesowych oraz optymalnego wykorzystania kapitału firmy,
w tym kapitału ludzkiego i know-how, Emitent podjął strategiczną decyzję o wejściu na deweloperski rynek Trójmiasta.
Rysunek: Rozmieszczenie geograficzne projektów deweloperskich według stanu na dzień 14 listopada 2019 r.
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Portfel projektów Grupy Marvipol Development tworzy 21 inwestycji w budowie i w przygotowaniu (w tym warunkowo nabyte),
zlokalizowane w Warszawie, w Gdańsku, Kołobrzegu i Sopocie. Łączna powierzchnia użytkowa projektów w banku ziemi
wynosi 229 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej, z czego 44 proc. stanowi powierzchnia projektów
w budowie.
Wykres: Portfel inwestycji deweloperskich Grupy według stanu na 15 listopada 2019 r.

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 9 miesięcy 2019 r.

W 2019 r. Grupa Marvipol Development sfinalizowała zakup nieruchomości zlokalizowanej w dzielnicy Mokotów w Warszawie.
W 2019 r. Grupa Marvipol Development kontynuowała realizację siedmiu inwestycji w Warszawie rozpoczętych we
wcześniejszych latach – czwartego i piątego etapu Central Park Ursynów, trzeciego i czwartego etapu projektu Riviera Park,
projektu Cascade Residence (Mokotów), projektu Topiel No 18 (Powiśle), projektu Dom przy Okrzei (Praga Północ), projektu
W Apartments (Wola) oraz inwestycji Unique Tower (Wola), jak również pierwszej inwestycji Grupy w Gdańsku – Dwie Motławy.
Pierwszy z projektów – czwarty etap Central Park Ursynów, został ukończony w III kwartale br.
Tabela: Oferta lokali według stanu na 30 września 2019 r.
Lokale niesprzedane
Oferta lokali

Wszystkie lokale w inwestycji
tys. m2
Liczba
PUM+PUU
2 426
114

Przewidywany termin

Liczba

tys. m2 PU

zakończenia inwestycji

Central Park Ursynów 1, 2, 3, 4

32

3,4

Central Park Ursynów 5,6

55

3,9

322

17,3

III kw. 2020 r

Riviera Park 1,2

1

0,1

403

19,6

Budowa zakończona

Riviera Park 3

40

2,6

239

12,4

Budowa zakończona

Riviera Park 4

174

9,4

314

15,5

III kw. 2020 r

Cascade Residence

29

2,6

44

3,6

Budowa zakończona

Unique Tower

314

16,9

508

23,8

IV kw. 2021 r.

Topiel No 18

29

2,7

54

4,9

II kw. 2020 r

Dom przy Okrzei

32

1,8

87

4,4

IV kw. 2020 r.

W Apartments

91

7,1

218

13,8

II kw. 2021 r

Dwie Motławy

87

4,4

105

5

IV kw. 2020 r

Inne gotowe lokale

4

0,7

-

-

-

Budowa zakończona

Źródło: Opracowanie własne Noble Securities na podstawie danych Emitenta
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Tabela: Lokale sprzedane, a nieprzekazane nabywcom według stanu na 30 września 2019 r.

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 9 miesięcy 2019 r.

W okresie 9 miesięcy 2019 r. Grupa Marvipol Development zawarła 725 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 20%
więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. O wzroście wolumenu sprzedaży przesądziły wysoka sprzedaż mieszkań
w projekcie W Apartments (113 lokali), ponad 30% wzrost sprzedaży lokali w inwestycji Riviera Park oraz blisko 30% wzrost
sprzedaży lokali w Unique Tower.
Wykres: Struktura sprzedaży lokali w okresie 9 miesięcy 2019 r.

Źródło: Sprawozdania Emitenta
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Wykres: Przekazanie (zakończone protokołem zdawczo-odbiorczym) lokali nabywcom

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 9 miesięcy 2019 r.
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Źródło: Opracowanie własne Noble Securities na podstawie danych Emitenta

Na dzień 30 września 2019 r. Grupa Kapitałowa posiadała 1 300 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca
września 2019 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali
nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 654,4 mln zł, z czego 179,2 mln zł to wartość umów sprzedaży lokali, które
mogą zostać sfinalizowane w 2019 r. i rozpoznane w wynikach Grupy Marvipol Development za ten okres.
Segment magazynowy
Segment magazynowy to drugi z obszarów działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development. Segment jest rozwijany
w ramach Grupy Kapitałowej od 2015 r., kiedy to Grupa Marvipol Development, dążąc do dywersyfikacji ryzyk biznesowych
i osiągnięcia atrakcyjnego zwrotu z zaangażowanego kapitału, nawiązała współpracę z Grupą Panattoni, liderem rynku
magazynowego w Polsce i w Europie, w zakresie wspólnej realizacji projektów magazynowych.
W ramach segmentu magazynowego Grupa Marvipol Development koncentruje się na projektach o niskim ryzyku biznesowym
– inwestycjach w bardzo dobrych lokalizacjach oraz projektach typu BTS (build-to-suit - obiekty projektowane i budowane dla
dedykowanego odbiorcy). Strategia rozwoju segmentu zakłada koncentrację na projektach, których cykl realizacji (zakończonej
sprzedażą) jest nie dłuższy niż dwa lata.
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Portfel projektów magazynowych Grupy wg stanu na 15 listopada 2019 r. tworzy 7 projektów (w budowie oraz oddanych do
użytkowania) z 254 tys. m2 łącznej powierzchni wynajmowanej brutto (GLA), zlokalizowanych w atrakcyjnych regionach kraju,
takich jak: województwo mazowiecki, Górny Śląsk oraz rejon Szczecina.
Wykres: Portfel projektów magazynowych – zaawansowanie budowy wg stanu na 30 września 2019 r.

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 9 miesięcy 2019 r.
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Wykres: Harmonogram realizacji projektów magazynowych wg stanu na 30 września 2019 r.

*kolorem szarym zaznaczono projekty sprzedane wg stanu na 30 września 2019 r.
Źródło: Sprawozdania Emitenta

Grupa w 2019 r. kontynuowała działalność w ramach segmentu magazynowego. Grupa dokonała sprzedaży:


w lutym 2019 r. udziałów w spółce celowej PDC Industrial Center 72 sp. z o.o., która realizowała projekt w okolicach
Krakowa,



w marcu 2019 r. udziałów w spółce celowej PDC Industrial Center 80 sp. z o.o., która realizowała projekt OBI w Łodzi,



w kwietniu 2019 r. udziałów w spółce celowej PDC Industrial Center 81 sp. z o.o., która realizowała projekt
Konotopa II,



w październiku 2019 r. udziałów w spółce celowej PDC Industrial Center 92 sp. z o.o., która realizowała projekt
w rejonie Pruszkowa.

Ceny sprzedaży obiektów w okolicach Krakowa oraz OBI w Łodzi zostały rozliczone i ujęte w wynikach Grupy. Ostateczne
ceny sprzedaży udziałów w spółkach, które realizowały projekt Konotopa II oraz projekt w rejonie Pruszkowa zostaną ustalone
po sporządzeniu finalnej kalkulacji ceny.
Grupa Kapitałowa w 2019 r. kontynuowała komercjalizację projektów, których budowa została rozpoczęta w poprzednich
okresach:


IC 59, projekt Warszawa II, z 14 tys. m2 GLA, wynajęty w 100%,



IC 63, projekt na Górnym Śląsku, z 35 tys. m2 GLA, wynajęty w 100%,



IC 82, projekt Warszawa I, z 11 tys. m2 GLA, wynajęty w 83%,



IC 84, projekt w rejonie Szczecina, z 72 tys. m2 GLA, wynajęty w 85%,



IC 94, projekt Warsaw South, z 40 tys. m2 GLA, wynajęty w 92%,



IC 108, projekt Konotopa III, z 22 tys. m2 GLA, wynajęty w 34%, planowane zakończenie budowy w IV kw. 2019 r.

W 2019 roku Grupa rozpoczęła również realizację nowego projektu:


IC 130, projekt Konotopa IV, z 60 tys. m2 GLA, komercjalizacja rozpoczęta, planowane zakończenie budowy w III kw.
2020 r.

Marvipol Development realizuje projekty magazynowe poprzez spółki celowe, których jest, przez podmioty zależne,
współudziałowcem oraz podmiotem współfinansującym (poprzez pożyczki udzielane spółce celowej). Działalność
magazynowa Grupy Kapitałowej jest skupiona w Marvipol Logistics S.A., spółce zależnej Emitenta, która obecnie posiada
udziały w spółkach celowych realizujących projekty magazynowe.
W okresie 9 miesięcy 2019 r. Grupa Kapitałowa zmniejszyła zaangażowanie w projekty magazynowe z 201,1 mln zł do 171,9
mln zł na dzień 30 września 2019 r., co było następstwem sprzedaży projektów IC 72, IC 80 i IC 81, częściowo
skompensowanych uruchomieniem nowej inwestycji - IC 130. Na dzień 15 listopada 2019 r. wartość zaangażowania Grupy
Kapitałowej w projekty magazynowe, po rozliczeniu sprzedaży projektu IC 92, wynosi 159,9 mln zł.
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Wykres: Zaangażowanie Emitenta w działalność magazynową (mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne Noble Securities na podstawie danych Emitenta

Grupa zrealizowała w okresie 9 miesięcy 2019 r. około 39,6 mln zł zysku netto przypisanego do segmentu magazynowego.
Łączny zysk rozpoznany na projektach sprzedanych w latach 2017-2018 i do 15 listopada 2019 r. wynosił około 56 mln zł. Na
30 września 2019 r. łączne zaangażowanie kapitałowe (pożyczki, udziały) Grupy w projektach magazynowych wynosiło 171,9
mln zł, natomiast na 15 listopada 2019 r. wynosiło ok. 159,9 mln zł.
Po 30 września 2019 r. dokonano sprzedaży udziałów w projektach magazynowych IC63 w Rudzie Śląskiej (cena sprzedaży
25,8 mln zł), IC84 w Szczecinie (30,5 mln zł), IC94 w Sękocinie Starym (9,3 mln zł), podpisano przedwstępne umowy
sprzedaży projektów IC82 w gminie Michałowice (14 mln EUR) oraz IC59 w Warszawie(15,6 mln EUR), a także podpisano
warunkową umowę realizacji kolejnego projektu magazynowego oznaczonego numerem 135 w Warszawie.

3.14 Rynek nieruchomości
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
W III kwartale 2019 r. na rynku nieruchomości mieszkaniowych zanotowano wzrost liczby sprzedanych mieszkań i nieznaczny
spadek liczby lokali wprowadzonych do sprzedaży. Mimo, iż kolejny kwartał z rzędu sprzedaż liczona łącznie na sześciu
największych rynkach mieszkaniowych w Polsce przewyższyła nową podaż, oferta wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie,
a sytuację na rynku można określić mianem stabilizacji. Nie dotyczy to jednak cen, które w tym samym okresie bardzo wyraźnie
wzrosły.
W III kwartale 2019 r., zgodnie z wynikami monitoringu JLL, w sześciu aglomeracjach o największej skali obrotów na rynku
pierwotnym do sprzedaży wprowadzono 14,5 tys. mieszkań, czyli o 3% mniej niż w II kwartale 2019 r. Ostatni raz tak niską
podaż odnotowano w 2016 r. Przeciętna liczba lokali wprowadzanych kwartalnie do sprzedaży w ciągu ostatnich 3 lat sięgała
16,5 tys.
Łącznie w ostatnich czterech kwartałach na rynkach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi pojawiło
się w sprzedaży 65,7 tys. nowych lokali. Było to o 1,4 tys. mieszkań więcej niż mieszkań sprzedanych w tym samym okresie.
Oferta liczona łącznie dla tych rynków zmalała o 2,0% w stosunku do poprzedniego kwartału, ale była o 7,1% wyższa niż przed
rokiem. Na koniec września 2019 r. na nabywców czekało w sprzedaży 50,2 tys. lokali.
Wykres: Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na rynku pierwotnym*

* agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi
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Źródło: Rynek mieszkaniowy w Polsce Q3 2019 r., JLL.

Przeciętne ceny metra kwadratowego, liczone dla lokali pozostających w ofercie na koniec września 2019 r., wzrosły
w porównaniu do II kwartału 2019 r. we wszystkich analizowanych aglomeracjach. Najwyższy wzrost miał miejsce w Krakowie
(3,7%) i Łodzi (3,5%). Mniejszą skalę miał wzrost cen w Trójmieście (2,3%), Wrocławiu (2,0%) i Warszawie (1,5%). W Poznaniu
przeciętne ceny wzrosły nieznacznie, bo o 1%. W porównaniu z cenami sprzed roku na czterech rynkach: w Warszawie,
Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu odnotowano kilkunastoprocentowy wzrost. W Łodzi średnie ceny były o 6,3% wyższe niż
przed rokiem, a w Poznaniu o 3,4%. Przy równoległym do wzrostu cen mieszkań wzroście wynagrodzeń na poziomie około
7% w ujęciu rocznym, relacja przeciętnego wynagrodzenia do średniej ceny w Poznaniu poprawiła się, a w Łodzi pozostała
bez większych zmian. Nie bez znaczenia dla tego zjawiska była wyjątkowo wysoka jak na te rynki oferta. W pozostałych
miastach relacja ta systematycznie się pogarsza.

Wykres: Średnie ceny mieszkań w ofercie na rynku pierwotnym*

*w zł/m2, z VAT, w standardzie deweloperskim
Źródło: Rynek mieszkaniowy w Polsce Q3 2019 r., JLL.

W III kwartale 2019 r. liczba transakcji liczona łącznie dla sześciu rynków wyniosła 16,1 tys. Było to o 6,3% więcej niż
w poprzednim kwartale i o prawie 13% więcej niż w trzecim kwartale 2018 r. Oznacza to, że pomimo rosnących cen, sprzedaż
nowych mieszkań w Polsce utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie i po kilkunastoprocentowym spadku w II kwartale 2018
r., który w znacznym stopniu można przypisać zakończeniu działania programu Mieszkanie dla Młodych, zachowuje się dość
stabilnie. W sumie w czterech ostatnich kwartałach sprzedanych zostało na sześciu rynkach 64,3 tys. mieszkań. Istotny wzrost
wolumenu transakcji w porównaniu z II kwartałem 2019 r. odnotowano w Poznaniu (o 23,9%) i Krakowie (o 22,1%), na co
wpływ miało istotne zwiększenie podaży (odpowiednio o 40,1% i 57,2% kwartał do kwartału). Poznańscy deweloperzy
sprzedając ponad 1700 lokali ustanowili po raz kolejny kwartalny rekord. Wobec podobnie wysokiej sprzedaży odnotowanej
od stycznia do marca 2019 r. wydaje się niemal pewne, że w całym 2019 r. ustanowiony zostanie rekord liczby sprzedanych
mieszkań – ponad 6 tys. Wprawdzie nie rekordowa, ale bardzo wysoka kolejny kwartał z rzędu i o 26,9% wyższa niż przed
rokiem sprzedaż w Łodzi również pozwala prognozować rekordowe zamknięcie roku.
Wykres: Ceny transakcyjne na rynku mieszkaniowym w Warszawie i w Gdańsku
Ceny transakcyjne (PLN/m2)
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Źródło: na podstawie danych NBP

Rynek warszawski, na którym koncentruje swoją działalność Grupa Marvipol, jest zdecydowanie największym rynkiem
mieszkaniowym w Polsce. Obszar miasta Warszawy to 517,2 km2, który zamieszkuje około 1,78 mln osób. Poza stałymi
mieszkańcami, miasto zamieszkuje wiele osób czasowo. Stolica jest największym w Polsce ośrodkiem akademickim, gdzie
uczy się ponad 230 tys. studentów. Dodatkowo Warszawa jako największy ośrodek gospodarczo-ekonomiczny, jest celem
migracji lub czasowego pobytu wielu osób z innych regionów Polski. Ceny na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Warszawie
na koniec września 2019 r. osiągnęły rekordowy poziom 10,4 tys. zł/m2. Pomimo wzrostu cen chętnych na zakup nie brakuje,
miasto się rozwija, mieszkańców przybywa, a nieruchomości wciąż pozostają jedną z najatrakcyjniejszych form inwestycji. W
okresie dziewięciu miesięcy 2019 r. działający w Warszawie deweloperzy sprzedali 17 500 nowych mieszkań. Pierwotny rynek
mieszkaniowy w Warszawie osiągnął swoją maksymalną skale w 2017 roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 28 500 mieszkań. Było
to możliwe przede wszystkim dzięki silnemu popytowi inwestycyjnemu realizowanemu przez indywidualnych nabywców z
myślą o wynajęciu i dążeniu do poprawy warunków mieszkaniowych przez nabywców z drugiego wyżu demograficznego (3545 lat). Popyt był wówczas wspierany także programem „Mieszkanie dla Młodych”, a rekordowo niskie stopy procentowe
ułatwiały uzyskanie kredytu i stymulowały zakupy w grupie osób poszukujących atrakcyjnych inwestycji dla zgromadzonych
oszczędności. Pozytywny wpływ miała również systematycznie poprawiająca się relacja dochodów potencjalnych nabywców
do cen mieszkań.
Od początku 2018 roku na rynku warszawskim obserwowane są narastające problemy podażowe spowodowane malejącą
dostępnością gruntów, co w połączeniu z istotnym wzrostem cen wykonawstwa przełożyło się na szybki wzrost cen mieszkań.
W efekcie od grudnia 2017 r. do września 2019 r. średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym wzrosła o 22% i sięgnęła
rekordowych 10,4 tys. zł/m2. Obecnie nominalne ceny mieszkań w Warszawie są o kilkanaście procent wyższe niż w okresie
poprzedniego boomu.
Choć rekordy w sprzedaży mieszkań na stołecznym rynku notowane w 2017 r. są obecnie nie do powtórzenia, to wyniki
osiągane przez firmy działające na rynku warszawskim są w znacznej mierze satysfakcjonujące. Udało się ustabilizować
trudności związane z kontraktowaniem wykonawstwa, a wolniejsze tempo sprzedaży deweloperzy rekompensują sobie
utrzymaniem marż na zadowalającym poziomie. Do tego wynik rzędu 5 600 umów zawartych w III kwartale 2019 r. jest
rezultatem o 2% lepszym niż w II kwartale 2019 r. i 7% wyższym niż w III kwartale 2018 r. Spadek wolumenu transakcji wynika
w dużej mierze z malejącej podaży. W okresie od stycznia do końca września 2019 r. do sprzedaży na rynku pierwotnym
wprowadzono zaledwie 14 500 mieszkań, o 8% mniej niż w tym samym czasie w 2018 r.
Liderem pod względem wielkości oferty pozostaje wciąż Białołęka, gdzie na koniec III kwartału 2019 r. znajdowało się 18%
wszystkich dostępnych w stolicy mieszkań. Tuż za nią znajdował się Mokotów (16%) i Praga Południe (14%) Pod względem
cen mieszkań na czele stawki niezmiennie utrzymuje się Śródmieście, gdzie za 1 m2 mieszkania dostępnego w ofercie
deweloperów trzeba było zapłacić na koniec września 2019 r. 20,4 tys. zł. W siedmiu z osiemnastu stołecznych dzielnic średnie
ceny oferowanych lokali przekroczyły 11,0 tys. zł/m2. Oprócz wspomnianego Śródmieścia były to Ochota, Wola, Praga Północ,
Żoliborz, Bielany i Mokotów.
Niezależnie od przyszłego scenariusza tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, w Warszawie prognozowany jest dalszy
wzrost liczby ludności. Tempo i przebieg tego procesu zależeć będzie od sytuacji ekonomicznej oraz charakteru i skali migracji
zagranicznych, zwłaszcza od wzrostu liczby miejsc pracy i dostępności mieszkań.
W porównaniu do wielu innych miast w Europie Warszawa posiada wciąż duże rezerwy rozwojowe w postaci terenów
postindustrialnych położonych w granicach miasta. Niestety w ostatnich latach realna możliwość wykorzystywania tych
terenów wyraźnie zmniejszyła się. Cześć gruntów należących do Skarbu Państwa została zarezerwowana na przyszłe
potrzeby rządowego programu Mieszkanie+. Z drugiej strony, samorząd zahamował udostępnianie terenów należących do
miasta w związku z koncepcją ich wykorzystania na cele miejskich programów mieszkaniowych. Dodać do tego należy również
dominującą w myśleniu o planowaniu miasta tendencję ograniczania zjawiska „rozlewania się miasta”, co przekłada się na
ograniczenie inwestycji na nieuzbrojonych terenach.
Oprócz stołecznego rynku mieszkaniowego Grupa Marvipol oferuje również lokale mieszkalne na rynku trójmiejskim.
Trójmiasto jest obecnie czwartym największym w Polsce rynkiem mieszkaniowym, na którym sprzedawanych jest około
8,5 tys. mieszkań rocznie. Oferta na rynku pierwotnym w tej aglomeracji obejmuje skrajnie różne projekty – od standardowych,
budżetowych mieszkań położonych w peryferyjnych częściach Gdyni i Gdańska, po luksusowe apartamenty i mieszkania
inwestycyjne w sercu Starego Miasta czy przy nadmorskich promenadach. Szczyt sprzedaży nowych mieszkań przypadł w
Trójmieście, podobnie jak w pozostałych miastach pierwszej czwórki (tj. w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie), na 2017 rok.
Deweloperzy znaleźli wówczas nabywców na 10,2 tys. mieszkań. Jednym z głównych czynników odpowiadających za wzrost
wolumenu transakcji, było zwiększenie skali zakupów inwestycyjnych ze strony inwestorów indywidualnych, która sięgała
wówczas w Trójmieście 38%. Nie pozostało to bez znaczenia dla poziomu cen. Te w Trójmieście zaczęły rosnąć najwcześniej,
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bo już w III kwartale 2017 r., i był to wówczas najdynamiczniejszy wzrost w grupie miast o największej skali obrotów. W ciągu
ostatnich trzech lat, przeciętna cena ofertowa mieszkań na rynku trójmiejskim wzrosła z poziomu 6,8 tys. zł/m 2 do 9,4 tys.
zł/m2. Obok wysokiego popytu, głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za ten wzrost były rosnące koszty budowy
(obserwowane w całym kraju), oraz zwiększenie udziału mieszkań z segmentu o podwyższonym standardzie i apartamentów
z 21% do 43% w łącznej ofercie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Rok 2018 był na tym rynku słabszy od poprzedniego, a utrzymanie
tendencji spadkowej potwierdzają także wyniki pierwszych trzech kwartałów 2019 r.
Wykres: Mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane na tle oferty rynkowej

Źródło: Trójmiasto, preferencje nabywców mieszkań, listopad 2019 r., JLL, obido.pl.

Według danych GUS od końca 2016 roku obserwowany jest systematyczny wzrost kosztów budowy 1 m 2 powierzchni
mieszkań oddanych do użytkowania, gdzie wyraźnie widać, że dynamika wzrostu cen jest mniej gwałtowna w porównaniu do
obserwowanej bańki na rynku mieszkaniowym w latach 2007-2008. Wzrosty cen robót budowlanych to przede wszystkim efekt
kosztów materiałów oraz braku dostępności rąk do pracy przekładający się na wzrost kosztów wynagrodzeń.

Wykres: Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS

Prognozy Sekocenbud zakładają bardzo gwałtowny wzrost stawek robocizny w perspektywie do połowy 2020 r., na poziomie
ok 5,0% kwartalnie i ponad 20% r/r. Tendencja wzrostowa wynika z oczekiwanego dalszego wzrostu stawek robocizny (efekt
deficytu pracowników), przy wyhamowaniu wzrostu cen wynajmu sprzętu oraz cen materiałów zużywanych w budownictwie.
Oczekiwane wzrosty kosztów budowy mogą być już zdyskontowane we wzrostach cen mieszkań, jeżeli jednak prognozy
Sekocenbud sprawdzą się, to deweloperzy będą musieli dalej podnosić ceny, aby utrzymać dotychczasowe marże na
sprzedaży.
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Wykres: Prognozy zmian robocizny kosztorysowej netto
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Źródło: obliczenia własne na podstawie prognoz Sekocenbud

Dane dotyczące wielkości sprzedanych mieszkań na koniec września 2019 r. wskazują, że cały 2019 r. zakończy się wynikami
finansowymi deweloperów mieszkaniowych zbliżonymi do tych osiągniętych w 2018 r. Nawet jeśli liczba sprzedanych
mieszkań okaże się nieco niższa, to wyraźnie wyższe ceny przyniosą wzrost skali obrotów, liczony rok do roku. Deweloperzy
pytani o swoje przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji na rynku są w większości optymistami i nie widzą powodu, aby
zakładać wyraźne pogorszenie koniunktury w najbliższych dwóch latach. Trzeba jednak pamiętać, że obecna koniunktura
oparta jest w dużym stopniu na popycie o charakterze inwestycyjnym. W odróżnieniu od zakupów dokonywanych w celu
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, które wprawdzie podlegają cyklicznym wahaniom, ale nie znikną
w przypadku pogorszenia koniunktury, popyt na mieszkania pod wynajem jest ściśle powiązany z popytem na rynku najmu.
Gdy przestanie się opłacać, liczba transakcji typu buy-to-let może skokowo zmaleć nie o kilkanaście, a kilkadziesiąt procent.
Zagrożenia, które mogą spowodować pogorszenie koniunktury, kryją się przede wszystkim w dwóch obszarach: otoczeniu
makroekonomicznym i pomysłach regulacyjnych. Bardzo prawdopodobne wydaje się wprowadzenie w niedalekiej przyszłości
– czy to w drodze ustawy, czy też poprzez uchwały lokalnych samorządów – ograniczeń dotyczących wynajmowania mieszkań
na zasadach krótkoterminowych. Na razie trudno jednak przewidzieć jak restrykcyjne będą to regulacje.
Inwestycje w mieszkania pod wynajem nadal były krótkookresowo opłacalne (opłacalność liczona jako różnica stóp
procentowych). Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w największych miastach w Polsce,
rentowność inwestycji mieszkaniowej nadal była wysoka względem oprocentowania lokaty bankowej, nieco niższa względem
rentowności 10-letnich obligacji skarbowych i pozostała zbliżona do stopy kapitalizacji uzyskiwanej na rynku nieruchomości
komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów
kredytu przychodami z najmu, jednak przy LTV=80% mieszkanie takie prawie nie generuje nadwyżki finansowej dla
właściciela.
Wykres: Indeks dostępności mieszkaniowej

Źródło: Raport AMRON-SARFiN 3/2019
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Wykres: Opłacalność wynajmu mieszkania (średnia w Warszawie i 6 aglomeracji) wobec alternatywnych inwestycji
GD (różnice stóp procentowych)*

* Wartości powyżej 0 oznaczają większą opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem osobom trzecim od lokowania kapitału w innych inwestycjach. Analiza ta nie uwzględnia
wysokich kosztów transakcyjnych na rynku mieszkaniowym oraz potencjalnie długiego czasu wychodzenia z takiej inwestycji.
Źródło: Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2019 r., Wrzesień 2019 r., Narodowy Bank Polski

Wykres: Polityka monetarna powinna sprzyjać popytowi inwestycyjnemu na mieszkania

Źródło: Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, 12 listopad 2019 r., NBP

Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce
Segment magazynowy to drugi z obszarów działalności Grupy Marvipol. Segment jest rozwijany w ramach Grupy od 2015 r.,
kiedy to Grupa, dążąc do dywersyfikacji ryzyk biznesowych i osiągnięcia atrakcyjnego zwrotu z zaangażowanego kapitału,
nawiązała współpracę z Grupą Panattoni, liderem rynku magazynowego w Polsce i w Europie, w zakresie wspólnej realizacji
projektów magazynowych.
W ramach segmentu magazynowego Grupa Marvipol koncentruje się na projektach o niskim ryzyku biznesowym – inwestycja
w bardzo dobrych lokalizacjach oraz projektach typu BTS (build-to-suit – obiekty projektowane i budowane dla dedykowanego
odbiorcy). Strategia rozwoju segmentu zakłada koncentrację na projektach, których cykl realizacji (zakończonej sprzedażą)
jest nie dłuższy niż dwa lata.
Polska jest uważana za wyjątkowo atrakcyjne miejsce pod lokalizacje logistyczne. Spowodowane jest to lokalizacją Polski
w centralnej części Europy, posiadaniem własnego dużego rynku zbytu, coraz lepiej już rozwiniętą siecią dróg, a jednocześnie
posiadaniem wykwalifikowanych pracowników o niższych wymaganiach płacowych niż np. w sąsiednich Niemczech. Centra
logistyczne w Polsce realizują zlecenia na potrzeby rynku krajowego, a także w znacznym stopniu na potrzeby całej Europy,
z istotnym udziałem Niemiec. Dlatego często również zagraniczne przedsiębiorstwa lokują swoje centrale logistyczne właśnie
w Polsce, a proces ten nabiera intensyfikacji.
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Rynek magazynowy w Polsce w 2019 r. kontynuuje dynamiczny rozwój. Po trzech kwartałach 2019 r. popyt brutto wyniósł 2,5
mln m2, z czego dwie trzecie stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje. Do końca 2019 r. wolumen wynajętej powierzchni
powinien – już po raz czwarty z rzędu przekroczyć próg trzech milionów m2.
Wzrost odnotowany w ostatnich kwartałach wydaje się jednak bardziej zrównoważony. Nie był napędzany już tak dużymi
transakcjami jak te z 2016 i 2017 r., kiedy to dwa wielkie podmioty rynku e-commerce, Amazon i Zalando, wynajęło łącznie
prawie 700 000 m2. Systematycznie rośnie za to liczba mniejszych umów. Rynek rejestruje również coraz większą skalę
renegocjacji, których łączna powierzchnia już po III kwartale 2019 r. bardzo zbliżyła się do całorocznych wyników
obserwowanych w 2016, 2017 i 2018 r. Rośnie również ich udział – odnowienia stanowiły 34% całkowitego popytu,
w porównaniu do 21% w latach 2017 i 2018.
Wykres: Nieruchomości magazynowe - popyt brutto (m2)

Źródło: JLL, magazyny.pl III kw. 2019 r.

Odnawiane umowy w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. objęły ponad 855 000 m2, a najemcy tacy jak PF Logo, P&G, Viva
Manufacturing, ID Logistics, Iron Mountain i Yusen to tylko wybrane przykłady firm, które przyczyniły się do tego wyniku.
Większość renegocjowanych umów (92% wolumenu) odnotowano na pięciu głównych rynkach. Powoli dojrzewają również
mniejsze rynki, takie jak Kujawy, Kraków, Lublin, Podkarpacie, Szczecin i Trójmiasto, gdzie wolumen renegocjowanych
kontraktów wyniósł prawie 70 000 m2 w pierwszych trzech kwartałach roku.
Wykres: Popyt na powierzchnie magazynowe w regionach I-III kwartał 2019 r. (m2)

Źródło: JLL, magazyny.pl III kw. 2019 r.

Warszawa, Wrocław, Górny Śląsk, Polska Centralna i Poznań, czyli lokalizacje tworzące tzw. Wielką Piątkę, odpowiadały
za 80% wszystkich nowych umów i ekspansji odnotowanych od początku 2019 roku. Wraz ze zmniejszającą się dostępnością
pracowników, mniej oczywiste lokalizacje stają się jednak coraz bardziej atrakcyjne dla najemców. W pierwszych trzech
kwartałach 2019 r. znacząco wzrosła aktywność w Białymstoku, Częstochowie, Kielcach, Kutnie, Lublinie, Opolu i Tczewie, w
których w sumie wynajęto 112 000 m2.
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W III kwartale 2019 r. oddano do użytku 880 000 m2 nowej powierzchni magazynowej, co jest najwyższym kwartalnym
wynikiem w historii rynku. W rezultacie nowa podaż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., wyniosła 2 mln m2,
a całkowite zasoby osiągnęły poziom 17,9 mln m2.
Najwięcej, aż 440 000 m2 ukończonej powierzchni przypadło na Górny Śląsk. Ponadto w każdym z takich rynków jak Polska
Centralna, Kraków, Olsztyn, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław dostarczono ponad 100 000 m2.
Wolumen powierzchni w budowie nie wskazuje na jakiekolwiek zwolnienie ze strony deweloperów. Pod koniec września na
różnych etapach budowy było aż 1,9 mln m2. Ponad 80% powierzchni powstawało na rynkach tzw. Wielkiej Piątki.
Do najbardziej aktywnych rynków poza głównymi należało Trójmiasto, Kujawy, Kielce i Szczecin.
Tylko dwa z dziesięciu największych projektów w budowie były w całości wynajęte konkretnej firmie (magazyny
w Mszczonowie dla Pepsico i w Rawie Mazowieckiej dla Carrefour). W szerszej perspektywie prawie 56% powstającej
powierzchni pozostawało niewynajęte. Przekłada się to na ponad 1 mln m2 budowanych spekulacyjnie. To, czy zwiększone
ryzyko podejmowane przez deweloperów wpłynie na wskaźnik pustostanów zależy od tego, ile powierzchni zostanie wynajęte
jeszcze na etapie budowy.
Wykres: Powierzchnia magazynowa w budowie (m2)

Źródło: JLL, magazyny.pl III kw. 2019 r.

Stosunkowo wysoki udział powierzchni budowanej spekulacyjnie obserwowany w ostatnich kwartałach już doprowadził do
niewielkiego wzrostu udziału powierzchni niewynajętej w całym kraju. Widać to głównie na mniejszych rynkach o ograniczonej
podaży, gdzie nawet pojedyncze projekty spekulacyjne oddane do użytku znacząco wpływają na wskaźnik pustostanów.
Patrząc jednak na główne rynki, średnia wartość dla Wielkiej Piątku wzrosła w III kwartale 2019 r. o zaledwie 0,4 p.p. Na koniec
września 2019 r. wskaźnik pustostanów dla Polski wyniósł 7%.
Wzrost cen najmu nadal wstrzymywany jest przez dynamicznych rynek deweloperski oraz duży udział inwestycji
spekulacyjnych w podaży. W III kwartale 2019 r. czynsze pozostawały na dość stabilnym poziomie, a stawki wzrosły tylko
w wybranych najbardziej popularnych obiektach logistycznych. Niezmiennie, najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa
Miasto, gdzie czynsze bazowe wahają się pomiędzy 4,3 a 5,2 euro/m2/miesiąc.
Struktura własnościowa powierzchni magazynowych w 2019 r. pozostawała bez większych zmian. Prawie 50% zasobów jest
w rękach pięciu największych graczy, tj. Panattoni, Prologis, Segro, Logicor, Mapletree oraz ich partnerów joint venture.
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Wykres: Struktura właścicielska istniejących powierzchni magazynowych (m 2)

Panattoni & JV Partners

18%

Prologis & JV Partners
SEGRO & JV Partners

42%
10%

Logicor & Blackstone
Mapletree

7%

P3
Goodman

7%
5%

5%

Inni

6%

Źródło: JLL, magazyny.pl III kw. 2019 r.

3.15 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta
Tabela: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Emitenta na 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018
r. oraz 30 września 2019 r. (w tys. zł)
AKTYWA
Aktywa trwałe

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.09.2019

114 486

178 995

228 281

277 437

445

982

760

812

6 479

5 831

5 310

32 124

-

-

-

18 449

2 805

562

13 935

44 163

Długoterminowe aktywa finansowe

83 741

129 886

194 848

134 881

Udziały w jednostkach ujmowanych metodą praw własności

11 898

34 164

5 546

36 039

Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Prawa do użytkowania rzeczowych aktywów trwałych z tytułu leasingu
Nieruchomości inwestycyjne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

9 118

7 570

7 882

10 969

Aktywa obrotowe

578 456

714 438

724 580

943 504

Zapasy

344 882

472 665

547 228

770 445

40 932

13 268

22 501

37 855

Należności z tytułu podatku dochodowego

-

129

1 491

290

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym:

192 642

228 376

153 360

134 914

21 782

37 203

43 732

34 378

-

-

18 705

3 710

692 942

893 433

971 566

1 224 651

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.- Propozycja Nabycia Obligacji Serii AA

S t r o n a | 37

Tabela: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Emitenta na 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018
r. oraz 30 września 2019 r. (w tys. zł)
PASYWA

31.12.2016

Kapitał własny

31.12.2017

31.12.2018

30.09.2019

347 200

366 029

413 338

458 721

Kapitał zakładowy

101

41 653

41 653

41 653

Kapitał wydzielony

248 025

317 922

317 922

317 922

Kapitał zapasowy

38 188

-

6 454

53 763

Zyski zatrzymane

-

252

-

-

60 886

6 202

47 309

45 383

174 779

302 492

282 041

335 100

-

1 809

1 809

1 809

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

29 223

10 971

12 771

12 494

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

31 877

48 966

56 530

104 641

113 018

239 986

209 302

191 771

383

451

581

17 647

Zysk (strata)
Zobowiązania długoterminowe oraz rezerwy
Rezerwy

Zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe

278

309

1 048

6 738

170 963

224 912

276 187

430 830

-

33 787

-

27 747

28 365

7 755

74 911

21 301

197

250

161

1 264

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
Zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania leasingowe z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

-

-

-

32 952

2 653

32

172

423

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe

71 287

31 397

46 076

38 968

Przychody przyszłych okresów

68 461

151 691

154 867

308 175

692 942

893 433

971 566

1 224 651

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

PASYWA RAZEM
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta

Tabela: Wybrane skonsolidowane dane z rachunku zysków i strat Emitenta za lata 2016-2018 oraz 9 miesięcy 2018 r.
i 9 miesięcy 2019 r. (w tys. zł)
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży

01.01.201631.12.2016

01.01.201731.12.2017

01.01.201831.12.2018

01.01.201830.09.2018

01.01.201930.09.2019

219 401

185 724

266 129

178 937

119 477

(183 669)

(147 593)

(204 077)

(135 069)

(88 615)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

35 732

38 131

62 052

43 868

30 862

Koszty sprzedaży

(5 949)

(7 833)

(9 484)

(6 557)

(5 969)

(26 320)

(24 531)

(26 464)

(17 861)

(21 885)

Koszty ogólnego zarządu
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć

8 438

22 250

16 266

13 548

46 406

Pozostałe przychody operacyjne

39 076

13 382

6 831

4 282

6 404

Pozostałe koszty operacyjne

(7 387)

(4 980)

(4 156)

(2 300)

(3 658)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

43 590

36 419

45 045

34 980

52 160

3 750

3 970

12 756

9 793

6 164

(10 181)

(18 488)

(1 894)

(1 417)

(2 872)

37 159

21 901

55 907

43 356

55 452

2 938

16 309

(8 598)

(6 382)

(10 069)

40 097

38 210

47 309

36 974

45 383

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) na działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto

5 540

-

-

-

-

45 637

38 210

47 309

36 974

45 383

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta
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Poprawa wyników za 9 miesięcy 2019 r. w stosunku do 9 miesięcy 2018 r. jest efektem zysków osiągniętych na działalności
magazynowej (przedstawianych na poziomie zysku/straty operacyjnej).
Pozycje inwestycje we wspólne przedsięwzięcia oraz długoterminowe aktywa finansowe odpowiadają w głównej mierze
zaangażowaniu Emitenta w działalność magazynową. Sumarycznie na koniec III kwartału 2019 r. było to ok. 172 mln zł.
Planem Emitenta jest rotacja aktywów magazynowych w okresie do 2 lat.
Kluczowe aktywa mieszkaniowe skoncentrowane są w zapasach. Na koniec III kwartału 2019 r. ok. 103 mln zł z nich stanowiły
wybudowane i gotowe do sprzedania mieszkania.
Poza długiem odsetkowym zobowiązania Grupy wynikały w dużej części z zaliczek otrzymanych od klientów, a także
z ujmowanych od 2019 r. (bez przekształcenia lat poprzednich) na podstawie MSSF16 zobowiązań wynikających
z posiadanych praw do użytkowania wieczystego gruntów oraz najmu powierzchni biurowej (przedstawionych jako część
leasingów).
Wykres: Zapadalność zobowiązań odsetkowych na 30 września 2019 r. (w mln zł)

Źródło: Prezentacja inwestorska Emtenta z III kwartał 2019 r.



Emitent dywersyfikuje źródła kapitału obcego korzystając zarówno z projektowych i ogólnych kredytów, jak i obligacji
skierowanych do inwestora detalicznego oraz instytucjonalnego.



Obligacje mają charakter amortyzowany dostosowany do zapadalności aktywów Emitenta.



Grupa posiada duże doświadczenie na rynkach finansowych. W ciągu 9 miesięcy 2019 r. spłaciła 130 mln zł obligacji
i ok. 93 mln zł kredytów.

Wykres: Zadłużenie Grupy Marvipol w porównaniu do wybranych deweloperów notowanych na GPW
DN/KW* - wybrani deweloperzy o aktywach >1 mld PLN
1,10x

1,02x

1,00x
0,90x
0,80x
0,70x
0,60x
0,50x

0,50x

0,46x
0,40x

0,40x

0,30x

0,30x

0,22x
0,15x

0,20x
0,10x
0,00x
MARVIPOL DEV

POLNORD

Develia (d. LC
CORP)
DN/KW

ATAL

DOM DEV

VANTAGE

ARCHICOM

Średnia

Źródło: Obliczenia własne NS na podstawie danych spółek za 9M19 *dług netto liczony jako zadłużenie odsetkowe pomniejszone o wszystkie
środki pieniężne i ekwiwalenty (również te na rachunkach powierniczych) oraz o zobowiązania z tytułu leasingu (w dużej mierze składające
się z aktywowanych pasywów związanych z posiadanymi prawami do użytkowania wieczystego gruntów)
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3.16 Zakładane źródła obsługi Obligacji
Emitent zakłada, że źródłem obsługi odsetek od Obligacji oraz środków na wykup Obligacji będą środki uzyskane w toku
realizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej Emitenta.

3.17

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta z tytułu dłużnych instrumentów finansowych oraz
perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Tabela: Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych (w tys. zł)
Gwarancje /
zabezpieczenia

Data zapadalności

7 020 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2020-08-04

Obligacje zwykłe serii T*

7 020 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2021-02-04

Obligacje zwykłe serii T*

32 810 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2021-08-04

Obligacje zwykłe serii U

65 200 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2020-11-13

Obligacje zwykłe serii W**

12 000 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2020-06-27

Obligacje zwykłe serii W**

12 000 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2021-06-27

Obligacje zwykłe serii W**

16 000 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2022-06-27

Obligacje zwykłe serii Y***

18 000 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2021-06-12

Obligacje zwykłe serii Y***

18 000 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2022-06-12

Obligacje zwykłe serii Y***

24 000 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2022-12-12

Obligacje zwykłe serii Z****

8 100 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2022-02-11

18 900 WIBOR 6M + marża

niezabezpieczone

2023-02-11

Seria
Obligacje zwykłe serii T*

Obligacje zwykłe serii Z****
RAZEM

Wartość nominalna

Warunki
oprocentowania

239 050

* Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii T to 80 080 tys. zł. Obligacje o wartości 33 230 tys. zł zostały wykupione przez Emitenta.
** Łączna wartość nominalna obligacji serii W to 40 000 tys. zł.
*** Łączna wartość nominalna obligacji serii Y to 60 000 tys. zł.
**** Łączna wartość nominalna obligacji serii Z to 27 000 tys. zł.
Źródło: Emitent

Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie
w całości zobowiązań z tytułu Obligacji.

3.18 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, układowe i likwidacyjne.

3.19 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym
Wobec Emitenta nie toczy się postępowanie ugodowe, arbitrażowe i egzekucyjne.

3.20 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych
Wspólnota Mieszkaniowa „Bielany Residence” złożyła wniosek o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie
odpadających okładzin kamiennych i wadliwych obróbek blacharskich budynku zrealizowanego w ramach inwestycji „Bielany
Residence”. Wspólnota określiła wartość przedmiotu sporu na kwotę 4 000 tys. złotych. Toczy się postępowanie
o zabezpieczenie dowodu, a po jego zabezpieczeniu, Wspólnota Mieszkaniowa „Bielany Residence” może wystąpić przeciwko
Emitentowi z pozwem o zapłatę. W ocenie Zarządu Emitenta, wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Bielany Residence” jest
niezasadny.
Spółka Strabag Sp. z o.o. złożyła pozew przeciwko Marvipol Development S.A. o zapłatę kwoty 4 300 tys. zł stanowiącej
równowartość kwoty, którą Marvipol Development S.A. uzyskał od STRABAG SE z tytułu gwarancji koncernowej wystawionej
jako zabezpieczenie zobowiązań gwarancyjnych i którą to kwotą Strabag Sp. z o.o. został obciążony przez Strabag SE.
Marvipol Development S.A. w dniu 14 października 2019 r. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w dniu 23 sierpnia
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2019 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Na skutek prawidłowo złożonego sprzeciwu nakaz zapłaty w całości utracił moc i
sprawa została skierowana do postępowania rozpoznawczego. Emitent stoi na stanowisku, że realizacja uprawnień z
gwarancji była uzasadniona i powództwo powinno zostać oddalone.
Wspólnota Mieszkaniowa „Apartamenty Mokotów Park” (Bernardyńska 16A, 16B) złożyła pozew przeciwko Marvipol
Development S.A. o zapłatę odszkodowania w kwocie 11 900 tys. zł z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wspólnej
oraz nie przeniesienia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Apartamenty Mokotów Park” prawa własności lokalu fitness.
Stanowisko Kierownictwa Emitenta: roszczenie bezzasadne wobec braku istnienia wad. Emitent wnosi o oddalanie powództwa
w całości. Sprawa jest na etapie mediacji sądowej.
Wspólnota Mieszkaniowa „Leszczyńska 1” złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia projektu i udzielenia Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. pozwolenia na budowę
budynku mieszkalnego z usługami przy ul. Topiel róg ul. Leszczyńskiej w Warszawie. Skarga Wspólnoty Mieszkaniowej
„Leszczyńska 1” została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jako bezzasadna, wobec prawidłowego
rozstrzygnięcia kwestii zezwolenia na budowę przez organy administracji architektoniczno- budowalnej. Od wyroku
Sądu Administracyjnego Wspólnota Mieszkaniowa „Leszczyńska 1” wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, która w ocenie Kierownictwa Emitenta nie zostanie uwzględniona, wobec braku uzasadnionych podstaw
zakresu zaskarżenia.
Spółka Industrial Center 37 sp. z o.o. w likwidacji (IC 37), która stanowi wspólne przedsięwzięcie Marvipol Estate sp. z o.o.
i spółki PG Europe S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącej do grupy Panattoni) otrzymała odpis wniosku o rozpoczęcie
postępowania arbitrażowego na kwotę 5 000 tys. EUR. Wniosek został złożony przez spółkę MEP Industrial Centre Warsaw
sp. z o.o. (MEP), która na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zawartej 31 sierpnia 2017 r. w Warszawie nabyła od
IC 37 park logistyczny położony w miejscowości Konotopa. MEP twierdzi we wniosku, że IC 37 nieprawidłowo dokonała
obmiaru powierzchni parku logistycznego oraz nieprawidłowo wykonała system odprowadzania wody deszczowej i na tej
podstawie formułuje roszczenia odszkodowawcze. W dniu 24 maja 2019 r. IC 37 oraz MEP zawarły warunkową ugodę,
a postępowanie arbitrażowe zostało zawieszone do dnia wejścia w życie ugody, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020
r. Na datę sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia, nie wszystkie warunki określone w ugodzie zostały spełnione
w uzgodnionym terminie. Zarząd Emitenta jest w trakcie szacowania zaangażowania kapitałowego IC 37 z tytułu spełnienia
warunków ugody oraz opóźnienia w ich spełnieniu.
Wobec Emitenta nie toczą się żadne inne postępowania, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową.

3.21 Podstawowe dane o strukturze kapitału, akcjonariuszach
Na dzień zatwierdzenia niniejszej Propozycji Nabycia struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

Seria

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

A

brak

100 000

1,00

100 000

wkład pieniężny

B

brak

1 000

1,00

1 000

wkład pieniężny

C

brak

41 551 852

1,00

41 551 852

Razem

Liczba akcji
(szt.)

Wartość
nominalna 1 akcji
(zł)

41 652 852

Wartość serii
(zł)

Sposób opłacenia

wniesienie Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa (Oddział Marvipol)

41 652 852

Źródło: Emitent
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Na dzień zatwierdzenia niniejszej Propozycji Nabycia, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, akcjonariat Emitenta
przedstawiał się następująco:
Liczba
posiadanych akcji

Liczba głosów na
WZ

Książek Holding Sp. z o.o.*

27 513 831

27 513 831

66,05%

66,05%

Nationale-Nederlanden OFE

3 006 166

3 006 166

7,22%

7,22%

Mariusz Książek

2 077 692

2 077 692

4,99%

4,99%

Inne podmioty

9 055 163

9 055 163

21,74%

21,74%

41 652 852

41 652 852

100,00%

100,00%

Akcjonariusz

Razem

Udział w kapitale
zakładowym

Udział głosów na
WZ

*podmiot zależny od Mariusza Książek
Źródło: Emitent
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IV.

ZAŁĄCZNIKI

4.1 Warunki Emisji Obligacji.
* przekazywane w osobnym pliku

4.2 Formularz przyjęcia Propozycji Nabycia klienta będącego osobą fizyczną
* przekazywany w osobnym pliku

4.3 Formularz przyjęcia Propozycji Nabycia klienta będącego instytucją finansową
* przekazywany w osobnym pliku

4.4 Formularz przyjęcia Propozycji Nabycia klienta niebędącego osobą fizyczną (w tym będącego
instytucją finansową posiadającą rachunek maklerski prowadzony przez NS)
* przekazywana w osobnym pliku

4.5 Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji
* przekazywana w osobnym pliku

4.6 Statut Emitenta
* przekazywany w osobnym pliku

4.7 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Emitenta
* przekazywane w osobnym pliku

4.8 Wartość zaciągniętych
przeterminowanych

zobowiązań

Emitenta,

z

wyszczególnieniem

zobowiązań

* przekazywana w osobnym pliku

4.9 Opis perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu
Obligacji
* przekazywany w osobnym pliku

4.10 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.
wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/MarDevSA_jednostkowy_RR2018_20190329.pdf,20190329_064915_0000419045,20190329

4.11 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzone na dzień
31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/attachment/GKMarDevSA_skonsolidowany_RR2018_20190329.pdf,20190329_065319_0000419046,20190329
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DANE ADRESOWE NOBLE SECURITIES S.A.
Siedziba

Departament Bankowości Inwestycyjnej

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

30-081 Kraków, ul. Królewska 57

Tel.: +48 22 244 13 03, Fax: +48 12 411 17 66

Tel.: +48 12 422 31 00, Fax: +48 12 411 17 66

biuro@noblesecurities.pl

deif@noblesecurities.pl

Punkty Obsługi Klientów
Aktualna lista POK dostępna jest na stronie Noble Securities S.A. pod adresem: https://noblesecurities.pl/o-nas/oddzialy
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