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Wolne środki pieniężne

9,13 zł
NAV na akcję

2,2 mld zł
Wartość portfela
w zarządzaniu

33%
Dług netto do aktywów

86
Specjalistów

95%
Poziom najmu
nieruchomości ukończonych

Kończymy rok 2020 z dobrym wynikiem
i wchodzimy w nowy rok z planem
wykonania jeszcze bardziej efektywnej
pracy. Mimo nadzwyczajnej sytuacji
związanej z pandemią, w jakiej się
znaleźliśmy, podpisaliśmy kluczowe umowy
najmu w Fabryce Norblina oraz dokonaliśmy
istotnych postępów na budowie inwestycji.
Szybko reagowaliśmy na wprowadzane
ograniczenia, tak aby nasze projekty
funkcjonowały bez większych zakłóceń
a także z zaangażowaniem realizowaliśmy
nasze plany inwestycyjne. Nasza strategia
jest dostosowana do zmieniających się
okoliczności.
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LIST ZARZĄDU

Za nami bardzo wymagający
oraz intensywny rok. Skuteczne
funkcjonowanie Grupy w
sytuacji, która zaskoczyła nas
wszystkich nie byłoby możliwe
bez naszego zaangażowanego
i kompetentnego zespołu.

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce raport Grupy Capital Park za
2020 rok. Był on niewątpliwie okresem pełnym trudności i wyzwań związanych z rozwojem
pandemii Covid-19, która wpłynęła na życie społeczne i gospodarcze oraz całą branżę
nieruchomości. Dzięki zdrowej pozycji bilansowej i gotówkowej powstałej w wyniku
sprzedaży pod koniec 2019 roku jednego z naszych flagowych projektów – Eurocentrum
Office Complex oraz strukturze naszego portfela projektów nieruchomościowych
i odpowiedniemu zarządzaniu kryzysowemu, wpływ pandemii na Grupę był relatywnie niski.
Na tle innych obiektów zarządzanych przez Capital Park w najlepszej sytuacji były biura.
Odnotowaliśmy wprawdzie w tym segmencie spadek przychodów, który wyniósł kilka
procent w ujęciu pieniężnym, ale dotyczył on przede wszystkim tych najemców, którzy
biznesowo powiązani są z handlem. W czasie kryzysu bardzo dobrze sprawdziły się obiekty
wielofunkcyjne. Dla przykładu Royal Wilanów, w którym około 25.700 m2 stanowią biura,
a ponad 11 000 m2 powierzchnia gastronomiczna i handlowo-usługowa, spadki przychodów
w żadnym z miesięcy nie przekroczyły 30%. W okresach, w których rząd znosił obostrzenia
przestrzeń publiczna na nowo odżywała, lokale handlowe i gastronomiczne odzyskiwały
swoich klientów, podczas gdy w większości biur na przykład na Mokotowie przez cały ten
czas zamknięte były kantyny, a biura świeciły pustkami. Między innymi dzięki wzrostowi
znaczenia lokalizacji poza ścisłym centrum miasta udało nam się także podpisać nowe
umowy najmu i na dziś mimo pandemii Royal Wilanów jest w pełni skomercjalizowany.
Nieocenionym rozwiązaniem okazała się wprowadzona przez nas w 2019 roku usługa
dedykowanej opieki medycznej - Office Doctor. W pierwotnym założeniu chcieliśmy dać
pracownikom biur i osobom przebywającym na terenie budynku możliwość szybkiego
dostępu do lekarza, skorzystania ze służb ratowniczych oraz specjalistycznej karetki.
Każdego miesiąca zespół medyczny przyjmuje około 90 zgłoszeń na terenie kompleksu
Royal Wilanów. Podczas epidemii COVID-19 mieliśmy kilka krytycznych interwencji, z czego
w trzech przypadkach ekipie Office Doctor udało się uratować ludzkie życie. Pracownicy
biurowi cenią sobie obecność ratowników na miejscu, możliwość wykonania badań czy
dezynfekcji pomieszczeń biurowych. Mają dostęp do sprawdzonych testów i fachowej
porady z zakresu ochrony sanitarno-higienicznej, która jest kluczowa w obecnym czasie.
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Jedną z najbardziej poszkodowanych branż w wyniku
pandemii pozostaje sektor hotelowy co obrazuje
ubiegłoroczna znaczna utrata dochodów naszego
hotelu Hampton by Hilton Old Town Gdańsk. Z kolei
nasze obiekty handlowe to przede wszystkim centra
typu convenience, które w trakcie okresowych
lockdown’ów w dużej mierze funkcjonowały. To
obiekty praktycznie bez części wspólnych z lokalami,
do których wejścia są bezpośrednio z parkingu
zewnętrznego – i przez to są relatywnie bezpieczne.
W segmencie handlowym pandemia miała największy
wpływ na projekty ETC Swarzędz i Galeria Zaspa. Ze
znaczną większością najemców udało nam się jednak
wypracować stanowiska, które zaakceptowały obie
strony. Analizowaliśmy footfall, sprawdzaliśmy obroty

i staraliśmy się wyjść naprzeciw ich potrzebom tak, aby
mogli przetrwać cały miniony rok. Ogółem, w całym
portfelu Grupy, koronawirus spowodował 16% straty
w przychodach z najmu i 18% w NOI w 2020 w stosunku
do prognoz sprzed pandemii. Analizując te dane nie
sposób pominąć faktu braku uwzględnienia interesów
właścicieli i zarządców nieruchomości w Tarczach
Antykryzysowych. Ustawy wypracowane przez rząd
zamiast rozłożyć ciężar proponowanych rozwiązań
proporcjonalnie na wszystkie strony: Państwo, banki,
zarządców nieruchomości i najemców, obarczyły
problemem tylko właścicieli nieruchomości. Na tę
chwilę sytuacja jest stabilna i możemy pozwolić sobie na
znacznie bardziej optymistyczne prognozy.
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Pomimo pandemii, z zachowaniem wszelkich obostrzeń reżimu sanitarnego, intensywnie pracowaliśmy
przy naszej największej i najbardziej prestiżowej inwestycji – Fabryce Norblina. W październiku
2020 roku zakończyliśmy prace konstrukcyjne ośmiu naziemnych kondygnacji, osiągając tym samym
docelową wysokość 44 metrów. Obecnie trwają roboty elewacyjne oraz wykończeniowe powierzchni
wewnątrz budynku, a także prace konserwatorsko-restauratorskie przy dziesięciu zabytkowych
budynkach dawnej fabryki. W 2020 roku zawarte zostały także kluczowe dla tego projektu umowy
najmu. Powierzchnia biurowa została wynajęta w 71%, a handlowo-usługowa w blisko 60%. Grono
najemców Fabryki Norblina w 2020 roku powiększyło się o takie marki jak Allegro.pl, Globalne Centrum
Usług Biznesowych Japan Tobacco International, renomowany bank skandynawski czy pierwszą
w Polsce digitalową galerię sztuki. 3 lutego 2021 roku Grupa zawarła aneks do umowy z głównym
wykonawcą inwestycji - Warbud S.A., wydłużający termin realizacji projektu o dwa miesiące. Tym
samym proces rewitalizacji tego dwuhektarowego kompleksu zakończy się uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie planowanym na trzeci kwartał br.
Rok 2020 był udany także pod względem liczby zawartych umów najmu. Pomimo trudnej sytuacji
spowodowanej pandemią nasze działy komercjalizacji podpisały umowy na 43 000 m2 powierzchni
w naszych obiektach. W tym ponad 29.000 m2 to umowy przednajmu zawarte dla Fabryki Norblina,
6 000 m2 to powierzchnia dotycząca umów przedłużonych z dotychczasowymi najemcami, a 8 000 m2
to łączna powierzchnia dla nowych umów podpisanych dla istniejących obiektów. Warto podkreślić, że
na datę publikacji raportu poziom komercjalizacji naszych projektów wynosi 95%, ze średnioważonym,
ponad pięcioletnim okresem wynajmu. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Przychody operacyjne
w 2020 wyniosły 57,6 mln zł i kształtowały się na zbliżonym poziomie do wyniku za 2019 w wysokości
57,5 mln zł (tj. po wyłączeniu przychodów osiąganych ze sprzedanego w 2019 roku. projektu
Eurocentrum Office Complex). Nadwyżki pieniężne wypracowane ze sprzedaży Eurocentrum Office
Complex pozwoliły nam na wypłatę dywidendy za 2019 roku w kwocie 227,5 mln zł tj. 2,10 zł za akcję,
spłatę obligacji zapadających w 2020 roku oraz zabezpieczenie wykupu tych obligacji, które zapadają
w 2021 roku. Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował spadek NOI o 18% w stosunku
do prognozowanych przychodów na 2020. Skutki pandemii znalazły odbicie w wycenie nieruchomości
inwestycyjnych poprzez dekompresję stóp kapitalizacji, a także konserwatywne podejście w zakresie
przyjętych w wycenach założeń dotyczących czynszu rynkowego, okresu poszukiwania najemców oraz
zachęt dla najemców w postaci okresów bezczynszowych.
Poza bieżącą działalnością intensywnie pracowaliśmy także na polu poszerzania portfolio Grupy.
W czerwcu wzięliśmy udział w premierze spektakularnego projektu wielofunkcyjnego Nowy Wełnowiec
w Katowicach, którego jesteśmy partnerem strategicznym. To idealnie zaprojektowana dzielnica miasta,
która w centrum uwagi stawia człowieka, ekologię, klimat oraz niepowtarzalną przestrzeń. 25 ha
terenu stanie się miejscem do życia, pracy, spotkań i odpoczynku w zgodzie z naturą, z dala od zgiełku
miasta, a jednocześnie w zasięgu jego głównych atrakcji. Dzielnica będzie otwarta na Katowice i będzie
służyć wszystkim mieszkańcom. W październiku z kolei zawarliśmy przedwstępną umowę zakupu
dwóch działek w Gdańsku o łącznej powierzchni 1,3 ha, na tzw. Polskim Haku. Na tym unikatowym,
historycznym terenie planujemy zabudowę mieszkaniową z częścią handlowo-usługową, a także
reprezentacyjną przestrzenią rekreacyjną, dostępną dla wszystkich mieszkańców Gdańska i turystów
odwiedzających miasto.
Niezwykle ważnym obszarem dla Grupy Capital Park jest również działalność pozafinansowa. Decydując
się na rewitalizację Fabryki Norblina, powołaliśmy do życia działającą przy niej Fundację Fabryki
Norblina, która funkcjonuje w czterech kluczowych obszarach: plakat i malarstwo, design i sztuka
użytkowa, film oraz muzyka. Poprzez jej działania chcemy wskrzesić dzieło pierwszych właścicieli
fabryki, pasjonatów sztuki i hojnych darczyńców, którzy wspierali cele kulturalne i społeczne.
Zarządzając naszymi obiektami promujemy równocześnie postawy proekologiczne i zdrowy tryb
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życia. Ponadto w 2020 roku zaangażowaliśmy się w akcje charytatywne takie jak „Projekt 28 marzeń –
niepełnosprawni w drodze na szczyt”, wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Domu Wsparcia
dla Powstańców Warszawskich, a także przyłączyliśmy się do akcji branżowej #property4heroes
wspierającej najemców oraz medyków będących na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Tę
aktywność Grupy szczegółowo opisujemy w dalszej części niniejszego raportu.
Za nami bardzo wymagający oraz intensywny rok. Skuteczne funkcjonowanie Grupy w sytuacji, która
zaskoczyła nas wszystkich nie byłoby możliwe bez naszego zaangażowanego i kompetentnego zespołu.
W imieniu Zarządu Grupy Capital Park chcielibyśmy ogromnie podziękować wszystkim pracownikom
za niezwykłą solidarność, kreatywność w rozwiązywaniu problemów wywołanych pandemią,
a czasami nawet nadludzką siłę i umiejętność godzenia pracy z domu z dodatkowymi obowiązkami
rodzinnymi związanymi np. z nauką online. Naszą wdzięczność za partnerską współpracę i okazane
zaufanie kierujemy także do wszystkich inwestorów, banków, najemców, dostawców oraz partnerów
biznesowych.
Obecnie, mimo przedłużającej się pandemii, kondycja finansowa Grupy Capital Park jest dobra, mamy
niski poziom zadłużenia, projekty generujące stabilny dochód z czynszów, utrzymujemy bezpieczne
saldo środków pieniężnych - jesteśmy zatem dobrze przygotowani do realizacji bieżących zadań
inwestycyjnych i potencjalnych nowych akwizycji. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i wierzymy, że
z obecnego kryzysu wyjdziemy mądrzejsi, silniejsi i bardziej zjednoczeni.

Z wyrazami szacunku,
Jan Motz, Prezes Zarządu
Kinga Nowakowska, Członek Zarządu
Marcin Juszczyk, Członek Zarządu
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O GRUPIE CAPITAL PARK

Capital Park jest uznanym inwestorem,
deweloperem i zarządcą na rynku nieruchomości
w Polsce, od 7 lat notowanym na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ma
bogate doświadczenie w tworzeniu wysokiej
jakości nowoczesnych biurowych i handlowych
nieruchomości klasy A, w tym Eurocentrum Office
Complex (sprzedany w 2019 roku) i Royal Wilanów,
oraz jest w trakcie budowy flagowego projektu
rewitalizacyjnego - Fabryka Norblina w centrum
Warszawy.

212 000 m2
łączna powierzchnia
portfela nieruchomości
w zarządzaniu

2,2 mld zł
wartość portfela
nieruchomości
w zarządzaniu na
koniec 2020 roku

18 lat

1,7 mld zł

Uznany inwestor

Biuro+

89%

doświadczenia na polskim rynku
nieruchomości

wartość portfela nieruchomości
na koniec 2020 roku, w którym
Grupa posiada 100% udziałów

deweloper i zarządca
nieruchomości

Pomysłodawca koncepcji
Biuro+ – najwyższej jakości
powierzchnie biurowe
uzupełnione wachlarzem usług

stanowią nieruchomości
zlokalizowane w Warszawie –
najbardziej perspektywicznym
rynku nieruchomości
komercyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej
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Wysokiej jakości portfel nieruchomości oraz unikalne
aktywa w budowie i w przygotowaniu
Portfel nieruchomości ukończonych składający się z nowoczesnej
powierzchni biurowej i handlowej, z projektem Royal Wilanów na czele
a także silny portfel nieruchomości w budowie i w przygotowaniu,
składający się m.in. z flagowej Fabryki Norblina.

Bezpieczna struktura kapitałowa
potwierdzona zdolność do pozyskiwania zarówno tradycyjnego, jak
i innowacyjnego finansowania oraz zapewnione finansowanie dla
kluczowych projektów. Dzięki niej możemy stworzyć Fabrykę Norblina
oraz Polski Hak, projekty które będą kluczowym czynnikiem wzrostu
wartości Grupy w najbliższych latach.

Zarząd z ponad 20-letnim doświadczeniem
w realizacji projektów deweloperskich i w zarządzaniu
nieruchomościami, zarówno na polskim jak i amerykańskim rynku,
posiadający unikalne pomysły i wizje oraz możliwości w tworzeniu
projektów inwestycyjnych generujących wartość dla interesariuszy
Spółki. W pełni funkcjonalna platforma operacyjna z doświadczonym,
zaangażowanym i lojalnym zespołem 86 profesjonalistów, pozwalająca
na kompleksową realizację procesu inwestycyjnego.

Wyjątkowa koncepcja Biuro+
zakładająca oferowanie najwyższej jakości powierzchnie biurowe oraz
komfortową przestrzeń uzupełnioną szerokim wachlarzem usług.
Utrzymujemy bliskie i bezpośrednie relacje z naszymi najemcami, którzy
pozostają lojalni i wielokrotnie wyrażali swoje uznanie w badaniach
satysfakcji. Stosujemy nowoczesne, energooszczędne rozwiązania oraz
najnowocześniejsze systemy informatyczne w naszych kluczowych
budynkach, które znacząco zmniejszają koszty eksploatacyjne najemców
oraz pomagają tworzyć społeczności wokół naszych nieruchomości
i zwiększać komfort ich użytkowania.
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KAPITAŁY
Kapitał naturalny
 Grunty
 Zasoby środowiska
wykorzystywane do wytworzenia
nieruchomości

MODEL BIZNESOWY

Kapitał ludzki i intelektualny
 Zespół naszych pracowników

Sprawdzony model
biznesowy spółki
inwestycyjnej realizującej
atrakcyjne zwroty z inwestycji

 Oryginalne koncepcje stanowiące

PRODUKCYJNY

wartość dodaną projektu, m.in.
Biuro+

Kapitał produkcyjny
 Wysokiej jakości, zrównoważone

inwestycje
 Projekty rewitalizacyjne
 Wyjątkowe koncepty
wielofunkcyjne i lokalne koncepty
handlowe - Vis à Vis

 Innowacyjne koncepty

miastotwórcze
Kapitał społeczny i relacyjny
 Bliskie i bezpośrednie relacje
z najemcami
 Relacje z bankami, inwestorami,
regulatorem
 Partnerzy biznesowi
 Wpływ społeczny

LUDZKI
INTELEKTUALNY

FINANSOWY

MODEL BIZNESOWY
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NATURALNY

SPOŁECZNY
RELACYJNY
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Kapitał finansowy
 Dług
 Kapitały własne

Nabycie
 Wyszukujemy projekty o dużym
potencjale budowy wartości
 Nabywamy pakiety kontrolne
w najlepszych nieruchomościach
i portfelach na perspektywicznych
rynkach
 Wchodzimy we wspólne
przedsięwzięcia z renomowanymi
funduszami, deweloperami
i właścicielami gruntów
Projekt i pozwolenie
 Rozwijamy funkcjonalne,
zrównoważone i zaawansowane
architektonicznie koncepty
wielofunkcyjne, które są
atrakcyjne dla najemców, lokalnej
społeczności i inwestorów

Budowa/Przebudowa
 Realizujemy złożone projekty
deweloperskie i rewitalizacyjne,
które przynoszą atrakcyjne stopy
zwrotu
 Odnawiamy, unowocześniamy
i przekształcamy przestarzałe
projekty w nowoczesne,
funkcjonalne kompleksy
spełniające najnowsze standardy
Komercjalizacja i aktywne
zarządzanie nieruchomościami
 Zapewniamy optymalny mix
najemców w celu maksymalizacji
dochodów i wzrostu wartości
inwestycji
 Dbamy o bliskie i bezpośrednie
relacje z najemcami dzięki

innowacyjnemu podejściu do
nieruchomości:
 Rozwijamy koncepcję Biuro+
 Wdrażamy usługi stanowiące
wartość dodaną projektów
 Zapewniamy aktywny Asset
Management ukierunkowany
na zwiększenie lojalności
najemców
Sprzedaż
 Sprzedajemy ukończone projekty,
kiedy warunki rynkowe pozwalają
na osiągnięcie założonych
zwrotów

EFEKTYWNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

EFEKTY
MARŻA
DEWELOPERSKA

SATYSFAKCJA
WZROST CZYNSZÓW

ZYSK DLA
AKCJONARIUSZY
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Bezkonkurencyjne koncepty
nieruchomości
 Najwyższa jakość i komfortowa
przestrzeń,
 Ważna rola w kształtowaniu
przestrzeni miasta,
 Unikalne usługi dla najemców,
nabywców i lokalnych
społeczności

 Wspieranie sztuki i kultury

Realizacja istotnej marży
deweloperskiej na prowadzonych
projektach
Zysk dla akcjonariuszy
Zwiększenie satysfakcji najemców
i wzrost czynszów

Efektywność i odpowiedzialność
w działaniu
 Zarządzanie wpływem na
środowisko (zrównoważone
budownictwo potwierdzone
międzynarodowymi certyfikatami)
 Korzystny wpływ na lokalną
społeczność
 Przyjazny pracodawca
Raport roczny 2020
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STRATEGIA I WARTOŚCI
ZORIENTOWANIE NA BUDOWANIE WARTOŚCI
NASZE WARTOŚCI

Wartość decyduje o sukcesie na rynku nieruchomości

Podchodzimy odpowiedzialnie do biznesu
i chcemy być godnym zaufania partnerem,
cenionym zarówno przez inwestorów, jak
i kontrahentów. Nasze podejście jest zawarte
w naszych wartościach, które odróżniają nas
od innych firm i pomagają w tworzeniu marki,
z którą ludzie i organizacje chcą współpracować.

 tworzymy wysokiej jakości inteligentne budynki

zlokalizowane w najlepszych lokalizacjach,
 posiadamy unikalne aktywa w budowie

i przygotowaniu o dużym potencjale wzrostu wartości,
 nasz portfel charakteryzuje się wysokim obłożeniem

i renomowanymi najemcami o ustabilizowanej pozycji
na rynku.

INNOWACYJNOŚĆ
Identyfikujemy nowe możliwości i staramy się być
kreatywni w wyszukiwaniu i kreowaniu atrakcyjnych
projektów
 jesteśmy prekursorem na polskim rynku w tworzeniu

SKUTECZNOŚĆ

ZAUFANIE I PRZEJRZYSTOŚĆ

INWESTYCJA W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i sposobu
zarządzania naszymi obiektami

Myślimy przyszłościowo i budujemy długofalowe
relacje z naszymi interesariuszami

 osiągnęliśmy wszystkie cele zakładane w IPO Spółki

 tworzymy silne relacje z inwestorami i bankami,
 mamy bliskie i bezpośrednie relacje z najemcami

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią
naszych podstawowych wartości oraz strategii
inwestycyjnej



w 2013 roku,
 budynki, które wybudowaliśmy, oddane zostały
zgodnie z ustalonym budżetem i harmonogramem
a nasz portfel ukończonych nieruchomości obecnie
jest wynajęty w 95% (wzrost o 1% r/r),
 pomimo pandemii Covid-19, zwiększyliśmy poziom
najmu w naszych nieruchomościach w porównaniu do
poprzedniego roku, a nasze inwestycje były bardziej
odporne na wprowadzone przez rząd obostrzenia
i szybko wracały do normy po zniesieniu ograniczeń.
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potwierdzone badaniami satysfakcji oraz
przedłużaniem umów najmu,
 jesteśmy doświadczonym i zaangażowanym zespołem
posiadającym niezbędne zasoby do kompleksowej
realizacji procesu inwestycyjnego,
 nasi kontrahenci i partnerzy cenią współpracę z nami.



 wykorzystujemy ekologiczne rozwiązania przy

projektowaniu budynków, potwierdzone ekocertyfikatami,
 nasze inwestycje to nowoczesna przestrzeń publiczna
z dostępem do kultury i rozrywki, która integruje
lokalną społeczność,
 kształtujemy ekologiczne postawy wśród najemców,
pracowników i lokalnej społeczności,
 popularyzujemy postawy prospołeczne.







unikalnych usług dla najemców i komfortowej
przestrzeni budynków,
tworzymy nowoczesną przestrzeń publiczną
i przygotowujemy unikatowe koncepty usług w skali
Polski,
stworzyliśmy koncepcję Biuro+ i jako jedni
z pierwszych wprowadziliśmy do biurowców usługę
consierge oraz Office Doctor,
wykorzystujemy nowoczesne technologie w celu
poprawy jakości obsługi klienta i optymalizacji
wydajności budynku,
rewitalizujemy teren dawnej Fabryki Norblina, który
będzie miejscem wyjątkowym i klimatycznym,
kreatywnie podchodzimy do komercjalizacji
powierzchni handlowo-usługowej,
stworzyliśmy jeden z pierwszych na polskim rynku
nieruchomości fundusz dywidendowy.

Raport roczny 2020
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CELE STRATEGICZNE NA LATA 2021-2023
Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości istniejących projektów,
uwalnianie zbudowanej wartości portfela nieruchomości poprzez sprzedaż
ustabilizowanych aktywów i stopniową dystrybucję środków pieniężnych do
akcjonariuszy a także nabywanie nowych projektów w celu dalszego rozwoju.
Cele strategiczne

Osiągnięcia 2020 roku
 Zrealizowaliśmy znaczne postępy na budowie Fabryki Norblina,

Dokończenie budowy,
komercjalizacja
i stabilizacja
rozpoczętych projektów
deweloperskich

Realizacja wysokiej
marży deweloperskiej na
ukończonych projektach

Miniony rok był okresem pełnym wyzwań, na którym piętno
odcisnęła panująca na całym świecie pandemia COVID-19,
wywierająca wpływ na życie społeczne i gospodarcze, w tym na
branżę nieruchomości. Na szczęście, za sprawą zdrowego bilansu
i pozycji gotówkowej, którą zbudowaliśmy dzięki zrealizowanym
pod koniec 2019 roku transakcjom zbycia, a także struktury
naszego portfela i naszych unikalnych projektów, Grupa Capital
Park pozostała odporna na wstrząsy wywołane kolejnymi falami
pandemii.
Co więcej, wbrew wszelkim przeciwnościom, w 2020 roku udało
nam się:
 podpisać znaczące nowe umowy najmu dotyczące zarówno

Fabryki Norblina (z Allegro i JTI na ok. 24,7 tys. m2), jak
i nieruchomości Royal Wilanów (z Hilti na ponad 2,6 tys.
m2), które przyczynią się do przyszłego wzrostu przychodów
i wartości,

ukończyliśmy prace konstrukcyjne 8 naziemnych kondygnacji,
kontynuowaliśmy prace konserwatorskie oraz rozpoczęliśmy
prace instalacyjne i wykończeniowe budynków.
 Zawarliśmy umowy pre-lease dla 29 000 m2 powierzchni
budynku, co skutkowało wynajęciem 71% powierzchni biurowej
oraz blisko 60% powierzchni handlowo-usługowej.

 wypłacić naszym akcjonariuszom wysoką dywidendę w kwocie

 Marża zrealizowana na sprzedaży Eurocentrum Office Complex

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych osiągnięć w 2020 roku
i z ekscytacją myślimy o dalszym rozwoju naszej działalności
i transakcjach czekających nas w 2021 roku, kiedy to główny
nacisk położony będzie na pomyślne ukończenie budowy
i wynajem powierzchni w Fabryce Norblina oraz zbycie
wybranych ustabilizowanych aktywów.

wyniosła 48%.
 Istotna premia między wartością księgową a kosztami budowy
na projekcie Royal Wilanów

227,5 mln zł (czyli 2,10 zł w przeliczeniu na akcję, co przekłada
się na stopę dywidendy na poziomie 23%) jako jednej
z nielicznych spółek notowanych na GPW,
Marcin Juszczyk,
Członek zarządu,
Dyrektor ds. Inwestycyjnych
i Finansowych

 dokonać zakupu spektakularnego projektu na polskim

wybrzeżu Morza Bałtyckiego na terenie tzw. Polskiego Haka,
zlokalizowanego przy wejściu wodnym w kierunku Starego
Miasta w Gdańsku.

 Sprzedaliśmy Eurocentrum Office Complex (pod koniec 2019

Sprzedaż ukończonych
projektów

roku) z 19% premią do wartości księgowej.
 Posiadamy dwa projekty przeznaczone do sprzedaży: Royal

Wilanów oraz Eurocentrum Hotel i Rezydencje.

Plany na 2021 rok

 Wypłaciliśmy dywidendę za 2019 rok w wysokości 2,10 zł/akcję,

Dystrybucje do
akcjonariuszy

Nabywanie
nowych projektów
i dalsza budowa portfela
nieruchomości
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tj. łącznie 227,5 mln zł.
 Będziemy dążyć do dalszych wypłat dla akcjonariuszy po

sprzedaży z zyskiem ukończonych aktywów.

 Budujemy pipeline nowych projektów.
 Zawarliśmy przedwstępną umowę nabycia działki w Gdańsku

o powierzchni 1,3 ha przy ujściu Motławy do Martwej Wisły, na
tzw. Polskim Haku.

Koncentrujemy się
na dokończeniu
budowy
i komercjalizacji
naszej flagowej
inwestycji –
rewitalizacji Fabryki
Norblina

Będziemy dążyć do
wynajęcia pozostałej
wolnej powierzchni
w projektach
ukończonych

Położymy nacisk
na finalizację
transakcji sprzedaży
Royal Wilanów
i Eurocentrum Hotel
i Rezydencje

Będziemy
poszukiwać
dodatkowego
kapitału do dalszej
budowy portfela
nieruchomości

Raport roczny 2020
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HISTORIA GRUPY

2003-2020
2003
Założenie spółki Capital Park sp.
z o.o. (obecnie CP Management
sp. z o.o.)

2005
Rozpoczęcie współpracy
z Grupą Patron Capital
Partners. Wspólny zakup
spółki Neptun Film, będącej
właścicielem kilkudziesięciu
lokali kinowych w Polsce

2007-2009
Poszerzenie zakresu działalności
Grupy o nowe rodzaje
nieruchomości, w tym:
 nabycie inwestycji
Eurocentrum z jednym
istniejącym budynkiem Alfa
oraz rozpoczętą budową
kolejnych trzech budynków
 zakup działki w Wilanowie pod
budowę inwestycji biurowohandlowej Royal Wilanów
 nabycie terenów po dawnej
Fabryce Norblina w centrum
Warszawy
 nabycie innych gruntów
inwestycyjnych w Warszawie
i Łodzi

2011
Oddanie do użytku budynku
biurowego Racławicka Point
w Warszawie i pierwszego
Street Mall Vis à Vis w Radomiu
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2016

2018

 Ukończenie II etapu Eurocentrum


2012
 Rozpoczęcie budowy

inwestycji biurowej
Eurocentrum Office Complex
w Warszawie – budynki Beta
i Gamma



2014



 Oddanie do użytku

Eurocentrum Office Complex 
– budynki Beta i Gamma
 Otwarcie drugiego Street
Mall Vis à Vis w Łodzi

Office Complex – budynek Delta
Zakończenie modernizacji Galerii
Zaspa w Gdańsku
Utworzenie kolejnego funduszu
dywidendowego REIA II FIZAN
Ukończenie kameralnego budynku
biurowego Topos w centrum
Krakowa
Nabycie 60% udziałów w centrum
handlowym ETC Swarzędz oraz
rozpoczęcie przebudowy obiektu

polskim rynku nieruchomości
funduszu dywidendowego oraz
sprzedaż 85% certyfikatów
funduszu za łączną kwotę 64
mln zł
 Rozpoczęcie budowy inwestycji
Royal Wilanów
 Debiut Capital Park SA na rynku
głównym GPW w Warszawie (IPO
o wartości 136 mln zł)

2015
 Ukończenie inwestycji Royal

Wilanów
 Nabycie 53% udziałów
w inwestycji Galeria Zaspa
w Gdańsku i rozpoczęcie
przebudowy obiektu
w ramach JV z Grupą Akron

Gdańsk
 Street Mall Vis à Vis Wilanów
 II etapu domów jednorodzinnych

Rezydencje Pałacowa

2019
 Rozpoczęcie współpracy

2013
 Utworzenie pierwszego na

Ukończenie realizacji inwestycji:
 Hampton By Hilton Old Town

2017
 Pozyskanie 44 mln zł ze sprzedaży

85% certyfikatów REIA II FIZAN
 Wykup 47% udziałów w projekcie

Galeria Zaspa w Gdańsku
 Rozpoczęcie projektu

rewitalizacyjnego Fabryka Norblina

z nowym inwestorem
strategicznym – Madison
International Realty, globalną
platformą inwestującą
w nieruchomości klasy A
 Sprzedaż Eurocentrum Office
Complex, największego
budynku biurowego Grupy,
o łącznej powierzchni najmu
brutto 85 100 m2

 Ukończenie przebudowy centrum

handlowego ETC w Swarzędzu
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CAPITAL PARK
W 2020 ROKU
LUTY
 Do grona najemców Fabryki Norblina dołącza Japan Tobacco

International Polska (8,5 tys. m2) oraz bank skandynawski
(3,3 tys. m2).

MARZEC
 Europi Property Group AB nabywa 12,3% akcji Spółki.
 Rozwój pandemii Covid-19 i początek lockdown’u w Polsce.

Wskutek ogłoszenia stanu epidemii w Polsce wprowadzono
zakaz prowadzenia działalności dla pewnych typów
podmiotów gospodarczych w centrach handlowych
o powierzchni przekraczającej 2 000 m2.
 Spłata 2 mln euro obligacji serii J.

PAŹDZIERNIK
 Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu

KWIECIEŃ
 Portfel najemców Fabryki Norblina powiększa się o Allegro

(16,1 tys. m2).
 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za

2019 rok o wartości 2,10 zł/akcję, tj. łącznie 227,5 mln
zł. Rekomendacja była efektem sprzedaży kompleksu
biurowego Eurocentrum Office Complex za ponad 255 mln
euro.
 Spłata 21 mln euro obligacji serii K i L.
 Rozpoczęcie znaczącej eko-inwestycji realizowanej
w Katowicach pod nazwą Nowy Wełnowiec na obszarze
25 ha, dla której Grupa Capital Park jest partnerem
strategicznym.
 Grupa Capital Park wspólnie z innymi firmami z branży
bierze udział w akcji #property4heroes, w ramach której
wspiera pracowników szpitali i pogotowia ratunkowego
w całej Polsce poprzez codzienne dostawy posiłków.
Jedzenie pochodzi od najemców gastronomicznych naszych
inwestycji dzięki czemu dodatkowo wspierani są także
operatorzy gastronomiczni.
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CZERWIEC
 Wypłata pierwszej w historii Spółki dywidendy

(stopa dywidendy wyniosła 23%).

dwóch działek w Gdańsku o łącznej
powierzchni 1,3 ha przy ujściu Motławy
do Martwej Wisły, na tzw. Polskim
Haku. Na tym unikatowym terenie
Grupa planuje zabudowę mieszkaniową
z częścią handlowo-usługową, a także
reprezentacyjną przestrzeń rekreacyjną,
dostępną dla wszystkich mieszkańców
Gdańska i turystów odwiedzających
miasto.
 Ukończenie prac konstrukcyjnych
i osiągnięcie docelowych 44 metrów
wysokości w rewitalizowanym kompleksie
Fabryki Norblina, zwieńczone tradycyjną
wiechą.

 Spłata 15 mln euro obligacji serii M.

LIPIEC/ WRZESIEŃ
 Znaczna poprawa wyników Grupy oraz szybka

stabilizacja nieruchomości po wiosennym
lockdown’ie.
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WPŁYW COVID-19 NA
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY W 2020
Obszar

Wpływ pandemii
 Spadek przychodów o 6% w stosunku do

W 2020 roku Grupa Capital Park, jak cała branża
nieruchomości, stanęła w obliczu wielu trudności
i wyzwań związanych z rozwojem pandemii
Covid-19. Wprowadzenie szeregu działań
zapobiegawczych przez administrację rządową
w Polsce m.in. w postaci zamknięcia galerii
handlowych o powierzchni ponad 2 000 m2 oraz
zwolnienie najemców z opłat miało negatywny
wpływ również na wyniki Grupy.

WPŁYW COVID-19 NA WYNIKI FINANSOWE
Właściciele i zarządcy centrów handlowych, nie tylko nie zostali objęci programem osłonowym w ramach
uchwalonej tzw. Tarczy Antykryzysowej, ale wręcz przerzucono na tę grupę pełną odpowiedzialność
finansową za skutki pandemii. W związku z zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla
poszczególnych rodzajów działalności, a także a w wyniku porozumień z najemcami, którzy doświadczyli
pogorszenia sytuacji finansowej, Grupa udzieliła czasowych obniżek w czynszu, co wpłynęło na
powstanie 16% luki w skonsolidowanych przychodach z najmu Grupy w 2020 roku (w ujęciu pieniężnym).
W tym samym okresie Grupa ponosiła koszty stałe z tytułu wynagrodzeń, utrzymania nieruchomości,
zarządzania nimi oraz obsługi długu.
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Dalsze ryzyka
 Redefinicja funkcji biura przez najemców i jej

założeń sprzed pandemii i 98% pobranego
wpływ na docelowy tryb pracy, tj. połączenie
czynszu za 2020 rok
pracy w biurze z pracą zdalną z domu,
 Rabaty udzielone dla najemców biurowych były
może wpłynąć na zmniejszenie popytu na
na minimalnym poziomie
powierzchnie biurowe
 Stabilne obłożenie powierzchni biurowych
 Osłabiony popyt na nowe powierzchnie,
 Najemcy biurowi to zarówno krajowe, jak
konkurencja ze strony rosnącego w szybkim
Nierui międzynarodowe firmy o ustabilizowanej
tempie rynku podnajmu mogą spowodować
chomości
pozycji na rynku zapewniające solidne
trudności w komercjalizacji oraz przesunięcie
biurowe
zabezpieczenia bankowe i stabilne dochody
w czasie lub wstrzymanie realizacji nowych
projektów
 Wzrost koniecznych wydatków na capex
związanych z pandemią
 Przesunięcie w czasie lub wstrzymanie
procesu sprzedaży w wyniku braku możliwości
osiągnięcia założonych zwrotów
 Spadek przychodów o 18% w stosunku do
 Niepewność przychodów związana z czasem
założeń sprzed pandemii i 94% pobranego
trwania pandemii i skalą działań administracji
czynszu za 2020 rok
rządowej
 Wprowadzenie zakazów i ograniczeń dla
 Wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętej
pewnych typów działalności i zwolnienie
w centrach handlowych powodujący spadek
najemców z opłat przy jednoczesnym braku
poziomu czynszów
Centra
wsparcia rządowego dla właścicieli centrów
 Wzrost wydatków na capex w związku
handlowe
handlowych
z konieczną optymalizacją lub poszukiwaniem
 Grupa udzieliła czasowych obniżek w czynszu
nowych pomysłów na „drugie życie” mniej
w zamian za wydłużenie okresu trwania umów
rentownych obiektów handlowych
najmu dla najemców, którzy doświadczyli
 Ograniczenie lub zaniechanie aktywności
pogorszenia sytuacji finansowej
w obszarze ekspansji
 Spadek przychodów o 58% w stosunku do
 Niepewność przychodów związana z czasem
założeń sprzed pandemii i 100% pobranego
trwania pandemii i skalą działań administracji
czynszu za 2020 rok
rządowej
 Udzielony rabat w czynszu za okres
 Pogorszenie sytuacji finansowej i/lub
wprowadzenia zakazu działalności hoteli
Hotele
bankructwa operatorów hoteli
 Zmniejszenie obrotów z uwagi na odpływ
 Przesunięcie w czasie lub wstrzymanie
turystów zagranicznych (głównej grupy
procesu sprzedaży w wyniku braku możliwości
docelowej) w wyniku wprowadzonych restrykcji
osiągnięcia założonych zwrotów
i ograniczeń w ruchu lotniczym
Raport roczny 2020
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Grupa wycenia swoje nieruchomości inwestycyjne
w wartości godziwej. Wpływ zmiany wartości godziwej
nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik
finansowy Grupy brutto w 2020 roku wyniósł minus
57 mln zł (z wyłączeniem dodatniego wpływu różnic
kursowych wynoszącego 108 mln zł) i spowodował
zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę
kwotę. W okresie 12 miesięcy 2020 roku Grupa poniosła
nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 253 mln zł
i rozpoznała aktywo z tytułu uśrednionego czynszu
w wysokości 6 mln zł.
Ok. 90% wartości nieruchomości inwestycyjnych Grupy
zostało wycenionych przy zaangażowaniu zewnętrznych
rzeczoznawców, pozostała część została wyceniona
wewnętrznie / do dostępnych ofert z uwzględnieniem
zmiany stóp kapitalizacji oraz pozostałych założeń
zgodnych z dostępną praktyką.
Ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej
spowodowanej pandemią ma wpływ na wiele
dziedzin gospodarki, w tym na branżę nieruchomości.
W obliczu ograniczonej liczby nowych transakcji na
rynku nieruchomości oraz na zmieniające się, trudne
do przewidzenia warunki, rzeczoznawcy zgodnie
z wymogami RICS Red Book Global (VPS 3, VPGA 10)
w wycenach zwracają uwagę na znaczącą niepewność
związaną z wyceną nieruchomości inwestycyjnych
(„material valuation uncertainty”). Znacząca niepewność
wynika z nieznanych przyszłych efektów pandemii
koronawirusa (COVID-19) na rynek nieruchomości.
WPŁYW COVID-19 NA REALIZACJĘ PROJEKTU
W BUDOWIE
W 2020 Grupa kontynuowała budowę Fabryki Norblina
w Warszawie o powierzchni 65 000 m2. Pomimo
pandemii i wprowadzonych obostrzeń Grupa zdołała
zawrzeć kluczowe dla tego projektu umowy najmu oraz
dokonała znacznych postępów na budowie inwestycji.
W dniu 3 lutego 2021 roku Grupa zawarła aneks do
umowy z głównym wykonawcą inwestycji - Warbud S.A.,
wydłużający termin realizacji inwestycji o dwa miesiące.
Nowy termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Fabryki Norblina został ustalony na 31 lipca 2021 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu trwają prace
elewacyjne oraz wykończenia powierzchni wewnątrz
budynku.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA W CZASIE COVID-19

WPŁYW COVID-19 NA PRZYSZŁĄ SYTUACJĘ FIRMY
Grupa przeprowadziła testy / analizy wykazujące, że nie
istnieje istotna niepewność w odniesieniu do założenia
kontynuacji działalności Grupy w dającej się przewidzieć
przyszłości.
Grupa na bieżąco ocenia sytuację i podejmuje działania
mające na celu minimalizacje negatywnego wpływu
spowodowanego pogorszeniem koniunktury.
Poza wyżej wymienionymi, Zarząd zidentyfikował
następujące obszary, w jakich wpływ epidemii może być
istotny dla Grupy.
Ryzyka w dobie pandemii i po lockdown’ie:
 spadek aktywności najemców skutkujący

zawieszeniem lub niepowodzeniem zawierania umów
najmu w szczególności powierzchni handlowych
i gastronomicznych
 brak możliwości ukończenia projektów zgodnie
z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem
z powodu przestojów w działalności kontrahentów,
niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw,
przedłużenia terminów uzyskania pozwoleń i innych
procedur administracyjnych
 pogorszenie sytuacji gospodarczej i niepewność
na rynku nieruchomości wpływające na czasowe
zawieszenie / wydłużenie rozpoczętych procesów
sprzedażowych i inwestycyjnych
 utrudniony dostęp do finansowania
Na dzień sporządzenia raportu Grupa nie identyfikuje
znaczącego ryzyka niedotrzymania lub złamania zasad
zawartych umów, w szczególności umów kredytów
bankowych czy dotyczących obligacji.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu sytuacja
finansowa Grupy jest stabilna i nie uległa pogorszeniu.
Grupa posiada obecnie 145 mln zł wolnych środków
pieniężnych, dzięki czemu utrzymuje bezpieczną pozycję
płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych
epidemią koronawirusa.

15% udział centrów
handlowych o powierzchni
powyżej 5 000 m2
w portfelu nieruchomości
ukończonych Grupy
10% udział hoteli
w portfelu nieruchomości
ukończonych Grupy

 podpisaliśmy umowy najmu na 43 000 m2

powierzchni (GLA) w naszych obiektach
 udało nam się dokonać znacznego postępu na

budowie Fabryki Norblina
 Royal Wilanów oraz koncepty handlowe typu

convenience Vis à Vis okazały się bardziej odporne na
wprowadzone ograniczenia i szybko ustabilizowały się
po okresie lockdown’u
 utrzymaliśmy dotychczasowe zatrudnienie
 nasza sytuacja finansowa jest stabilna

ODPOWIEDŹ GRUPY NA KRYZYS WYWOŁANY COVID-19
AKTYWNE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI I
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Obniżenie kosztów
administracyjnych i marketingowych
w całej Grupie oraz optymalizacja
kosztów operacyjnych tam, gdzie to
możliwe
BLISKIE RELACJE Z NAJEMCAMI
Dbając o rozwój i utrzymanie
długoterminowych relacji
z najemcami, zdecydowaliśmy
się na udzielenie czasowych
rabatów najemcom borykającym
się z trudnościami związanymi z
pandemią -> niemal we wszystkich
przypadkach rabaty były udzielane
w zamian za przedłużenie umów
najmu
DOBRE RELACJE Z BANKAMI
Dzięki ciągłemu dialogowi z bankami
udało nam się zawiesić spłaty rat
kredytu bankowego w prawie
wszystkich projektach, co pozwoliło

złagodzić spadek przychodów
wynikający z czasowego zwolnienia
najemców z opłat wprowadzonego
przez rząd

się 95% obłożeniem, doskonałymi
lokalizacjami, WAULT wynoszącym
ponad 5 lat oraz dobrze
zdywersyfikowaną bazą najemców

ZDROWY BILANS
Nadwyżka gotówki wygenerowana
ze sprzedaży Eurocentrum Office
Complex w 4. kwartale 2019
roku pozwoliła nam na wypłatę
dywidendy w wysokości 228 mln
zł, spłatę 38,5 mln euro obligacji
oraz utrzymanie bezpiecznej pozycji
płynnościowej na czas kryzysu
związanego z pandemią Covid-19

ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL
NIERUCHOMOŚCI
Pomimo zmniejszenia udziału
biur w portfelu po sprzedaży
Eurocentrum Office Complex,
portfel nieruchomości Grupy
jest dobrze zdywersyfikowany
a struktura przychodów z najmu
wynosi obecnie: 68% projekty
wielofunkcyjne, 21% handel i 10%
hotele

ZNACZĄCE POSTĘPY NA
BUDOWIE
Wysoki wskaźnik wynajęcia Fabryki
Norblina.
Prace budowlane prowadzone są bez
większych zakłóceń
WYSOKIEJ JAKOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
Nasze nieruchomości charakteryzują

BEZPIECZNY POZIOM DŁUGU
Grupa utrzymuje bezpieczny poziom
długu. Grupa poszukuje
możliwości refinansowania
projektów przed terminem
zapadalności, aby zapewnić
optymalne warunki finansowania
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7 projektów ukończonych
generujących dochód
GLA: 64 200 m2
GAV: 673 mln zł

1 projekt w budowie
GLA: 65 000 m²
GAV: 907 mln zł
Planowany termin ukończenia:
3. kwartał 2021

5 pozostałych projektów
GLA: 28 700 m2
GAV: 96 mln zł

2 projekty joint venture
GLA: 25 100 m2
GAV: 199 mln zł
Udział Grupy: 41 mln zł

PRZEGLĄD PORTFELA
NIERUCHOMOŚCI
W minionym roku koncentrowaliśmy się na budowie
flagowego projektu rewitalizacji Fabryki Norblina
przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Ukończone
zostały prace konstrukcyjne przy naziemnej części
inwestycji i na początku października 2020 roku
inwestycja osiągnęła docelowe 8 kondygnacji
(44 metry wysokości). Obecnie na placu budowy
trwają prace instalacyjne i wykończeniowe
wewnątrz budynków. Rozpoczęły się także pierwsze
prace aranżacyjne na powierzchniach najemców
części biurowej. Z kolei na fasadach budynków
prowadzone są intensywne roboty elewacyjne.
Oddanie inwestycji do użytku zaplanowane jest na
3 kwartał 2021 roku.

Jesteśmy właścicielem (100%
udziałów) portfela nieruchomości o łącznej (obecnej
i docelowej) powierzchni

158 000 m2 i wartości
księgowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszącej
1,7 mld zł
Zarządzamy portfelem
o łącznej powierzchni

212 000 m2 i wartości
2,2 mld zł

Wartość portfela nieruchomości wzrosła do 1,7 mld zł
w 2020 roku z 1,4 mld zł na koniec 2019 roku.
W 2020 roku na zmianę wartości nieruchomości miały
wpływ:
 Poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie 253 mln zł,
głównie na Fabrykę Norblina
 Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości w kwocie
51 mln zł (w tym dodatni wpływ różnic kursowych
wyniósł 108 mln zł)
 Wpływ MSSF 16, tj. rozpoznanie prawa użytkowania
wieczystego w wysokości 12 mln zł
ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

95%
Obłożenie projektów
ukończonych generujących
dochód

54%

Udział Grupy: 22 mln zł
GLA: 30 000 m2
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5,6 roku
średnioważony okres
trwania umów najmu

556
Aktywa do sprzedaży

1 182
Nieruchomości inwestycyjne

31.12.19

Nakłady
Strata
inwestycy- z aktualijne
zacji

Różnice
kursowe

MSSF 16

31.12.20

STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI
1 546

Udział aktywów w trakcie
wytwarzania w wartości
portfela

2 zamknięte fundusze
inwestycyjne

-57

1 421

1 738

12

108

253

907
632 664

645
421

82
W budowie

Ukończone
2018

2019

95

96

W przygotowaniu
2020
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Lokalizacja kluczowych nieruchomości Grupy

STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG FUNKCJI
Zdrowie i uroda
8%
Pozostały handel
8%

43,000 m2 GLA

- umowy na wynajem
takiej powierzchni
zawarły nasze
zespoły leasingowe
w 2020 roku

G

Art. Spożywcze
6%
Rozrywka
4%
Usługi
1%

Eurocentrum Office Complex
Biurowy
GLA: 85 100 m2
2014-2016
Sprzedaż: 2019

Gdańsk

Fabryka Norblina
Wielofunkcyjny
GLA: 65 000 m2
07/2021

Galeria Zaspa
Handlowy
GLA: 8 670 m2
04/2016

Hotele i apartamenty
23%

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
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Hampton by Hilton
Old Town Gdańsk
Hotelowo-handlowy
GLA: 8 884 m2
06/2018

Gastronomia
6%

Biura
44%

Warsaw

*W tym Fabryka Norblina i Eurocentrum Hotel i Rezydencje

2020 rok był udany pod względem
liczby zawartych umów najmu. Pomimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią,
nasze zespoły leasingowe podpisały
umowy na wynajem łącznie 43 000 m2
GLA w naszych obiektach, z czego
ponad 29 000 m2 stanowiły umowy
pre-lease, 6 000 m2 przedłużenia umów
a 8 000 m2 nowe umowy najmu. Dzięki
tym wysiłkom w minionym roku prelease Fabryki Norblina zwiększył się do
66% (+29 p.p. r/r) a obłożenie portfela
nieruchomości ukończonych wzrosło
do 95% (+1 p.p. r/r) niosąc za sobą
średnioważony okres trwania umów
najmu na solidnym poziomie ponad 5 lat.
W rezultacie posiadamy zabezpieczone
wpływy z czynszów najmu w naszych
nieruchomościach w nadchodzących
latach i po cichu wierzymy, że pozostała
powierzchnia w nieruchomościach
również zostanie pomyślnie wynajęta.

Polski Hak
Mieszkalny
Działka: 1,3 ha
W przygotowaniu

ETC Swarzędz
(projekt jv)
Handlowy
GLA: 20 104 m2
10/2017

ZAPADALNOŚĆ UMÓW NAJMU

S

Swarzędz
Łódź

Eurocentrum Hotel
i Rezydencje
Hotelowo-mieszkalny
GLA: 28 220 m2
W przygotowaniu

W
Ł

Royal Wilanów
Wielofunkcyjny
GLA: 36 809 m2
08/2015

37%

20%

Vis à Vis Łódź
Handlowy
GLA: 5 712 m2
12/2014

17%
10%

11%

5%

2021

2%
2022

2023

2024

2025

2026+

Czas
nieokreślony

WAULT = 5,6 roku
75% umów najmu wygasa po 2022 roku

89%

Rezydencje Pałacowa II
(jv project)
Mieszkalny
09/2018
Sprzedanych domów: 100%

WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Vis à Vis Wilanów (projekt jv)
Handlowy
GLA: 4 090 m2
12/2018

w których Grupa posiada 100% udziału, zlokalizowana jest
w Warszawie, najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej
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UNIKALNE
CECHY NASZYCH
INWESTYCJI
Nasze inwestycje tworzymy
z myślą o synergii pomiędzy
p ra kt yc z n o ś c i ą , ko mfo r te m
u ży t kowa n i a , a ta k że
przyjaznością dla otoczenia. Ich
funkcjonowanie planujemy tak,
by ko r zysta n i e z n i c h u m oż l i w i a ł o
u ży t kow n i ko m swo b o d n e ł ą c ze n i e
o b ow i ą z ków zawo d ow yc h
z ż y c i e m p r y w a t n y m . To m i e j s c a
charakteryzujące się estetyczną
i j a ko ś c i ową a rc h i te kt u rą
z rozwiązaniami optymalizującymi
ko sz t y f u n kc j o n owa n i a b u d y n ku .

ATUTY INWESTYCJI:
 Optymalna oferta usługowa, gastronomiczna i rekreacyjna – dzięki której z obiektów swobodnie korzystają

w ciągu dnia jego pracownicy i najemcy, a po godzinach stają się miejscem spotkań i rozrywki dla okolicznych
mieszkańców
 Rozwiązania wspierające zrównoważony transport: dedykowane parkingi dla rowerzystów z szatniami

AUTORSKIE ZARZĄDZANIE PORTFELEM
Kreatywnie podchodzimy do kwestii asset managementu
– naszym celem jest tworzenie nie tylko miejsc pracy czy
zakupów, ale unikatowych destynacji, funkcjonujących w duchu
ekonomii 24h. Zależy nam na tym, by z naszych obiektów
korzystali nie tylko pracownicy czy klienci – ale by były one
prężnie funkcjonującymi miejscami spotkań dla lokalnej
społeczności. Jako dewelopera i inwestora wyróżnia nas fakt,
że sami zarządzamy swoimi obiektami, nie korzystając z usług
zewnętrznych firm czy agencji zarządczych. Taka struktura
pozwala nie tylko optymalizować koszty utrzymania obiektów,
ale także swobodnie i w pełni świadomie kreować w nich
przyjazne, wielofunkcyjne i tętniące życiem środowisko. Jako
bezpośredni zarządca jesteśmy bliżej naszych najemców,
stawiając na indywidualny kontakt i będąc w stanie szybciej
oraz efektywniej reagować na ich potrzeby i oczekiwania. To
stało się szczególnie cenne w czasie, gdy pandemia zmieniła
z dnia na dzień nasze dotychczasowe życie społeczne
i obyczaje, ale wymusiła także zmianę organizacji miejsc pracy
czy zakupów i przystosowanie ich do nowych realiów. Na co
dzień zadanie z tego zakresu realizuje najliczniejszy zespół
w strukturach Grupy – 22 osobowy dział Asset Management.
To grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów, z ponad
10-letnim doświadczeniem i bogatym know-how, dbająca
o prawidłowe funkcjonowanie budynków, utrzymywanie relacji
z najemcami oraz kreowanie strategii obiektu w myśl koncepcji
placemakingu.

i prysznicami, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, stacje ładowania samochodów elektrycznych,
platforma carpooling umożliwiająca wspólne dojazdy do pracy
 Lokalizacja umożliwiająca swobodny dostęp do obiektu przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury (bliskość

przystanków komunikacji zbiorowej czy stacji roweru miejskiego)
 Ogólnodostępne miejsca rekreacji, rośliny i zieleń oraz dzieła sztuki w przestrzeniach wspólnych
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Wykorzystujemy wiedzę z różnych dziedzin – architektury, ekologii,
prawa, finansów, zarządzania obiektem czy marketingu, aby tworzyć
miejsca spełniające różnorodne funkcje umożliwiające łączenie życia
zawodowego z prywatnym. Dodatkowo, od kilku lat wyraźnie zauważalny
jest trend, iż pracownicy poszukujący nowego zatrudnienia coraz większą
wagę przykładają do tego, czy ich potencjalny pracodawca dysponuje
dobrze zorganizowaną, atrakcyjną i kreatywną powierzchnią biurową.
Aby odpowiedzieć na te oczekiwania, uruchomiliśmy w zarządzanych
przez nas obiektach autorski program Biuro +, który zakłada oferowanie
ponadstandardowej powierzchni biurowej, pozwalającej na uzyskanie
najwyższej efektywności pracowników w czasie ich pobytu w miejscu
pracy. Stawiamy na promocję bliskich nam idei – kultury i sztuki, ekologii,
zrównoważonego rozwoju, przyjaznej architektury.

Budując nieruchomość oraz oddając ją do użytku mamy
świadomość, że na trwałe zmieniamy obraz jakiegoś fragmentu
miasta oraz oddziałujemy na jego najbliższe otoczenie. Jako
inwestor czujemy w związku z tym dużą odpowiedzialność,
dlatego bliskie są nam takie koncepcje, jak ekonomia 24h czy
placemaking, którymi od lat kierujemy się, kreując strategie
zarządzania naszymi obiektami. Tworzymy projekty miastotwórcze,
przygotowane dla ludzi i z myślą o ich różnorodnych potrzebach.
Działamy w sposób przemyślany i kreatywny, śledząc na bieżąco
najważniejsze światowe trendy. Wychodzimy z założenia, że biura,
handel czy hotel to tylko jedna z wielu funkcji, jaką możemy
i powinniśmy realizować. Chcemy, by budynek tętnił życiem
również po godzinach realizacji jego kluczowych ról.
Planując przeznaczenie naszych obiektów, uważnie wsłuchujemy
się w głosy jego przyszłych najemców, gości czy innych grup
użytkowników. Ewaluujemy jakość świadczonych przez nas usług,
przeprowadzając badania satysfakcji wśród najemców i ich
pracowników, w których notujemy wysokie oceny, co motywuje
nas do dalszej, kreatywnej pracy. Chętnie wsłuchujemy się także
w głosy naszych gości, które docierają do nas choćby poprzez
social media czy ankiety, dostępne w przestrzeniach wspólnych.
Stawiamy także na długofalowe relacje z otoczeniem zewnętrznym
naszych inwestycji, m.in. instytucjami publicznymi, szkołami,
fundacjami, organizacjami charytatywnymi, urzędami miejskimi.
Wierzymy, że współpraca i wzajemne wsparcie generują wiele
pozytywnych zjawisk i pomagają efektywnie dbać o wspólną
przestrzeń. Przykładem tego typu działań jest choćby wieloletnia
współpraca zarządców Royal Wilanów z Urzędem i Burmistrzem
Dzielnicy Wilanów przy organizacji m.in. cyklicznej, rodzinnej
imprezy Dni Wilanowa, czy coroczna akcja na rzecz schroniska dla
zwierząt w Skałowie, realizowana przez ETC Swarzędz, jak również
wieloletnia tradycja włączania się Galerii Zaspa w organizację
największej corocznej imprezy sportowej w tamtym rejonie –
Biegu Zaspy.
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W trakcie pandemii nasze zadania znacząco się zmieniły – z dnia na
dzień musieliśmy przeorganizować powierzchnie biurowe i handlowe,
przystosowując je do pracy w reżimie sanitarnym. To specyficzny czas,
w którym dotychczas podkreślane i rozwijane przez nas koncepcje,
zakładające otwartość, integrację, dużą liczbę dodatkowych wydarzeń
- w trosce o bezpieczeństwo pracujących i przebywających w naszych
obiektach osób, musiały zostać ograniczone lub zorganizowane w odmienny
sposób. Musieliśmy szybko i sprawnie reagować na sytuacje do tej pory
nietypowe i przekształcić nasze tętniące życiem budynki w miejsca
dostosowane do panujących obostrzeń. Mimo to z sukcesem udało nam
się zorganizować szereg ciekawych akcji i wydarzeń, wykorzystując choćby
bezpieczniejsze ze swej natury przestrzenie zewnętrzne. Mamy nadzieję,
że już niebawem życie społeczne powróci do wcześniejszych, znanych nam
zasad i będziemy mogli ponownie wspólnie z najemcami i użytkownikami
naszych obiektów tworzyć koncepcje ich dalszego rozwoju.

WIĘCEJ NIŻ BIURO

Kinga Nowakowska
Członek Zarządu,
Dyrektor Operacyjna

We wszystkich zarządzanych przez nas
obiektach wdrażamy autorski program
Biuro +, będący efektem kreatywnego
podejścia do asset managementu.
Podstawą do stworzenia tej koncepcji była
obserwacja zmian w codziennej aktywności
mieszkańców dużych miast. Rosnące
tempo życia oraz powiększająca się ilość
obowiązków zawodowych to główne czynniki
wpływające na zmianę postrzegania biura

jedynie jako miejsca do pracy. Choć w dobie
pandemii Covid-19 znacznie więcej osób
zdecydowało się na pracę zdalną i nasze
priorytety jako zarządcy powierzchni biurowej
zmieniły się, to wciąż wierzymy, że właśnie
ponadstandardowe zaangażowanie asset
managerów i indywidualne podejście do
najemców gwarantuje utrzymanie stabilnych
i wieloletnich relacji biznesowych.
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W ramach Biuro+ proponujemy m.in.
 Usługę Office Doctor – oferującą najemcom dostęp

do całodziennej opieki medycznej, świadczoną przez
doświadczony i wykwalifikowany zespół medyczny ze
specjalistyczną karetką pogotowia wyposażoną w zaawansowany sprzęt do ratowania życia i zdrowia ludzi
 Promocję zdrowego trybu życia, m.in. poprzez organizację bezpłatnych zajęć i turniejów sportowych,
w warunkach pandemicznych przede wszystkim na zewnętrznych terenach rekreacyjnych, takich jak fitness,
joga czy siatkówka plażowa
 Kreatywną politykę eventową, dostosowaną do zasad
reżimu sanitarnego w trakcie pandemii i animację
przestrzeni wspólnych, głównie na zewnątrz obiektów
(w jej ramach odbywały się m.in. takie wydarzenia jak
kino plenerowe w cyklu Filmowa Stolica Lata, koncerty
plenerowe pod hasłem Nocne Granie, imprezy okolicznościowe – piknik rodzinny z okazji 5. Urodzin Royal
Wilanów; jak również pojawiły się sezonowe atrakcje
w postaci lodowiska czy toru tubingowego)
 W trakcie pandemii – regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, a w uzasadnionych przypadkach
również w przestrzeniach najemców

Royal Wilanów
certyfikat BREEAM na poziomie „Very Good”
 energooszczędne instalacje – sanitarna (armatura zmniejszająca










 antysmogowa łąka na terenie obiektu

Fabryka Norblina
Precertyfikacja BREEAM z oceną „Very Good”
 zastosowanie materiałów budowlanych i instalacji umożliwiających





EKOLOGIA – OD FUNDAMENTÓW PO
CODZIENNE FUNKCJONOWANIE





Jako inwestor jesteśmy świadomi
tego, jak każdy kolejny funkcjonujący w coraz mocniej zagęszczonej
przestrzeni miejskiej budynek
mocno na nią oddziałuje. Już na
etapie projektowym wdrażamy
rozwiązania, które pozwalają
minimalizować negatywny wpływ
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na środowisko oraz optymalizować
zużycie mediów, a docelowo także
generować mniejsze koszty ich eksploatacji. Każdy z naszych obiektów
poddajemy certyfikacji ekologicznej
według najważniejszych klasyfikacji
– BREEAM oraz LEED.

zużycie wody), elektryczna (oświetlenie LED z czujnikami ruchu),
klimatyzacyjna (HVAC)
gromadzenie wód opadowych i wykorzystanie ich do spłukiwania
toalet oraz do podlewania zieleni w atriach i wokół budynku
zastosowanie instrumentów BMS oraz membrany dachowej, racjonalizujących gospodarowanie ciepłem
windy z ekonomicznym napędem i oświetleniem
ponadstandardowa ilość frakcji segregowanych odpadów
zastosowanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych oraz szyb
refleksyjnych, zapobiegających przegrzaniu budynku
projekty z zakresu edukacji ekologicznej dla najemców
rozwiązania przyjazne rowerzystom
miejska pasieka na dachu budynku





gromadzenie ciepła wewnątrz budynku
energooszczędne instalacja elektryczna (LED z czujnikami ruchu),
instalacja sanitarna zmniejszająca zużycie wody, montaż alternatywnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki
system wykorzystujący energię z pętli pomp ciepła
odzysk ciepła z części handlowo-usługowej, dźwigów elektrycznych
czy systemów okapowych
gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej (nawadnianie roślin, spłukiwanie toalet)
ekonomiczne systemy wentylacyjne, dopasowujące moc nawiewu
do zajętości pomieszczeń
pierwszy w Polsce w pełni automatyczny, podziemny parking
rowerowy na 95 miejsc + 200 miejsc rowerowych dedykowanych
najemcom w garażu podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnie i prysznice)
planowana miejska pasieka na dachu
rozwiązania przyjazne ptakom (szkło antykolizyjne na elewacji, budki lęgowe, karmniki)
duża ilość naturalnej zieleni na terenie kompleksu
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PODSUMOWANIE PORTFELA
NIERUCHOMOŚCI
Miasto

GLA
(tys. m2)

Rodzaj

Wskaźnik
obłożenia
(31/12/2020)

Wartość
księgowa
(mln EUR)

Wartość
księgowa
(mln zł)

WAULT
(w latach)

Zadłużenie
(mln zł)

Docelowe NOI
(mln zł)

Capex do
poniesienia
(mln zł)

Udział Grupy
(%)

Royal Wilanów

Warszawa

37

Wielofunkcyjny

98%

102

470

4,1

256

37

6

100%

Gdańsk Zaspa

Gdańsk

9

Handlowy

87%

14

62

4,1

40

5

1

100%

Hampton By Hilton Old Town Gdańsk

Gdańsk

9

Hotel

100%

15

70

16,0

53

6

0

100%

Łódź

6

Handlowy

91%

7

35

4,3

26

3

0

100%

Warszawa Belgradzka

Warszawa

4

Handlowy

80%

6

29

5,2

19

2

0

100%

Warszawa Aleja KEN

Warszawa

0

Handlowy

100%

1

6

4,8

-

<1

0

100%

Bydgoszcz Krasińskiego

Bydgoszcz

0

Handlowy

100%

0

1

4,1

-

<1

0

100%

95%

146

673

5,6

393

54

7

Nieruchomość
INWESTYCJE UKOŃCZONE

Vis à Vis Łódź

Suma

64

INWESTYCJE W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU
Fabryka Norblina
Eurocentrum Hotel i Rezydencje
Pozostałe

Warszawa

65

Wielofunkcyjny

66%

197

907

-

298

81

401

100%

Warszawa

28

Hotelowomieszkalny

n/a

18

85

-

-

-

-

100%

5 miast

1

-

n/a

2

11

-

-

-

-

100%

Suma

94

217

1 003

-

298

81

401

Razem – nieruchomości konsolidowane w 100%

158

363

1 676

5,6

691

135

408

INWESTYCJE JOINT-VENTURE
ETC Swarzędz

Swarzędz

20

Handlowy

90%

34

158

3,7

126

12

4

60%

Vis à Vis Wilanów

Warszawa

4

Handlowy

100%

9

40

7,5

20

3

0

66%

Suma

24

92%

43

199

4,6

146

15

4

RAZEM

182

94%

406

1 875

5,4

837

150

412

ŹRÓDŁO: Capital Park; Raporty z wyceny portfela nieruchomości Capital Park na dzień 31.12.2020 sporządzone przez Knight Frank Sp. z o.o., Jones Lang LaSalle sp. z o.o., Emmerson Evaluation sp.
z o.o.- dla wartości księgowej, docelowe NOI, capex do poniesienia. Dane prezentowane są w mln złotych na dzień 31 grudnia 2020, o ile nie wskazano inaczej.
OBJAŚNIENIA:
1. Wartości księgowe w złotych i euro zaprezentowane zostały z wyłączeniem wpływu MSSF 16.
2. Wartość księgowa Hampton by Hilton Old Town Gdańsk wynika z zawartej z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
3. Zadłużenie finansowe prezentowane w kwotach nominalnych, tj. z wyłączeniem wpływu zamortyzowanego kosztu.
4. Capex do poniesienia stanowi nakłady inwestycyjne do poniesienia na danym projekcie po 31 grudnia 2020 roku.
5. W projekcie Eurocentrum Hotel i Rezydencje podane GLA obejmuje 8 tys. m2 planowanej powierzchni użytkowej apartamentów, wartość księgowa na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży.
6. W tabeli przedstawiono 100% wartości nieruchomości i zadłużenia projektów joint venture.
7. Zakres yieldów dla projektów biurowych: 4,75%-6,50%, dla projektów handlowych: 5.40%-8.25%, hotelowych: 7,50%-8,50%.
8. Docelowe NOI dla Royal Wilanów i Fabryki Norblina wyliczone zostały w oparciu o zawarte umowy najmu i planowany czynsz rynkowy dla powierzchni niewynajętych.
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INWESTYCJE
UKOŃCZONE

Royal Wilanów
Razem: 36 809 m2
Biura: 25 730 m2
Zdrowie i uroda: 4 707 m2
Art. Spożywcze: 2 170 m2
Gastronomia: 1 986 m2

GLA

Pozostały handel: 1 893 m2
Usługi: 336 m2
Miejsca parkingowe
podziemne: 908

Termin realizacji

Wrzesień 2015

Wartość księgowa

470 mln zł

Docelowe NOI

37 mln zł

Obłożenie

100% (na dzień raportu)

WAULT

4,1 roku

Lokalizacja

Royal Wilanów to tętniąca
życiem przez 7 dni w tygodniu
otwarta zarówno dla najemców,
jak i okolicznych mieszkańców,
przestrzeń z infrastrukturą sportową
i kulturalną. To najwyższej klasy
budynek biurowo-usługowy,
który stanowi jeden z najbardziej
charakterystycznych punktów
w Wilanowie i jest ulubionym
miejscem spotkań okolicznych
mieszkańców. Budynek oferuje
szeroki wachlarz usług, m.in: liczne
restauracje, supermarket, centrum
medyczne, delikatesy, fitness club.
Budynek został zaprojektowany
z dbałością o środowisko i posiada
certyfikat BREEAM na poziomie
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„Very Good”.
Jednym z udogodnień projektu jest
innowacyjna usługa Office Doctor
oferowana naszym najemcom
oraz koncept coworkingu Bee
Creative, który w 2020 roku był
w pełni wynajęty pomimo panującej
pandemii. Do naszych najemców
dołączyli między innymi: Słodki Słony
Familia, Locco Design i pierwszy
monobrand POC w Polsce.
W ubiegłym roku w kompleksie
odbyło się również wiele bezpłatnych
wydarzeń, które były niezwykle
popularne wśród najemców
i okolicznych mieszkańców. Były

to między innymi kino plenerowe
Filmowa Stolica Lata, Nocne Granie,
lodowisko, akcje promujące zdrowie,
regularne treningi sportowe dla
dzieci a także liczne warsztaty
i festiwale. Ponadto tereny
rekreacyjne wokół budynku zostały
uzupełnione ogólnodostępnym
minigolfem i kabiną VR z wirtualną
grą pszczelarską.
Ekologiczny certyfikat zobowiązuje,
dlatego w wewnętrznych atriach
rosną drzewa, w recepcjach
przez wszystkie piętra pnie się
naturalna roślinność, a na dachu
budynku znajduje się pasieka
miejska. Royal Wilanów otaczają

Royal Wilanów usytuowany jest w samym sercu Wilanowa,
w prestiżowym sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Wilanowskiego, ratusza
dzielnicy, w otoczeniu nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Lokalizacja
w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy, której zakończenie
planowane jest na 2021 rok, zapewni szybki i łatwy dojazd do centrum
miasta i lotniska Okęcie.
Kluczowi najemcy
Warszawa
Klimczaka 1

ERBUD, Carrefour, Boehringer Ingelheim, Medicover, Gedeon Richter,
Hilti Polska, Lindt & Sprungli, Artis Wellness Club, Hitachi Capital Polska,
Perfect Gym, Lux Med

www.royal-wilanow.pl

zielone place i tereny rekreacyjne
z ogólnodostępnymi trampolinami,
ścianką wspinaczkową, czy boiskiem
do siatkówki. Budynek posiada
szybkie stacje ładowania pojazdów
oraz liczne udogodnienia dla

rowerzystów: parkingi, szatnie,
samoobsługowe stacje naprawy
rowerów. W sąsiedztwie budynku
znajduje się stacja Veturilo.
Przygotowaliśmy autorską aplikację
mobilną, w której oprócz aktualnych

/royal.wilanow

/royal_wilanow

promocji naszych najemców, można
dowiedzieć się o organizowanych
w Wilanowie wydarzeniach czy
zobaczyć tereny rekreacyjno –
sportowe w podglądzie online.
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Hampton by Hilton
Old Town Gdańsk
GLA

TM

8 884 m2 (hotel: 8 219 m2, handel: 665 m2)

Termin realizacji
Wartość księgowa
Docelowe NOI
Obłożenie
WAULT

Czerwiec 2018
70 mln zł
6 mln zł
100%
16,0 lat

Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w samym sercu Głównego Miasta
Gdańska, w kwartale ulicy Długiej, Kaletniczej, Piwnej i Lektykarskiej,
w prestiżowym otoczeniu mieszczańskich kamieniczek, najbardziej
znanych zabytków miasta, niezliczonej ilości kawiarni i restauracji. Jest
to najbardziej reprezentacyjna i tętniąca życiem część Gdańska, która od
wieków łączy handel i kulturę.
Unikalny projekt hotelowo-handlowy
w centrum Gdańska z 174 pokojami,
dwoma salami konferencyjnymi
oraz salą fitness dla gości. Parter
przeznaczony został na nowoczesną
powierzchnię handlowo-usługową
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z dostępem zarówno od ulicy Piwnej,
jak i Długiej. W budynku znajduje
się również garaż podziemny
na 34 miejsca postojowe oraz
ogólnodostępne kino studyjne,
prowadzone przy współpracy

z Pomorską Fundacją Filmową.
Wystrój hotelu nawiązuje do
historycznej funkcji obiektu –
dawnego kina Neptun.

Gdańsk
Długa 57/58

Kluczowi najemcy
VHM (operator hotelu Hampton by Hilton), Delikatesy Kos, Manufaktura
Nalewki, Pan Kejk
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GALERIA ZASPA
GLA

8 670 m2

Termin realizacji

Kwiecień 2016

Wartość księgowa

65 mln zł

Docelowe NOI

5 mln zł

Obłożenie

87%

WAULT

4,1 roku

Lokalizacja
Centrum handlowe zlokalizowane jest w sercu gdańskiej dzielnicy Zaspa
przy Al. Rzeczpospolitej 33, głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta.
Doskonałe połączenia komunikacyjne zapewniają pobliskie przystanki
tramwajowe i autobusowe.

Galeria Zaspa to nowe oblicze
pierwszego trójmiejskiego centrum
handlowego – ETC.
Budynek został zmodernizowany
przez Grupę Capital Park w ramach
wspólnego przedsięwzięcia z Grupą
Akron i oddany do użytku w kwietniu

2016. W 2017 roku Grupa wykupiła
od Akron Group pozostałe udziały
w inwestycji i obecnie jest 100%
właścicielem nieruchomości. Projekt
architektoniczny oraz elementy
wystroju wnętrza Galerii Zaspa
nawiązują do historii budynku, który

pierwotnie pełnił funkcję dawnego
hangaru lotniczego. Centrum
handlowe oferuje 50 sklepów
i punktów usługowych na dwóch
kondygnacjach oraz 215 bezpłatnych
miejsc postojowych.

Gdańsk
Al. Rzeczypospolitej 33

Kluczowi najemcy
Intermarche, Euro RTV AGD, Calypso Fitness, Pepco, KiK, Rossmann, Maxi
Zoo, PKO BP, Apteka DOZ, Dominos Pizza, YES

www.etcgdanskgaleriazaspa.pl
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STREET MALL
VIS À VIS ŁÓDŹ
GLA

5 712 m2

Termin realizacji

Grudzień 2014

Wartość księgowa

35 mln zł

Docelowe NOI

3 mln zł

Obłożenie

91%

WAULT

4,3 roku

Lokalizacja

Street Mall Vis à Vis w Łodzi to
kameralny parterowy kompleks
handlowo-usługowy o powierzchni
5 712 m2, w którym znajduje się
supermarket, 16 lokali usługowohandlowych oraz 100 miejsc
parkingowych.
Formuła Street Mall Vis à Vis
jest oparta na idei szybkich

i wygodnych zakupów. Otwarcie
handlu na zewnątrz, wejścia do
lokali dostępne bezpośrednio
z ulicy i parkingu, ograniczone do
minimum powierzchnie wspólne
nabrały nowego znaczenia w obliczu
pandemii, gdy bezpieczeństwo
i dystans społeczny stały się
głównymi kryteriami wyboru miejsca
zakupów. Koncept kameralnych

obiektów handlowych, jakim jest
Street Mall Vis à Vis, najszybciej
wracał do poziomów odwiedzalności
sprzed pandemii.
W 2020 został otwarty sklep
ogólnopolskiej sieci spożywczej Lidl
a ofertę centrum wzbogaciła sieć
M&P Alkohole i Wina świata.

Łódź
Zgierska 211

Street Mall Vis à Vis jest zlokalizowany w północnej części Łodzi
w otoczeniu największych osiedli mieszkaniowych, w bezpośrednim
sąsiedztwie marketu Castorama. Lokalizacja w pobliżu jednego
z głównych węzłów komunikacyjnych miasta – skrzyżowania ulicy
Zgierskiej, alei Włókniarzy oraz ulicy Sikorskiego zapewnia doskonałą
ekspozycję oraz bardzo dobry dostęp komunikacyjny, zarówno dla
okolicznych mieszkańców, jak i dla pracujących w Łodzi mieszkańców
Zgierza.
Kluczowi najemcy
Lidl, Pepco, Rossmann, FitFabric fitness club, Domino’s Pizza, Euro
Apteka, M&P Alkohole Świata

www.visavis-streetmall.pl/lodz
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INWESTYCJE
W BUDOWIE
I W PRZYGOTOWANIU

FABRYKA NORBLINA
Razem: 65 400 m2
GLA

Biura: 41 800 m2
Zdrowie i uroda: 4 100 m2
Art. Spożywcze: 900 m2
Gastronomia: 1 986 m2

Rozrywka: 5 600 m2
Pozostały handel: 4 750 m2
Usługi: 1 300 m2
Miejsca parkingowe podziemne: 724

Planowany termin realizacji

lipiec 2021

Wartość księgowa

907 mln zł

Docelowe NOI

81 mln zł

Pre-lease

66% (biura – 71%, handel – 57%)

Nakłady do poniesienia

401 mln zł

Lokalizacja
2-hektarowy teren inwestycji, zlokalizowany jest w centrum Warszawy,
przy ul. Żelaznej 51/53, pomiędzy dwoma stacjami metra – Rondo
Daszyńskiego i Rondo ONZ.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki tramwajowe
i autobusowe, w odległości 10 min piechotą zlokalizowany jest Dworzec
Centralny oraz Dworzec Warszawa Śródmieście.

Miniony rok był czasem niezwykle intensywnym dla flagowej inwestycji Grupy - Fabryki
Norblina. Udało nam się zrealizować zakładane dla tego
projektu cele i odsłaniać kolejne
etapy przygotowań tej wyjątkowej inwestycji, mimo pandemii,
która pod koniec lutego dotarła
do Polski i w pierwszym momencie wstrzymała oddechy
większości branż.
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ZNACZĄCE POSTĘPY NA BUDOWIE
W 2020 roku dobiegły końca prace
konstrukcyjne przy naziemnej części
inwestycji i na początku października
osiągnięcie docelowych 44 metrów
wysokości zostało zwieńczone
tradycyjną wiechą. Obecnie na placu
budowy przy ulicy Żelaznej trwają
prace instalacyjne i wykończeniowe
wewnątrz budynków. Rozpoczęły się
także pierwsze prace aranżacyjne
na powierzchniach najemców
części biurowej. Dobiegają końca
intensywne roboty elewacyjne na
fasadach budynków. Ukończona
została konstrukcja nośna nowo
zaprojektowanego budynku Fabryki

Norblina, zlokalizowanego od
strony ul. Prostej. To właśnie w tym
obiekcie znajdują się odrestaurowane
i przetransportowane do
Fabryki Norblina zabytkowe
maszyny stanowiące część ciągu
technologicznego Walcowni Metali
Warszawa. Na części tarasów
rozpoczęły się także prace związane
z montażem donic pod rośliny
i drzewa, które będą ozdabiały
kompleks.
Zaawansowane są prace konserwatorskie w zabytkowych budynkach
kompleksu. W części z nich, znajdującej się pod nowoczesną konstrukcją,
zamontowane zostały dźwigary da-

Fabryka Norblina to unikalny obszar w ramach tzw. Zachodniego Centrum
Warszawy. Wola jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się
dzielnic miasta. Wysokościowa zabudowa powstających w tym rejonie
inwestycji sprawia, że już dzisiaj o tej części stolicy mówi się „nowe
centrum” miasta.
Warszawa
Żelazna 51/53

Kluczowi najemcy
Allegro, JTI Polska, bank skandynawski, General Property, operator kina,
operator food hall, Art Box Experience - interaktywna galeria sztuki
cyfrowej, Otwarte Muzeum Fabryki Norblina, BioBazar, Music Club
fabrykanorblina.pl

chowe, na których poszycie dachowe
jest już prawie ukończone, podobnie
jak w dwóch obiektach zlokalizowanych od strony ul. Żelaznej. W obiektach ceglanych wykonano niezbędne
naprawy konstrukcyjne, przemurowania oraz większość wymian

i uzupełnień spoin. Trwają roboty
związane z nadaniem budynkom ich
ostatecznego wyglądu estetycznego.
Ich celem jest doprowadzenie murów
ceglanych do stanu możliwie najbliższego oryginalnemu wraz z licznymi
śladami ich historii w postaci pobiału,

/FabrykaNorblina

/fabrykanorblina

drobnych ubytków oraz uszkodzeń
wynikających z funkcjonowania
fabryki czy przestrzelin z czasów II
wojny światowej. Toczą się także prace konserwatorskie przy budynkach
tynkowanych, w tym rekonstrukcja
ich detalu sztukatorskiego.
Raport roczny 2020
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ZABYTKOWE MASZYNY WRÓCIŁY DO FABRYKI
NORBLINA
W 2020 roku zakończyły się sukcesem prace konserwatorsko-restauratorskie 50 historycznych maszyn, w tym 42
wpisanych do rejestru zabytków. Prace te przeprowadziła
doświadczona firma Monument Service. Od czerwca maszyny stanowiące ciąg technologiczny dawnej Walcowni
Metali Warszawa zaczęły powracać do Fabryki Norblina.
Będzie je można podziwiać w jednej z czterech ścieżek
zwiedzania w Muzeum Fabryki Norblina, które powstanie w zabytkowym kompleksie. Pierwszym z urządzeń
przewiezionych na swoje docelowe miejsce była ważąca
ok. 50 ton prasa 1000 T wraz z dwiema pompami hydraulicznymi. Inną, niezwykle ciekawą i unikatową maszyną,
która powróciła na teren dawnej fabryki był hydrauliczny
akumulator wyrównawczy, pierwotnie sprowadzony do
zakładów Norblin, Braci Buch i T. Werner w 1925 roku
z Niemiec. Służył do obsługi wielofunkcyjnej prasy hydraulicznej o nacisku 520 ton. Jako element ciągu technologicznego dawnej fabryki pracował do połowy lat 80-tych.
Co ciekawe, obecnie w Europie zachowało się zaledwie
kilka sztuk takich akumulatorów. Jeden z nich obsługuje
słynny most Tower Bridge w Londynie.
Kolekcja ciągu technologicznego dawnej Walcowni Metali
Warszawa należy do najciekawszych zabytków tego typu.
Prawidłowe przeprowadzenie prac konserwatorskich,
w tym montaży, wymagało ogromnej pracy badawczej
i zaangażowania, ponieważ konieczne było zrozumienie
budowy i działania tych dawno nieużywanych maszyn
i urządzeń, które często pozbawione były jakiejkolwiek
obszerniejszej dokumentacji.
Raport roczny 2020

POSTĘPUJĄCA KOMERCJALIZACJA
Nie odnotowaliśmy znaczącego wpływu pandemii na
termin prac budowlanych – od samego początku nasi
wykonawcy działają wedle ścisłych reguł reżimu sanitarnego, a większość załogi na terenie budowy pracowała bez
zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Wpływ obecnej
sytuacji znacznie mocniej odczuliśmy w kwestii komercjalizacji powierzchni. Wciąż nie wiadomo, kiedy pracownicy
będą mogli w pełni powrócić do biur lub kiedy możliwe
będzie wznowienie regularnej działalności gastronomii. Ta
niestabilna i trudna do prognozowania sytuacja powoduje,
że wiele firm wstrzymuje swoje plany rozwoju lub odkłada
te decyzje na późniejszy termin. W takich warunkach
wynajem nowego obiektu staje się wyzwaniem. Mimo
to na dziś poziom komercjalizacji powierzchni retailowej
w Fabryce Norblina to 57%, a biurowej - 71%. Przygotowaliśmy koncepty, które będą unikatowe z perspektywy
nie tylko Warszawy, ale i Polski. W kompleksie pojawi się
m.in. pierwsza w kraju w pełni multimedialna i interaktywna galeria sztuki – Art Box Experience, która przy produkcji
wystaw będzie współpracować ze studiem Platige Image,
mającym na swoim koncie nominacje do Oscarów czy Złotej Palmy. Nie zabraknie muzyki – otwarty zostanie Piano
Bar, w którym będzie można posłuchać artystów grających
na żywo. Pojawi się też siedmiosalowe kino butikowe,

które łączy najbardziej pożądane przez klientów cechy
kin studyjnych i multipleksów. Oprócz BioBazaru, w sekcji
gastronomicznej będzie działał foodhall o powierzchni
ponad 3 tys. m2, na której będzie funkcjonowało ponad 30
różnorodnych konceptów – od fine diningu po street food,
oferujących różnorodne smaki ze wszystkich stron świata.
Ponadto, zespół Capital Park opracował autorską aplikację
dla najemców oraz klientów Fabryki Norblina, wyposażoną m.in. w funkcje takie jak: wirtualna recepcja, kontrola
dostępów do parkingu, zgłaszanie usterek wraz z kontrolą
napraw, zarządzanie strefą dostaw, prezentacja najemców i ich ofert, dzielenie wolnych zasobów najemców
(podnajem miejsc parkingowych, magazynów, biurek, sal
konferencyjnych czy kinowych).
Wśród najemców biurowych znajdzie się Allegro - najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa, która zajmie
największą powierzchnię w przyszłym kompleksie – blisko
16 200 m2. Nowe biuro firmy Allegro zajmie pięć pięter
w biurowcu B Fabryki Norblina. Firma przeprowadzi się
nowej siedziby etapami, zaczynając od drugiej połowy
2021 roku. Z kolei 8 500 m2 nowoczesnej powierzchni zajmie Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco
International, które będzie obsługiwało firmę na całym
świecie. Biura JTI zajmą aż trzy poziomy nowoczesnego
kompleksu. Docelowo mają pomieścić 850 osób.
Raport roczny 2020
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FUNDACJA FABRYKI NORBLINA

ROWEREM DO FABRYKI NORBLINA
Jesteśmy dumni i nie możemy się doczekać, kiedy oddamy fanom jednośladów automatyczny podziemny parking rowerowy
na 95 miejsc. Będzie to pierwsza tego typu
instalacja w Polsce przygotowana przez
firmę MA-SISTEMAS, która z sukcesem
implikuje swoje rozwiązania także m.in.
w Hiszpanii, Szwajcarii, Singapurze czy
Izraelu. Nowoczesny, całodobowy i ogólnodostępny parking zostanie zrealizowany
w autorskim systemie Biceberg, który
jako jedyny pozwala rowerzystom na
w pełni bezpieczne przechowanie pojazdu
wraz z wyposażeniem tj. kask, koszyk czy
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bagaże. System uruchamiany będzie za
pomocą karty zbliżeniowej lub smartfona
i przywoła do użytkownika kabinę, w której trzeba będzie umieścić rower oraz
pozostałe przedmioty do przechowania.
Cała operacja zajmie niecałe 15 sekund.
Parking umiejscowiony został w sąsiedztwie dwóch zabytkowych budynków, od
strony ul. Żelaznej, niedaleko historycznego wejścia na teren fabryki. Dodatkowych
200 klasycznych miejsc dla rowerzystów
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(szatnie, prysznice itp.) zostanie zlokalizowanych w parkingu podziemnym i będzie
przeznaczonych dla pracowników biur.

Niezwykle ważnym obszarem dla Capital
Park jest również kultura i sztuka. Wychodzimy z założenia, że to właśnie ona jest
obszarem spotkania i dialogu, tak potrzebnego w obecnych czasach. Decydując się
na rewitalizację Fabryki Norblina, powołaliśmy do życia działającą przy niej fundację,
która będzie funkcjonować w czterech
kluczowych obszarach: plakat i malarstwo,
design i sztuka użytkowa, film, muzyka. Celem fundacji jest kontynuacja filantropijnej
i kulturalnej spuścizny rodziny Norblinów
i Wernerów. Poprzez jej działania chcemy
wskrzesić dzieło pierwszych właścicieli
fabryki, pasjonatów sztuki i hojnych darczyńców, którzy wspierali cele kulturalne
i społeczne. W 2020 roku Fundacja Fabryki
Norblina objęła swoim mecenatem m.in.
Aleksandra Dębicza (pianistę) i Łukasza
Kuropaczewskiego (gitarzystę) w ich
wspólnym instrumentalnym projekcie pt.
Adela. Fundacja wsparła swoją opieką
młodego reżysera, studenta Gdyńskiej
Szkoły Filmowej - Łukasza Laskowskiego.
W jego filmie dyplomowym „Halsowanie”
zagrali m.in. Maria Seweryn i Grzegorz
Damięcki. W ramach działań fundacji
została nawiązana współpraca z uczelnią School of Form - kształcącą młodych
projektantów i designerów. Ich zadaniem

Powrót
zabytkowych
maszyn

było nadanie nowego życia fabrycznym
wózkom, które niegdyś służyły do transportu prefabrykatów. Dzięki kreatywności
studentów w przyszłości wpiszą się one
w obraz przyszłego kompleksu w zupełnie
nowej roli. Fundacja zorganizowała także
konkurs „A nuż, widelec” dla grafików,
których zadaniem było zinterpretowanie
norblinowskich platerów w sztuce plakatu.
W 2020 roku w ramach fundacji opracowany został ponadto program stypendialny
Music Masterclass z udziałem wybitnych
artystów i osobistości ze świata muzyki tj.
Natalia Przybysz, Hania Rani, Adam Sztaba,
Marek Napiórkowski, Kuba Badach, Andrzej Smolik i Piotr Metz. Nabór zgłoszeń
do programu rozpoczął się w styczniu 2021
roku. W trakcie jego trwania pięciu młodych, zdolnych muzyków otrzyma wsparcie w postaci spotkań mentoringowych
z ikonami polskiej sceny muzycznej, szereg
warsztatów tematycznych, możliwość
wydania własnego singla oraz dwuletnią
współpracę artystyczną z Fabryką Norblina
i możliwość dzielenia się swoją twórczością
w jej przestrzeni.
Więcej informacji na temat działań fundacji znajduje się na stronie: www.fundacjafabrykinorblina.pl

Wiecha na
Fabryce
Norblina

Podsumowanie
roku 2020
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EUROCENTRUM HOTEL
I REZYDENCJE
GLA
Wartość księgowa
Przednajem
Nakłady do poniesienia

28 220 m2
85 mln zł
33%
n/a

Lokalizacja

Na działce o powierzchni 5 984 m2
Grupa uzyskała pozwolenie na
budowę, które zakłada realizację
projektu wielofunkcyjnego o powierzchni około 28 495 m2.

Raport roczny 2020

Projekt obejmuje czterogwiazdkowy
hotel Holiday Inn z 216 pokojami,
390 luksusowych apartamentów do
wynajęcia, powierzchnię handlową
oraz trzykondygnacyjny parking podziemny na 430 miejsc parkingowych.

Aktualnie inwestycja jest przeznaczona do sprzedaży a Grupa prowadzi
rozmowy z kilkoma zainteresowanymi podmiotami.

Inwestycja zlokalizowana jest w Alejach Jerozolimskich w sąsiedztwie
głównych węzłów komunikacyjnych stolicy, zapewniających dogodny
dostęp wszystkimi środkami komunikacji – samochodem, autobusem,
tramwajem, kolejką WKD i SKM oraz koleją PKP – praktycznie z każdej
dzielnicy, jak i z miast tworzących Warszawski Obszar Metropolitalny.
Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Eurocentrum
Office Complex.
Warszawa
Aleje Jerozolimskie 124

Kluczowi najemcy
VHM Hotel Management Sp. z o.o. (operator of the Holiday Inn hotel)
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INWESTYCJE JOINTVENTURE

ETC SWARZĘDZ
GLA

20 104 m2

Termin realizacji

Październik 2017

Wartość księgowa

158 mln zł

Docelowe NOI

12 mln zł

Obłożenie

90%

WAULT

3,7 roku

Udział Grupy

60%

JV partner

Akron Group

Lokalizacja
ETC Swarzędz to pierwsze centrum
handlowe w Wielkopolsce. Otwarte
w 1994 roku, przez ponad 20 lat
funkcjonowania zyskało grupę lojalnych klientów oraz dużą rozpoznawalność i popularność w regionie.
W lipcu 2016 roku, w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy Capital
Park i Akron Group, rozpoczęła się
jego modernizacja, rekomercjalizacja
i repozycjonowanie, m.in. poprzez
połączenie trzech funkcjonujących
uprzednio odrębnie hal i uspraw-

nienie układu komunikacyjnego wewnątrz centrum, zmianę istniejącego
tenant mix’u oraz zmianę wizerunku
centrum.
W wyniku zmian powstał jeden nowoczesny budynek z przestronnymi
pasażami i zupełnie nową elewacją. Obiekt został dostosowany do
aktualnych standardów handlowych
oraz architektonicznych. Pojawiły się
powierzchnie wspólne, food hall oraz
miejsca odpoczynku dla klientów.
Centrum zostało przystosowane do

potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz rodzin z dziećmi. Powiększony
został także parking, na którym znajduje się ok. 1 000 miejsc postojowych i stojaki rowerowe. W centrum
handlowym funkcjonuje 80 lokali
handlowo-usługowych, których
najemcami są znane, zarówno ogólnopolskie jak i międzynarodowe sieci
handlowe, a także lokalne marki.

Centrum handlowe ETC zlokalizowane jest w Swarzędzu, we wschodniej
części aglomeracji poznańskiej, przy drodze krajowej nr 92, łączącej
Poznań i Konin. Usytuowanie obiektu zapewnia klientom bardzo szybki
i wygodny dojazd zarówno z samego Swarzędza, jak też centrum
Poznania, licznych osiedli mieszkaniowych oraz pobliskich miejscowości.

Swarzędz
Poznańska 6

Kluczowi najemcy
Intermarche, Reserved, Euro RTV AGD, CCC, Deichmann, Home&You,
KIK, Dealz, 4F, Sinsay, Empik, Pepco, Smyk, Rossmann, Martes Sport, Kids
OK

www.etcswarzedz.pl
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STREET MALL
VIS À VIS WILANÓW
GLA

4 090 m2

Termin realizacji

Grudzień 2018

Wartość księgowa
Docelowe NOI

40 mln zł
3 mln zł

Obłożenie

100%

WAULT

7,5 roku

Udział Grupy

66%

JV partner

Real Management SA

Lokalizacja

Street Mall Vis à Vis Wilanów
oddany do użytku 1 grudnia 2018
roku, z sukcesem pozyskał klientów
o czym świadczy 100% poziom
wynajęcia lokali. W centrum
handlowym na powierzchni
najmu 4 090 m2, znajduje się 17
markowych sklepów i punktów
usługowych, w których klienci mogą
szybko i wygodnie zrobić wszystkie
codzienne zakupy w drodze do
domu. Przed budynkiem znajduje
się duży parking z 104 miejscami

postojowymi, dzięki czemu zakupy są
jeszcze bardziej komfortowe.
Street Mall Vis à Vis cieszy
się dużą popularnością wśród
klientów a w okresie pandemii
działał praktycznie bez zakłóceń.
Bezpośredni dostęp do lokali z ulicy
i parkingu oraz brak powierzchni
wspólnych umożliwiają szybkie i
bezpieczne zakupy.

Dzięki ukończonemu odcinkowi
Południowej Obwodnicy
Warszawy, której węzeł znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie
Vis à Vis Wilanów, centrum
handlowe jest w zasięgu klientów
ze wschodniej strony Warszawy,
którzy coraz częściej przyjeżdżają tu
na zakupy przez Most Południowy.
W 2021 roku zostanie oddany
do użytku fragment obwodnicy
łączącej Wilanów z Ursynowem, co
dodatkowo zwiększy zasięg centrum.

Centrum handlowe Streel Mall Vis à Vis Wilanów jest zlokalizowane
w południowej części Warszawy w pobliżu skrzyżowania ulic
Przyczółkowej i Pałacowej, w sąsiedztwie supermarketu Biedronka.
Lokalizacja przy głównej drodze prowadzącej z Centrum Warszawy, przez
Wilanów do Konstancina-Jeziornej oraz sąsiedztwo budowanego zjazdu
z Południowej Obwodnicy Warszawy zapewnia doskonałą ekspozycję
obiektu oraz bardzo dobry dostęp komunikacyjny.
Kluczowi najemcy

Warszawa
Przyczółkowa 219

Decathlon, HEBE, Euro RTV AGD, Villa Nova Dental Clinic, Orangtheory
Fitness, Max Burgers, Sakana Sushi Bar, Veda Indian Bistro, Vininova,
ZooZoo.pl, Poczta Polska, Optique Wilanów, DESEO Patisserie &
Chocolaterie

www.visavis-streetmall.pl/strona-glowna/wilanow/
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KLUCZOWE LICZBY 2020

NOI

NAV (Z WYŁĄCZENIEM NCI)

92

85

1 241
975

2,2 mld zł

40 mln zł

990

40

Wartość portfela w zarządzaniu

NOI

24 mln zł

33%

165 mln zł

95%

Dług netto do aktywów

Strata netto

2020

2019

2018

LTV
56%

2019

2018

DŁUG NETTO DO AKTYWÓW

52%

47%

47%

33%

Poziom najmu nieruchomości ukończonych

Środki pieniężne

5%
2019

2018

86

9,13

2020

2019

2018

2020

2020

Specjalistów

NAV na akcję

STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

NAV NA AKCJĘ

0,79

0,38

0,33

0,21

0,18

1 761

1 747

1 857

0,16

1,52

-0,30

9,13

-0,43
-1,11

1,98
5,63

1 213

1 169

474

233

1 371

280

386

701

1 154

1 345

1 410

1 546

344

550

207

459

399

400

28
374

368
78

421
82

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ukończone

W budowie

S p a d e k N AV o 2 0 % j e st rezu l tate m
wypłaty dywidendy (228 mln zł)
oraz straty z tytułu aktualizacji
wyceny nieruchomości w wyniku
pandemii Covid-19 (12 mln euro).

2 048

1 444

-0,22

Spadek NOI spowodowany jest
sprzedażą Eurocentrum Office
Complex. Negatywny wpływ
pandemii Covid-19 na NOI Grupy
w 2020 roku został praktycznie
wyeliminowany przez ujęcie
przychodów w uśrednionym czynszu
zgodnie z MSSF 16, w wyniku
którego wszelkie zmiany stawek
czynszu w okresie najmu (w tym
obniżki z powodu COVID-19 czy
wakacje czynszowe) są ujmowane
memoriałowo, w związku z czym
n i e ko r zyst ny w p ł y w ko ro n aw i r u s a
na przychody za rok 2020 został
rozłożony na okres trwania umów
najmu.

1 677
673

632
907

645
95

96

2019

2020

Grupa utrzymuje bezpieczny
poziom zadłużenia. Wzrost
wskaźnika zadłużenia wynikał ze
s p a d ku s a l d a ś ro d ków p i e n i ęż nyc h
w związku z wypłatą dywidendy
oraz wzrostu zadłużenia z tytułu
budowy Fabryki Norblina.

W przygotowaniu

Razem
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aktywa netto / akcję

rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

korporacyjna linia
kredytowa

obligacje

kredyt VAT

Hampton By Hilton
Old Town Gdańsk

pozostałe aktywa
i zobowiązania

Galeria Zaspa

pozostałe
nieruchomości

inwestycje w jednostki
współkontrolowane

Eurocentrum Hotel
i Rezydencje

środki pieniężne

Royal Wilanów

Fabryka Norblina

Objaśnienia:
1 Dane historyczne z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych nieruchomości
2 Wartość nieruchomości z wyłączeniem wpływu MSSF 16

Wzrost wartości portfela
nieruchomości w 2020 roku wynikał
przede wszystkim z postępów
w budowie Fabryki Norblina.
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WARSZAWSKI RYNEK
BIUROWY
Istniejące zasoby biurowe

5,9 mln m2
(+6%)

Absorpcja netto

176 tys. m2
(+7%)

 Wolumen inwestycji spadł z rekordowych 7,7 mld euro w 2019 roku i

ponad 7 mld euro w 2018 roku do 5,3 mld euro w 2020 roku. Struktura
inwestycji zmieniła się całkowicie poprzez zastąpienie na pozycji
lidera aktywów biurowych przez przemysłowe z udziałem 50%. Udział
aktywów biurowych spadł do poziomu 38% a za nimi uplasowały się
aktywa handlowe, niegdyś wiodący segment, z udziałem na poziomie
wynoszącym obecnie zaledwie 20%.

4,65%

 Wraz z rozwojem pandemii następowała stopniowa dekompresja stóp

kapitalizacji obiektów biurowych z 4,25% w pierwszym kwartale 2020 do
4,65% w czwartym kwartale 2020 roku.

Powierzchnia biurowa
w budowie

576 tys. m2

 Znaczna część podaży powierzchni biurowej stanowią oferty podnajmu,

jako efekt pandemii i ponownego rozpatrzenia przez niektórych
najemców. Szacuje się, że oferta powierzchni biurowej na podnajem
przekracza obecnie 100 tys. m2. Wyraźny wzrost ofert podnajmu
w okresie marzec-grudzień (109%), niemniej w 2020 roku podnajęto
jedynie 15 400 m2, co stanowi 2,5% całkowitego popytu.

Wolumen transakcji najmu

602 tys. m2
(-30%)

NET TAKE-UP (EXLUDING RENEWALS) IN EUROPE

OTOCZENIE RYNKOWE
W 2020 ROKU

Stopy kapitalizacji
w sektorze „prime”
(+ 0,40 p.p.)

 Rosnący wskaźnik pustostanów (9,9% na koniec 2020 roku) wywiera

presję na warunki najmu w postaci dodatkowych zachęt i większej
elastyczności przy utrzymaniu czynszów na dotychczasowym poziomie.

Czynsze wyjściowe

24-14.5 EUR

500

20,0%

400

16,0%

Nowa podaż

300

12,0%

314 tys. m2

200

8,0%

100

4,0%

0

0,0%

(+2 p.p.)

(+94%)

2012

2013

2014

2015

Podaż (tys. m2)

2016

2017

Absorpcja netto (tys. m2)

Źródło: CBRE Poland Real Estate Market Outlook 2021
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2018

2019

2020

2021P 2022P 2023P

Współczynnik pustostanów (%)

14%

Berlin
Monachium
Londyn - Centrum
Warszawa
Madryt
Frankfurt nad Menem
Hamburg
Amsterdam
Mediolan
Bruksela
Wiedeń
Praga
Dublin
Barcelona
Bukareszt

Bukareszt

12%
Berlin

10%

Warszawa

8%

Londyn

6%

Monachium

Paryż

4%
Amsterdam

2%

Praga
Bruksela

Frankurf

Wiedeń

Mediolan

Madryt

0%
0

100

200

300

400

500

600

700

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Wskaźnik pustostanów %

Source: CBR Research, Q4 2020, take-up data do not include renewals

 W wyniku pandemii Covid-19 właściciele obiektów

handlowych stanęli przed wieloma wyzwaniami
związanymi m.in. z ograniczeniem działalności
obiektów handlowych czy spadkiem popytu na usługi
świadczone przez najemców, co spowodowało, że rok
2020 dla większości najemców i właścicieli obiektów
handlowych upłynął pod znakiem renegocjacji
obecnych umów najmu a także poruszył nowe
kwestie, takie jak płatności czynszu uzależnione
od obrotu, dodatkowe możliwości wcześniejszego
rozwiązania umów czy rozliczanie sprzedaży
zrealizowanej „online”.
 Prognozuje się, że w 2021 roku zaobserwujemy wzrost

ROCZNA PODAŻ BIUROWA, WSKAŹNIKI PUSTOSTANÓW
I ABSORPCJA NETTO

Wskaźnik pustostanów

10%

UDZIAŁ POWIERZCHNI W BUDOWIE
W CAŁKOWITYCH ZASOBACH BIUROWYCH VS.
WSKAŹNIKI PUSTOSTANÓW W EUROPIE
PIPLINE AS % OF STOCK VS VACANCY RATES IN EUROPE

TRANSAKCJE NAJMU NETTO (Z WYŁĄCZENIEM
ODNOWIEŃ) W EUROPIE

wskaźnika pustostanów, co przełoży się na spadek
poziomu czynszów, niemniej redukcja czynszów
będzie wyraźniej mniejsza w centrach handlowych
typu „prime”.
 Sektor handlowy odnotował spadek rentowności

na poziomie 0,75% w segmencie „prime” osiągając
na koniec 2020 roku stopy kapitalizacji na poziomie
5,75%, a segment supermarketów skurczył się do
7,50%.
 W minionym roku obiekty handlowe doznawały

ożywienia sprzedaży detalicznej wraz z ponownym
otwarciem obiektów, osiągając w okresie lipiecwrzesień 2020 roku 85-90% obrotów w porównaniu
z analogicznym okresem 2019 roku.

 Dynamiczny wzrost zainteresowania obiektami poniżej

5 000 m2 GLA (nieujętych w statystykach) wśród
klientów i deweloperów. Z uwagi na brak powierzchni
wspólnych sprzyjający poczuciu bezpieczeństwa
w czasie pandemii, a także lokalny charakter i bliskość
miejsca zamieszkania spowodowały, że takie obiekty
cieszyły się wyższym poziomem odwiedzalności
w 2020 roku niż centra handlowe.
RYNEK HANDLOWY

Nowoczesne obiekty
handlowe o powierzchni
min. 5 000 m2 GLA

12 mln m²
(+6%)

Nowa podaż

240 tys. m2

(21 nowych obiektów,
4 rozbudowy)

Zamknięcia

200 tys. m2

(10 obiektów, głównie
centra handlowe pierwszej
generacji)

Powierzchnia handlowa
w budowie

190 tys. m2
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WYBRANE DANE)

PRZEGLĄD SYTUACJI
FINANSOWEJ
Przychody operacyjne w 2020 roku wyniosły 57,6 mln zł i kształtowały się
na zbliżonym poziomie do wyniku za 2019 w wysokości 57,5 mln zł (tj. po
wyłączeniu przychodów osiąganych ze sprzedanego w 2019 roku projektu
Eurocentrum Office Complex). Wpływ pandemii koronawirusa SARSCoV-2 spowodował spadek NOI o 18% w stosunku do prognozowanych
przychodów na 2020 roku. Ponieważ Grupa rozpoznaje przychody
zgodnie z MSSF 16, udzielone rabaty oraz przedłużenia umów zostały
rozpoznane liniowo w trakcie trwania umów najmu w wyniku czego wpływ
na wynik okresu okazał się niewielki. Skutki pandemii znalazły również
odzwierciedlenie w stracie na wycenie nieruchomości inwestycyjnych
w kwocie 57 mln zł (z wyłączeniem wpływu kursu walutowego),
wynikającej z dekompresji stóp kapitalizacji, konserwatywnych założeń
dotyczących przyszłych czynszów rynkowych, okresów bezczynszowych
niezbędnych do pozyskania nowych kontraktów oraz zachęt dla najemców
w postaci wakacji czynszowych.
Wzrost kursu EUR/PLN do 4,6148 na koniec 2020 roku z 4,2585 na
koniec 2019 roku miał istotny wpływ nie tylko na wycenę nieruchomości
inwestycyjnych (+ 108 mln zł), ale również na inne elementy wyniku
finansowego, tj. kredyty bankowe, obligacje i instrumenty pochodne (-62
mln zł), podatek odroczony (-8 mln zł).
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2019

2020

Przychody operacyjne
Koszty bezpośrednio
związane z nieruchomościami
Zysk operacyjny netto
(NOI)
Koszty funkcjonowania
spółek celowych i koszty ogólnego zarządu
Zysk ze zbycia jednostek zależnych
Zysk z działalności
operacyjnej skorygowany o aktualizację
wyceny nieruchomości
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości
Zysk z działalności
operacyjnej
Pozostałe przychody
i koszty finansowe
Zysk/strata netto
przypadający na
akcjonariuszy spółki
dominującej

123,7

57,6

(32,0)

(17,2)

91,8

40,4

(21,0)

(14,0)

135,0

0,6

204,9

25,8

162,4

46,3

367,3

72,1

(11,1)

(72,0)

262,9

(23,7)

mln zł

Jakub
Poniatowski,
Dyrektor
Finansowy

Nieruchomości
inwestycyjne*
Inwestycje w jednostki
współkontrolowane
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty*
Aktywa razem
Zobowiązania
oprocentowane*
Zobowiązania razem
Rezerwa z tyt. podatku
odroczonego*
NAV

W 2020 roku NOI wyniosło 40,4 mln zł wobec 91,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek rok do roku o 56% spowodowany głównie
sprzedażą Eurocentrum Office Complex. NOI like-for-like spadł tylko
o ok. 1% rok do roku.
Zgodnie z MSSF 16 Grupa prezentuje przychody z najmu z uwzględnieniem uśrednionego czynszu w okresie zawartych umów najmu
(tzw. „straight-line rent”), co oznacza, że zmiany stawek czynszu
w okresie najmu (w tym redukcje w wyniku Covid-19, rabaty czy
wakacje czynszowe) są ujmowane memoriałowo, negatywny wpływ
koronawirusa na przychody zrealizowane w 2020 roku został rozłożony w całym okresie trwania umów najmu. Wspomniany „czynsz
liniowy” podniósł NOI grupy w 2020 roku o blisko 6 mln zł. W rzeczywistości wpływ Covid-19 na NOI w 2020 roku w ujęciu pieniężnym
wyniósł -18%.
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości wynikał z:
 wpływu wzrostu kursu EUR/PLN na wycenę nieruchomości
w kwocie +108 mln zł
 straty na wycenie nieruchomości w wysokości -57 mln zł
wynikającej z konserwatywnego podejścia do założeń przyjętych
na potrzeby wyceny w zakresie czynszów rynkowych, okresów
bezczynszowych i wakacji czynszowych
 rozpoznania czynszu liniowego wynikającego z przejściowych
obniżek czynszów w związku z pandemią w wysokości -6 mln zł
Strata z aktualizacji wartości zobowiązań finansowych w wyniku
wzrostu kursu EUR/PLN

BILANS (WYBRANE DANE)

Nadwyżki pieniężne wypracowane ze sprzedaży Eurocentrum Office
Complex pozwoliły nam na wypłatę dywidendy za 2019 roku w kwocie
227,5 mln zł tj. 2,10zł/akcję, wykup obligacji serii J, K, L i M w łącznej
kwocie 38,5 mln euro, a także na zapewnienie środków na planowany
wykup obligacji serii N w czerwcu 2021 roku w wysokości 7 mln euro.
W 2020 roku istotnym czynnikiem wypływającym m.in. na branżę
nieruchomości komercyjnych stała się pandemia koronawirusa SARSCoV-2. Wprowadzone w Polsce czasowe ograniczenia i obostrzenia
w przemieszczaniu się a także ograniczenie handlu bezpośrednio
przyczyniły się do obniżenia przychodów operacyjnych Grup o ok. 6 mln
zł. Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z rabatów udzielonych
najemcom w okresie ustawowego ograniczenia w handlu. Grupa na
bieżąco analizuje najnowsze rozporządzenia oraz ich skutki na sytuację
finansową spółek. Grupa przeprowadziła szereg działań mających na celu
zapewnienia płynności podmiotów w Grupie, między innymi poprzez
czasowe zawieszenie spłat rat kapitałowych przez spółki celowe. Silna
pozycja gotówkowa Grupy oraz niski poziom zadłużenia stanowi bufor
bezpieczeństwa przed ewentualnymi skutkami wywołanymi pandemią.

mln zł

2019

2020

1 420,9

1 737,7

51,1

41,0

33,1

21,6

604,3

165,0

2 142,0

2 019,8

706,2

808,3

901,2

1 030,3

117,7

120,4

1 240,8

990,0

*Łącznie z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

W 2020 roku na zmianę wartości nieruchomości miały wpływ:
 poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 253 mln zł
 strata na wycenie nieruchomości w związku z pandemią Covid-19
w wysokości 57 mln zł
 wpływ wzrostu kursu EUR/PLN na wycenę nieruchomości
w wysokości 108 mln zł
 rozpoznanie prawa użytkowania wieczystego gruntu zgodnie z MSSF
16 w wysokości 12 mln zł
Spadek wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach wynikał ze
sprzedaży domów w projekcie Rezydencje Pałacowa
Inwestycje w fundusze zamknięte nieruchomości
Spadek salda środków pieniężnych w wyniku wypłaty dywidendy
(228 mln zł) oraz spłaty obligacji (173 mln zł)
Rezerwa na podatek odroczony stanowi różnicę między wartością
księgową i podatkową nieruchomości
Spadek NAV o 20% głównie spowodowany wypłatą dywidendy
i negatywnym wpływem pandemii Covid-19 na aktualizację wartości
nieruchomości
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BEZPIECZNY POZIOM ZADŁUŻENIA FINANSOWEGO I PROFIL ZAPADALNOŚCI DŁUGU
W 2020 roku Grupa spłaciła 173 mln zł obligacji serii J,
K, L, M oraz ma już zabezpieczone środki na planowany
wykup obligacji serii N o wartości 7 mln euro w czerwcu
2021 roku.
Grupa nie posiada znaczącego długu zapadającego
przed 2022 rokiem. Grupa poszukuje możliwości
refinansowania kredytów z wyprzedzeniem terminu
ich zapadalności w celu zapewnienia optymalnych
warunków finansowania.

ZAPADALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ GRUPY
WG STANU NA 31-12-2020 (MLN ZŁ)
Struktura portfela nieruchomości
566 mln zł
11 mln zł

Aktywa przeznaczone
do sprzedaży

Pozostałe

32

1 738 mln zł

W budowie

Royal Wilanów –
252 mln zł
Warszawa
Belgradzka –
19 mln zł
Kredyt
wielofunkcyjny
– 23 mln zł

221 mln zł

2021

Fabryka Norblina –
267 mln zł
Hampton By Hilton
Old Town Gdańsk –
42 mln zł

VaV Łódź –
21 mln zł

299

98

+22% r/r

940 mln zł

Obligacje serii N –
32 mln zł
Galeria Zaspa –
40 mln zł
Kredyt
wielofunkcyjny –
23 mln zł

2022

Ukończone

2023
Kredyty

2024
Obligacje

2025

mln zł

2019

2020

110

604

86

18

386

(249)

22

(237)

604

165

Środki pieniężne na początek
okresu
Przepływy z działalności
operacyjnej
Przepływy z działalności
inwestycyjnej
Przepływy z działalności
finansowej
Środki pieniężne na koniec
okresu

Saldo środków pieniężnych w 2020 roku spadło o 439
mln zł i na koniec roku wyniosło 165 mln zł.
Grupa odnotowała wpływy z działalności operacyjnej
w wysokości 18 mln zł w roku 2020, które obejmowały
głównie dochody operacyjne netto (NOI) i wydatki
związane z zarządzaniem platformą. Zmniejszenie
przepływów operacyjnych rok do roku wynikało przede
wszystkim ze sprzedaży projektu Eurocentrum Office
Complex.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
dotyczyły przede wszystkim wydatków inwestycyjnych
w wysokości 256 mln zł, z czego największa część
dotyczyła budowy Fabryki Norblina (z terminem
realizacji na lipiec 2021 roku).

PODSUMOWANIE SYTUACJI
FINANSOWEJ

W minionym roku wydatki z działalności finansowej
obejmowały przede wszystkim wypłatę dywidendy przez
jednostkę dominującą w wysokości 227,5 mln zł oraz
spłatę trzech serii obligacji o łącznej wartości 173 mln
zł. Z kolei wpływy z działalności finansowej obejmowały
przede wszystkim wpływy z tytułu kredytu budowlanego
dot. projektu Fabryka Norblina.

 Stabilna sytuacja pieniężna i zdrowy bilans
 Bezpieczny poziom długu (dług netto do

aktywów: 33%)
309

 Zmiana struktury NOI po sprzedaży

Eurocentrum Office Complex

32

12

10

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (WYBRANE DANE)

 Wrażliwość przychodów Grupy na kryzys
2026

związany z Covid-19

KLUCZOWE PARAMETRY DŁUGU
* Wartość portfela z uwzględnieniem wpływu MSSF 16
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2,95%

3,33%

2,80%

46%

5%

33%

56%

52%

47%

99%

99%

97%

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

604

18

246

6

-228

-256

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

-173

Kredyty projektowe

-19

-1

Pozostałe

90%

Odsetki

28
-62

165

31/12/2020

Niezrealizowane
różnice kursowe

Spłata kredytów

Kredyt wielocelowy

Wykup obligacji

(+11% r/r)

6%

Wypłata dywidendy

793 mln zł

Spłata udzielonych
pożyczek przez
j. współkontrolowane

Obligacje

Wpływy z tytułu
kredytów

4%
Nakłady
inwestycyjne

Na koniec 2020 roku łączne zadłużenie nominalne
wyniosło 793 mln zł, z czego 714 mln zł stanowiły
kredyty bankowe i inne zobowiązania finansowe, a 32
mln zł - obligacje. Zadłużenie finansowe wzrosło przede
wszystkim w związku ze wzrostem kredytu budowlanego
Fabryki Norblina.

2020

Przepływy
z działalności
operacyjnej

Zadłużenie finansowe Grupy obejmuje zarówno
kredyty bankowe na poziomie spółek celowych
odpowiedzialnych za poszczególne projekty (bez regresu
do holdingu), niezabezpieczone obligacje korporacyjne,
jak i kredyt wielocelowy na poziomie holdingu.

2019

31/12/2019

STRUKTURA FINANSOWA GRUPY

Średnioważony koszt
długu
Zadłużenie netto do
aktywów
LTV
Struktura walutowa
długu (EUR/PLN)

2018
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NASZE PODEJŚCIE DO FINANSOWANIA

OSIĄGNIĘCIA

Wkład działu Inwestycji i Finansów w sukces całej Grupy to między innymi zapewnianie finansowania naszych projektów
na optymalnych warunkach. Zaciągając nowe zobowiązania finansowe stosujemy konserwatywne podejście do poziomu
LTV, staramy się jednocześnie zarządzać ryzykiem i minimalizować koszty obsługi długu. Nasze podejście do finansowania
opiera się na trzech głównych filarach:

od 2003

Capital Park pozyskał 1,3 mld EUR finansowania z 17 różnych banków i instytucji finansowych
(krajowych i zagranicznych)

2012

emisja 100 mln zł zabezpieczonych obligacji (hipoteka na działce Norblina) z 10% kuponem,
spłacone w 2015 roku

2013

stworzenie pierwszego nieruchomościowego funduszu dywidendowego – REIA FIZ AN –
wpływy z private placement w wysokości 63 mln zł

2013

pozyskanie 136 mln zł kapitału na rozwój firmy z IPO

2014/16

pozyskanie 170 mln zł z niezabezpieczonych obligacji

2016

refinansowanie Eurocentrum kredytem inwestycyjnym o wartości 124 mln EUR w Bank of
China

2017

pozyskanie ponad 38 mln EUR z emisji niezabezpieczonych euroobligacji w celu refinansowania
obligacji w złotych

2017

stworzenie drugiego nieruchomościowego funduszu dywidendowego – REIA FIZ AN II –
wpływy z private placement w wysokości 45 mln zł brutto

2017

Pozyskanie kredytu na budowę flagowego projektu rewitalizacyjnego Fabryka Norblina
o wartości 159,3 mln EUR w banku Pekao SA oraz kredytu na refinansowanie inwestycji Royal
Wilanów o wartości 62,5 mln EUR

2018

Pozyskanie finansowania w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 60 mln EUR dla
Fabryki Norblina oraz jednoczesne zmniejszenie kwoty kredytu dla projektu w banku Pekao
SA do kwoty 99,3 mln euro. Decyzja EBI o udzieleniu kredytu była poprzedzona szczegółowym
due diligence projektu.

2019

Sprzedaż Eurocentrum Office Complex oraz rozpoczęcie współpracy z nowym inwestorem
strategicznym – Madison International Realty

2020

wypłata dywidendy przez Capital Park S.A. w wysokości 2,10 zł na akcję, tj. łącznie 227,5
mln zł (stopa dywidendy wyniosła 23%); spłata obligacji o wartości 38,5 mln euro

ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA
 Zapewnienie wkładu własnego w budowanych obiektach oraz na nowe

projekty.
 Zarządzanie zapadalnością długu.
 Minimalizowanie kosztu zadłużenia.

W 2020 roku Grupa spłaciła 38,5
mln EUR obligacji

DYWERSYFIKACJA FINANSOWANIA

 Współpraca z 13 bankami

 Finansowanie bankowe na poszczególne projekty, w ramach spółek

 Bogate doświadczenie na rynku

celowych (bez regresu do spółki holdingowej).
 Obligacje korporacyjne niezabezpieczone.
 Kredyty wielocelowe na poziomie holdingu.

ZDROWY BILANS
Do oceny zadłużenia stosujemy dwa wskaźniki:
 wskaźnik zadłużenia do wartości projektu (LTV, loan to value) – zarówno
na poziomie skonsolidowanym jak i na poziomie pojedynczych inwestycji
w ramach spółek celowych,
 wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym.

długu
 Bardzo dobre relacje z rynkiem
kapitałowym i rynkiem długu

Na koniec 2020 roku wskaźnik
zadłużenia netto do aktywów
osiągnął 33% a dług netto wyniósł
643 mln zł

Capital Park ma rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu
finansowania na konkurencyjnych warunkach zarówno na rynkach
publicznych jak i poprzez private placement.

1,3 mld EUR

463 mln zł

finansowanie bankowe

obligacje na rynku kapitałowym
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CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ
Podejście Grupy do zarządzania ryzykiem jest
odzwierciedleniem stosowanego modelu biznesowego oraz bazuje na doświadczeniach i wiedzy
zaangażowanego zespołu menedżerskiego. Wszelkie decyzje inwestycyjne oraz postępy prac nad
projektami są omawiane na cyklicznych spotkaniach Zarządu.
Niżej opisane obszary ryzyka oraz skuteczność
zarządzania nimi podlegają również stałej weryfikacji przez Dział Kontroli Wewnętrznej oraz Komitet
Audytu. Decyzje inwestycyjne mogące nieść potencjalnie wyższe ryzyko lub związane z zaangażowaniem znacznych nakładów podlegają też weryfikacji Komitetu Inwestycyjnego.
Poniżej przedstawione zostały kluczowe czynniki
ryzyka, które zdaniem Zarządu mają największy
wpływ na działalność Grupy.
Omówione poniżej ryzyka nie stanowią kompletnej
ani wyczerpującej listy i w konsekwencji nie mogą
być traktowane jako jedyne ryzyka, na które narażona jest Grupa.

ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA
CZYNNIKI RYZYKA

WPŁYW

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO

RYZYKO ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19






Zakaz wykonywania określonych rodzajów działalności
Ograniczenie mobilności społecznej
Spowolnienie wzrostu gospodarczego
Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych na świecie oraz
w Polsce
 Niepewność związana z czasem trwania pandemii i skalą działań
administracji rządowej
 Pogorszenie sytuacji finansowej najemców i/lub potencjalne bankructwa
najemców

 Spadek wpływów z wynajmu nieruchomości
 Brak możliwości ukończenia projektów zgodnie z ustalonym
harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów
w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej,
zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów uzyskania
pozwoleń i innych procedur administracyjnych
 Utrudniony dostęp do finansowania i / lub żądanie przez
banki dodatkowych zabezpieczeń umów kredytowych
 Spadek aktywności najemców i partnerów biznesowych na
rynku nieruchomości w Polsce skutkujący zawieszeniem
lub niepowodzeniem zawierania umów najmu czy realizacji
inwestycji i dezinwestycji
 Negatywny wpływ renegocjacji warunków umów najmu,
restrukturyzacji najemców na zawarte umowy najmu,
dochód z wynajmu i wartość nieruchomości.

 Aktywne zarządzanie nieruchomościami i optymalizacja kosztów
 Utrzymywanie bezpośrednich i bliskich relacji z najemcami w celu









wypracowania najlepszych rozwiązań, zawieranie porozumień z najemcami,
którzy doświadczyli pogorszenia sytuacji finansowej (udzielanie czasowych
rabatów w czynszu w zamian za wydłużenie umów najmu)
Podejmowanie działań umożliwiających prowadzenie regularnej
działalności operacyjnej Grupy oraz realizację budowy Fabryki Norblina z jak
najmniejszymi zakłóceniami
Zabezpieczanie aktywów oraz minimalizacja ekspozycji pracowników na
wpływ Covid-19 (praca zdalna)
Utrzymywanie płynności Grupy na bezpiecznym
poziomie
Prowadzenie negocjacji z bankami w zakresie zawieszenia spłaty kapitału
i odsetek, tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, w celu ograniczenia
skutków zmniejszonych wpływów czynszów z najmu (kluczowym celem jest
utrzymanie samofinansowania wszystkich zakończonych projektów, bez
potrzeby dalszych dopłat kapitałowych)
Szczegółowy opis działań Grupy w czasie Covid-19 przedstawiony został na
stronie 25 niniejszego raportu

RYZYKO ZMIENNEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ

 Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych na świecie oraz





w Polsce
Pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości i w branży
deweloperskiej
Cykliczność rynku nieruchomości
Pogorszenie sytuacji w branży finansowej
Zmiany w polskim systemie finansowym – postępująca deregulacja OFE

 Spadek wartości rynkowej nieruchomości
 Zmniejszenie możliwości sprzedaży nieruchomości






prowadzący do utraty płynności
Upadłość najemców prowadząca do pogorszenia płynności
Spadek czynszów uzyskiwanych z najmu nieruchomości
Mniejsza dostępność kredytów
Mniejszy popyt lub całkowity brak popytu na nowe emisje
obligacji
Wyższe koszty finansowania

 Odpowiedni dobór nieruchomości wchodzących w skład portfela. Staranna
analiza lokalizacji i jakości nieruchomości

 Podnoszenie wartości nieruchomości poprzez systematyczne remonty
i modernizacje

 Dobór najemców o stabilnej sytuacji finansowej i silnym brandzie.
Zawieranie umów z najemcami sieciowymi i renomowanymi instytucjami

 Wykorzystywanie zróżnicowanych rodzajów finansowania dłużnego
 Dywersyfikacja źródeł finansowania i utrzymywanie dobrych relacji
z wiodącymi instytucjami finansowymi

 Rozbudowa przychodów o element dywidendowy i zarządzanie
nieruchomościami

RYZYKO KURSOWE

 Wahania kursów walut, w szczególności EUR/PLN

 Mniejsze wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyrażone

 Stosowanie naturalnego hedgingu poprzez dostosowanie waluty najmu

w złotych
 Mniejsze przychody z najmu
 Spadek kursu EUR/PLN prowadzi z kolei do spadku wycen
bilansowych nieruchomości

do waluty kredytu. Ze względu jednak na fakt, że walutą bazową wyceny
nieruchomości jest EUR a hedging bilansowy jest niepełny, Grupa ma
i będzie miała profil „eksportera”. Całkowite wyeliminowanie ryzyka
kursowego jest niemożliwe
 Stosowanie w ograniczonym zakresie dostępnych na rynku instrumentów
pochodnych

 Wzrost kosztów obsługi długu spowodowany wzrostem stóp

 Stosowanie długoterminowej strategii zarządzania aktywami generującymi

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH

 Wzrost stóp procentowych
 Spadek stóp procentowych

Raport roczny 2020

procentowych
 Wzrost stóp kapitalizacji (czyli spadek wartości
nieruchomości będących w posiadaniu Grupy). Stopy
kapitalizacji są w dużym stopniu skorelowane z tzw. stopami
wolnymi od ryzyka i mogą rosnąć wraz ze wzrostem stóp
procentowych
 Odwrotna sytuacja: spadek stóp kapitalizacji w wyniku
spadku stóp procentowych powodujący wzrost cen
nieruchomości, które Grupa chce nabywać

dochód

 Ciągłe monitorowanie rynku nieruchomości oraz sytuacji gospodarczej
i odpowiednie dostosowywanie przyjętej strategii

 Wykorzystywanie transakcji zamiany stóp procentowych (swapy). Transakcje
te nie pokrywają jednak 100% ekspozycji. Stopień pokrycia ekspozycji jest
kompromisem pomiędzy mniejszym ryzykiem a wyższym kosztem
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CZYNNIKI RYZYKA

WPŁYW

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO

RYZYKO KONKURENCJI

 Działania firm konkurencyjnych
 Działania lokalnych inwestorów indywidualnych






Spadek czynszów i cen sprzedaży nieruchomości
Wzrost poziomu pustostanów
Wzrost cen i kosztów zakupu nieruchomości
Utrudnienie i wydłużenie procesu inwestycyjnego

 Staranny dobór nieruchomości oraz wykorzystanie możliwości związanych
z „distressed assets”

 Wykorzystanie doświadczenia w realizacji projektów i znajomości rynku do
realizacji unikalnych projektów

 Wykorzystanie potencjału finansowego i organizacyjnego Grupy
 Aktywne zarządzanie nieruchomościami
 Opracowanie unikalnych koncepcji wyróżniających projekty Capital Park na
rynku, m.in. Biuro+, Office Doctor czy „The place to be, the place to work”

RYZYKO ZMIAN KLIMATYCZNYCH

 Zagrożenia fizyczne spowodowane zmianami klimatu, w tym wzrost





emisji gazów cieplarnianych, wzrost temperatury, pogorszenie jakości
powietrza itp.
Rosnąca świadomość zmian klimatu w społeczeństwie, powodująca
wzrost presji na firmy by dbały o relacje między klimatem,
zrównoważonym rozwojem i społeczeństwem
Przejście na technologie i modele niskoemisyjne, odporność na zmiany
klimatu
Wprowadzenie regulacji prawnych wymagających dostosowanie
działalności biznesowej do wymagań zrównoważonego rozwoju
i zarządzania ryzykiem klimatycznym
Działania UE zmierzające do stworzenia systemu finansowego
wspierającego zrównoważony rozwój

 Wzrost kosztów realizacji inwestycji i / lub konieczność

 Ekologiczna certyfikacja budynków jako potwierdzenie działania zgodnie

poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych
w istniejących budynkach
 Ograniczenia w pozyskiwaniu finansowania
 Ograniczenia w nabywaniu nowych gruntów inwestycyjnych

z zasadami zrównoważonego budownictwa na wszystkich etapach
inwestycji, tj. projektowania, budowy i eksploatacji. Eurocentrum Office
Complex (sprzedany w 2019 roku) otrzymał najwyższą ocenę „zielonej” Leed
Platinum, a Royal Wilanów i Fabryka Norblina otrzymały certyfikaty BREEAM
z oceną „Very Good”
 Promowanie odpowiedzialnych postaw wśród pracowników, najemców
i mieszkańców (m.in. skuteczne zarządzanie odpadami)
 Opracowanie Programu Edukacji Ekologicznej oraz stworzenie ekoprzewodników dla najemców w kluczowych budynkach Grupy, w celu
promocji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i rozwijania ekologicznych
nawyków w codziennym życiu
 Bieżąca ocena ryzyka związanego z klimatem w toku działalności Grupy,
jej dostawców, partnerów biznesowych i we wszystkich społecznościach,
w których działa

WPŁYW

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PORTFELEM NIERUCHOMOŚCI
CZYNNIKI RYZYKA
RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ NAJEMCÓW

 Utrata najemców biurowych i handlowych lub trudności w ich
pozyskaniu
 Niepozyskanie najemców biurowych w Warszawie ze względu na dużą
podaż powierzchni biurowej
 Utrata kluczowego najemcy („anchor tenant")

 Utrata przychodów i płynności poprzez m.in.:
– Spadek przychodu z najmu
– Brak możliwości sprzedaży nieruchomości
– Brak możliwości uruchomienia finansowania bankowego

 Staranny dobór najemców
 Współpraca z renomowanymi zewnętrznymi firmami specjalizującymi się
w usługach pośrednictwa w najmie

 Atrakcyjna oferta dla najemców
 Aktywny asset management i dbanie o bliskie relacje z najemcami
 Systematyczny monitoring zadowolenia najemców i podejmowanie działań
naprawczych

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI

 Spadek wartości nieruchomości rozpoznawany jako strata z aktualizacji

 Niższe od zakładanych wpływy z czynszów i ze sprzedaży

wyceny
 Przyjęcie błędnych założeń prowadzących do błędów w wycenie
nieruchomości i wdrożenie błędnych strategii dla danego projektu

nieruchomości
 Wartość bilansowa nieruchomości nieodzwierciedlająca
wartości godziwej






Współpraca z niezależnymi rzeczoznawcami majątkowymi
Staranny dobór metod wyceny
Stosowanie kilkuetapowej procedury akceptacji wyceny
Systematyczny przegląd nieruchomości i monitoring głównych założeń

RYZYKO ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI W BUDOWIE

 Przekroczenie budżetu
 Niedotrzymanie przez generalnych wykonawców przyjętych standardów
jakości i terminów

 Nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 Spadek marży deweloperskiej
 Opóźnienie realizacji projektu prowadzące do spadku
przychodów z najmu

 Naruszenie kowenantów umowy o finansowanie bankowe
 Pojawienie się roszczeń
 Negatywny wpływ na wizerunek Grupy i możliwość

 Współpraca z renomowanymi wykonawcami o stabilnej sytuacji finansowej
 Zabezpieczenia zawarte w umowach o generalne wykonawstwo inwestycji
 Stały monitoring i nadzór nad realizacją prac budowlanych przez
inspektorów lub specjalistyczne firmy zewnętrzne

wynajęcia powierzchni
RYZYKO PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

 Opieszałość działania krajowej administracji i urzędów
 Działania organizacji społecznych lub właścicieli nieruchomości
sąsiednich oraz okolicznych mieszkańców
 Brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego
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 Nieuzyskanie lub opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń i decyzji
prowadzące do opóźnienia lub zaniechania realizacji
projektu inwestycyjnego
 Wydłużenie procesu pozyskania pozwoleń prowadzące do
obniżenia rentowności inwestycji
 Cofnięcie uzyskanych pozwoleń

 Wykorzystanie doświadczenia w przeprowadzaniu procedur
administracyjnych

 Zatrudnianie specjalistów w wielu dziedzinach, w tym: w zakresie finansów,
prawa, budowy i procedur administracyjnych
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INTERESARIUSZE
Jako Grupa Capital Park dążymy
do systematycznego dialogu ze
wszystkimi grupami interesariuszy.
Dbamy o to, by nasza bieżąca
działalność była transparentna
i jasna dla naszych grup docelowych.

Wierzymy, że jedynie otwarta
i dwustronna komunikacja
z naszymi partnerami jest w stanie
zbudować długofalowe relacje, które
przekładają się na sukces biznesowy.
Za relacje z poszczególnymi

Grupy interesariuszy

Formy dialogu

Akcjonariusze i rynek kapitałowy










interesariuszami odpowiedzialne
są dedykowane osoby, które
na bieżąco reagują na wszelkie
potrzeby informacyjne i oczekiwania
konkretnych grup.

Biuro Relacji Inwestorskich
Dedykowana strona www http://inwestor.capitalpark.pl/
Raporty bieżące i okresowe
Kwartalne konferencje wyników finansowych
Prezentacje kwartalne podsumowujące wyniki finansowe i operacyjne
Bezpośredni dialog na spotkaniach i konferencjach
Kontakty mailowe i telefoniczne
Roadshow, study tour

Instytucje finansowe

 Spotkania indywidualne
 Raportowanie cykliczne
 Stały kontakt mailowy i telefoniczny

Najemcy










Stały kontakt mailowy i telefoniczny
Budżety partycypacyjne
Ankiety satysfakcji najemców
Media społecznościowe
Newslettery
Organizacja wydarzeń
Przewodniki dla najemców
Strony internetowe dedykowane poszczególnym inwestycjom






Stały dialog
Szkolenia i warsztaty
Ankiety satysfakcji
Spotkania integracyjne

Pracownicy i konsultanci
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Grupy interesariuszy

Formy dialogu

Partnerzy biznesowi, alianse strategiczne, brokerzy






Dostawcy

 Regularny dialog
 Kontakt telefoniczny i mailowy
 Strona korporacyjna

Regulatorzy i władze samorządowe







Proces uzyskiwania pozwoleń i zarządzania nimi
Współpraca przy lokalnych wydarzeniach
Spotkania
Proces konsultacji
Kontakt telefoniczny i mailowy

Społeczności lokalne








Konsultacje społeczne
Strony internetowe dedykowane poszczególnym inwestycjom
Media społecznościowe poszczególnych inwestycji
Sponsoring wydarzeń
Organizacja wydarzeń promujących sport i zdrowy tryb życia
Organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych

Otoczenie biznesowe i konkurenci







Konferencje i targi
Media społecznościowe
Sponsoring wydarzeń branżowych
Udział w stowarzyszeniach nieruchomości
Udział w grupach roboczych

Liderzy opinii, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe






Prezentacje i wykłady
Wizje lokalne
Bezpośredni dialog
Organizacja wspólnych wydarzeń

Media










PR i biuro prasowe Grupy
Konferencje i targi
Wydarzenia związane z procesem inwestycyjnym danego projektu
Wywiady
Spotkania prasowe na terenie realizowanych inwestycji
Współpraca marketingowa i reklamowa
Media społecznościowe
Strona korporacyjna

Spotkania indywidualne
Kontakt telefoniczny i mailowy
Konferencje branżowe
Spotkania i prezentacje online
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CAPITAL PARK NA GPW
10 zł
Rekomendacja
Zarządu w sprawie
wypłaty dywidendy

9 zł

Podjęcie przez ZWZ
Capital Park SA uchwały
o wypłacie dywidendy
w wysokości 2,10 zł /
akcję

Informacja prasowa
o nabyciu działki w
Gdańsku, tzw.
Polskiego

Dzień wypłaty
dywidendy

8 zł
7 zł

7 LAT NA GPW

Dzień dywidendy

6 zł
5 zł

W grudniu 2020 roku, spółka Capital Park SA

4 zł

obchodziła 7-lecie debiutu na Rynku Głównym Giełdy

Capital Park

WIG relative

3 zł

Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena akcji

12.19

02.20

04.20

06.20

08.20

10.20

12.20

w dniu debiutu Capital Park, tj. 13 grudnia 2013 roku
wyniosła 5,57 zł.
W 2020 roku Spółka wypłaciła dywidendę w
wysokości 2,10 zł na akcję, tj. łącznie 227,5 mln zł.
Uprawnionymi do dywidendy byli akcjonariusze

Statystyki notowań

2020

2019

Zmiana

Cena akcji na koniec roku (zł)

7,50

6,80

10%

Najwyższy kurs akcji (zł)

7,50

6,80

10%

Najniższy kurs akcji (zł)

5,06

5,10

-1%

Średnia cena w okresie (zł)

6,45

5,96

8%

Spółki na dzień 26 maja 2020 roku (dzień dywidendy)

Liczba akcji (szt.)

108 333 998

108 333 998

0%

a wypłata dywidendy nastąpiła 9 czerwca 2020

Kapitalizacja Spółki na koniec roku (zł)

812 504 985

736 671 186

10%

roku. Stopa dywidendy wyniosła 23% na dzień

Średni wolumen obrotu na sesję (szt.)

50 486

47 943

5%

Cena / Wartość Księgowa (zł)

poprzedzający dzień dywidendy.

Free float

W 2020 roku maksymalna cena akcji w trakcie sesji
(po uwzględnieniu wypłaty dywidendy) osiągnęła
poziom 7,58 zł w dniu 1 lipca 2020 roku. W 2020 roku
kurs akcji Capital Park kształtował się w przedziale od
5,06 zł do 7,50 zł, a średni kurs zamknięcia wyniósł
6,45 zł. Kurs podczas ostatniej sesji w 2020 roku
osiągnął poziom 7,50 zł, co oznaczało kapitalizację
na poziomie 812 mln zł. W trakcie 2020 roku kurs
akcji Spółki wzrósł o 10%. W marcu 2021 roku kurs
akcji przekroczył 8,00 zł, co jest najlepszym wynikiem

0,82

0,59

39%

13,04%

14,93%

-1,89 p.p.

*Ceny akcji wg kursów zamknięcia

Komunikacja z rynkiem
Jednym z narzędzi kontaktu Spółki z przedstawicielami rynku kapitałowego jest sekcja relacji inwestorskich prowadzona w języku polskim
i angielskim na stronie internetowej Grupy http://
inwestor.capitalpark.pl/. Grupa organizuje kwartalne spotkania inwestorskie oraz sporządza prezentacje podsumowujące wyniki finansowe i operacyjne.

Podstawowe informacje
Spółka: Capital Park SA
21 maja 2021

3 września 2021

5 listopada 2021

Nazwa skrócona: CPGROUP
Sektor: Nieruchomości

Publikacja raportu za
I kwartał 2021 roku

Publikacja raportu za
I półrocze 2021 roku

Publikacja raportu za
III kwartał 2021 roku

Przynależność do
indeksów: WIG, WIGNIERUCHOMOŚCI, WIGPoland, InvestorMS,

w historii Spółki.
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AKCJONARIAT
Na dzień publikacji niniejszego raportu podmiotem
dominującym wobec Capital Park SA jest spółka Madison
International Real Estate Liquidity Fund VI (“MIRELF VI”),
należąca do grupy Madison International Realty, która
13 maja 2019 roku nabyła kontrolny pakiet 65,99% akcji
Capital Park SA od Patron Capital Partners („Patron”),
paneuropejskiego inwestora instytucjonalnego z branży
nieruchomości. Madison International Realty (www.
madisonint.com) jest wiodącym dostawcą equity dla
inwestorów na rynku nieruchomości na całym świecie.
Madison specjalizuje się we wspieraniu właścicieli
nieruchomości i inwestorów poszukujących wyjścia
z inwestycji. Firma zapewnia środki na dokapitalizowania,
wykupy partnerskie, a także nabycia udziałów w spółkach
typu joint-venture. Madison koncentruje się głównie
na obiektach i portfelach już działających w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie. Madison
posiada biura w Nowym Jorku, Londynie, Luksemburgu,
Amsterdamie i Frankfurcie, gdzie firma działa pod nazwą
Madison International Realty GmbH. Na dzień publikacji
niniejszego raportu MIRELF VI posiadał 66,43% akcji
i głosów w Spółce.
Patron Capital Partners (https://www.patroncapital.com)
zatrzymał mniejszościowy pakiet udziałów w Grupie,
poprzez Patron Townsend S.à r.l., wynoszący na dzień
publikacji 6,51% akcji.
Na dzień publikacji niniejszego raportu 16,21% akcji
i głosów na WZA Spółki należało do Europi Property
Group (https://europi.se/). EPG jest firmą inwestycyjną
działającą na rynku nieruchomości od 2019 roku. Została
założona przez Jonathana Willéna, poprzednio dyrektora
w Blackstone Real Estate Group oraz Brunswick Real
Estate Ventures, jednego z wiodących skandynawskich
inwestorów i zarządców funduszy nieruchomościowych.
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Kolejne 3,69% akcji i głosów na WZA Spółki należało
do Zarządu Capital Park, w tym Jan Motz – założyciel
Grupy Capital Park i Prezes Zarządu posiadał 2,52%
akcji i głosów na WZA, Marcin Juszczyk – Członek
Zarządu, posiadał 0,86% akcji i głosów na WZA a Kinga
Nowakowska posiadała 0,32% akcji i głosów na WZA.

UDZIAŁ PROCENTOWY AKCJI I GŁOSÓW
NA WZA
6,51%

3,69%

7,16%

16,21%

108 333 998
Liczba akcji
i głósow

66,43%
MIRELF VI B.V

Europi Property Group
AB

Patron Townsend s.ar.l.

Zarząd

Pozostali
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ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Jan
Motz

ZARZĄD
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Zarządu Capital Park wchodziły następujące osoby:
Imię i Nazwisko

Stanowisko

Jan Motz
Marcin Juszczyk
Kinga Nowakowska

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Rok pierwszego
powołania

2010
2010
2016

Rok powołania na
Rok upływu
obecną kadencję obecnej kadencji

2019
2019
2019

2024
2024
2024

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Jest założycielem Grupy Capital Park
i Prezesem Zarządu Capital Park S.A.
z ponad 30-letnim doświadczeniem
w branży nieruchomości. Był zaangażowany w przygotowanie, finansowanie oraz realizację wielu projektów komercyjnych, w szczególności obiektów
biurowych. W 1997 założył Communication One Inc., grupę, w skład której
wchodziła między innymi spółka Call
Center Poland S.A. – lider na polskim
rynku usług call center. W latach
1986-2001 był właścicielem spółki
Progressive Development Inc., spółki
budowlanej działającej na rynku amerykańskim. W szczytowym momencie,
firmy budowlane Jana Motza zatrudniały 1 500 osób na licznych równoległych budowach. W latach 90. był
udziałowcem w grupie polskich firm
należących do Euro RSCG, jednego
z wiodących koncernów marketingowych w Europie. Jest członkiem Rady
Programowej Forum Obywatelskiego
Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza.
Studiował na Wydziale Weterynarii
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 Dział budowlany
 Dział najmu powierzchni biurowych
 Relacje inwestorskie

Kinga
Nowakowska
Od 2007 roku związana z Grupą
Capital Park, Członek Zarządu Capital
Park S.A. od 2016 roku. Pełni funkcję
Dyrektor Operacyjnej w Grupie. Jest
zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę, m.in.
Eurocentrum i Royal Wilanów. Od
2009 roku jest również Dyrektorem
Generalnym spółki celowej ArtN Sp.
z o.o., której celem jest realizacja
prestiżowego, wielofunkcyjnego
projektu rewitalizacji Fabryki Norblina
w Warszawie. W latach 1995-1996
była koordynatorem w zakresie
sprzedaży produktów sieciowych IBM
na obszarze Europy Wschodniej dla
firmy Sodexi we Francji. Od 1997 roku
przez 11 lat była Dyrektorem Generalnym Call Center Poland, które pod jej
kierownictwem stało się jednym z największych outsoursing’owych, wielojęzycznych centrów obsługi klienta
w Europie Wschodniej a w 2007 roku
zostało z sukcesem sprzedane. Jest
absolwentką paryskiej Sorbony na
Wydziale Prawa, ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe Biznesu.
 Zarządzanie nieruchomościami
 Dział najmu powierzchni handlowych
 Dział prawny
 Marketing

Marcin
Juszczyk
Od 2003 roku związany z Grupą Capital Park, Członek Zarządu Capital Park
S.A. od początku jej istnienia. W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie. Od 2005
roku jest Dyrektorem Inwestycyjnym
Grupy, a od 2016 roku łączy funkcje CFO i CIO. W latach 2001-2006
pełnił funkcję dyrektora finansowego
w Grupie Communication One Inc.,
w skład której wchodziła m.in. spółka
Call Center Poland S.A, odpowiadając
m.in. za fuzje, przejęcia i transakcje
joint venture. W latach 1995-1997
pracował w Agencji Doradztwa
Gospodarczego AM Jesiołowscy jako
konsultant, zajmując się m.in. projektami prywatyzacyjnymi i wycenami
przedsiębiorstw. W latach 1997-2001
pracował jako lider projektów doradczych w Normax sp. z o.o. (należącej
do międzynarodowej grupy doradczej
Hogart). Jest absolwentem Akademii
Ekonomicznej w Krakowie na kierunku
Informatyka i Ekonometria. Uzyskał
członkostwo w międzynarodowym
stowarzyszeniu ACCA (Association
of Chartered Certified Accountants),
od 2010 roku posługuje się tytułem
FCCA, członek Stowarzyszenia REIT
Polska, Polskiej Izby Nieruchomości
Komercyjnych (PINK) oraz Fundacji
Edukacji i Badań Nad REITs
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Dział inwestycji
Finanse i treasury
Controlling
Księgowość
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RADA NADZORCZA

Katarzyna Ishikawa
Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej Capital Park wchodziły następujące osoby:
Rok pierwszego
powołania

Rok powołania na
Rok upływu
obecną kadencję obecnej kadencji

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Derek Jacobson

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2019

2019

2023

Kimberly Adamek

Członek Rady Nadzorczej

2019

2019

2023

Matthias Oliver Cordier

Członek Rady Nadzorczej

2019

2019

2023

Anna Frankowska – Gzyra

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

2013

2018

2023

Katarzyna Ishikawa

Członek Rady Nadzorczej

2011

2018

2023

Jacek Kseń

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

2013

2018

2023

Pani Katarzyna Ishikawa jest adwokatem od 2001 roku, w tym
od 2009 roku jako partner w kancelarii Ishikawa Brocławik
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. W latach 2002-2007
pełniła funkcję członka rady nadzorczej Call Center Poland
S.A. W latach 2004-2007 pełniła funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Obecnie pełni funkcje członka Rad Nadzorczych spółki
Capital Park SA oraz spółki Mount TFI SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa obrotu
nieruchomościami, inwestycji budowlanych, komercjalizacji
powierzchni, a także rynku kapitałowego. Jest absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady
Nadzorczej.

Matthias Oliver Cordier
Członek Rady Nadzorczej
Derek Jacobson
Prezes Rady Nadzorczej
Pan Jacobson zajmuje stanowisko Co-Chief Investment
Officer, odpowiadając głównie za nadzór nad działalnością
inwestycyjną Madison w Europie, w tym pozyskiwanie, ocenę
ryzyka i realizację transakcji na rzecz funduszy zarządzanych
przez Madison. Pan Jacobson zajmuje się wszystkimi aspektami analiz finansowych, analiz due diligence nieruchomości
i strukturyzowaniem transakcji, szczególnie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i rekapitalizacją w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz na innych rynkach poza USA. Pan Jacobson
zasiada w komitecie zarządzającym i komitecie inwestycyjnym
Madison. Pan Jacobson jest obecnie członkiem rady dyrektorów Christie BV, Welput HAC oraz Komitetu Doradczego SPF
–Sierra Portugal Real Estate oraz członkiem zarządu Lazora
S.I.I., S.A. i dyrektorem w MIRELF VI B.V. Przed dołączeniem
do Madison w 2004 roku, p. Jacobson był analitykiem finansowym Taurus Investment Holdings, międzynarodowej spółki
private equity specjalizującej się w nieruchomościach, gdzie
zajmował się nabyciami i oceną ryzyka. Pan Jacobson biegle
włada językiem niemieckim i uzyskał stopień BA na University
of North Carolina w Chapel Hill.
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Anna Frankowska – Gzyra
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Pani Anna Frankowska-Gzyra jest emerytowanym partnerem
Weil, Gotshal & Manges LLP, wiodącej amerykańskiej kancelarii prawnej z siedzibą w Nowym Jorku oraz byłą szefową departamentu rynków kapitałowych warszawskiego biura kancelarii. Z wyróżnieniem (magna cum laude) ukończyła studia
na St. Louis University, a następnie w 1990 roku uzyskała tytuł
doktora prawa (Juris Doctor) na wydziale prawa Uniwersytetu
Illinois w Urbanie-Champaign. Po ukończeniu studiów pracowała w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Chicago. Po
powrocie do Warszawy w 1994 roku doradzała zagranicznym
inwestorom w transakcjach na rynkach kapitałowych oraz
w prywatyzacjach dużych spółek. Do zespołu Weil dołączyła
w 1996 roku. Była głównym specjalistą kancelarii w dziedzinie
rynków kapitałowych do przejścia na emeryturę w 2019 roku.
Anna Frankowska-Gzyra była wielokrotnie uznawana w międzynarodowych rankingach rynku prawniczego za jednego
z najlepszych specjalistów w dziedzinie rynków kapitałowych.
Obecnie pełni również funkcje członka Rad Nadzorczych
dwóch innych spółek - Bank BPH SA oraz Canal Plus Polska
SA.

Od 2011 roku Pan Cordier pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Madison International Realty GmbH odpowiadając
głównie za pozyskiwanie, ocenę ryzyka i realizację inwestycji,
w tym przejmowanie spółek komandytowych, inwestycje typu
mezzanine, rekapitalizację, oraz strukturyzowane inwestycje
kapitałowe, głównie w Niemczech, Francji, krajach skandynawskich, Polsce i Portugalii. Madison International Realty
GmbH specjalizuje się w zapewnianiu kapitału dla struktur
własnościowych, których właściciele i inwestorzy rozważają
dokonanie restrukturyzacji ich bilansów, poszukują alternatywnych inwestycji lub dążą do ułatwienia ich partnerom wyjścia z inwestycji. Pan Cordier pełni również funkcję dyrektora
zarządzającego w Madison Europa GmbH i Madison VI Real
Estate GmbH. Zasiada w radach nadzorczych takich firm jak
Signa Prime (portfolio w Niemczech, Austrii i Włoszech) oraz
Oslobukta (portfolio w Oslo, Norwegia). Od 2007 do 2011
roku p. Cordier pracował jako Associate w Deutsche Bank
w ramach European Commercial Real Estate Group uczestnicząc w ocenie ryzyka, badaniach due diligence, strukturyzowaniu i zawieraniu transakcji finansowania aktywów obejmujących nieruchomości komercyjne w Niemczech i Europie
Zachodniej. Pan Cordier włada językiem niemieckim jako
językiem ojczystym; uzyskał stopień BA na CSU w Milwaukee
na kierunku International Business oraz stopień BA w dziedzinie European Business na niemieckim University of Applied
Sciences w Worms.

Kimberly Adamek Cholewa
Członek Rady Nadzorczej
Pani Adamek nadzoruje zarządzanie aktywami i portfelami
Madison Fund VI – funduszu private equity o wartości 1,3 mld
USD. Pełni funkcję dyrektora zarządzającego portfelem i aktywami w Madison International Realty LLC, będąc odpowiedzialną za zarządzanie aktywami krajowego i zagranicznego
portfela inwestycyjnego Madison. Pani Adamek uczestniczy
we wszystkich aspektach zarządzania aktywami i portfelami
inwestycyjnymi, w tym w nadzorze nad stanem inwestycji
Madison, monitorowaniu wyników finansowych, utrzymywaniu relacji z kontrahentami Madison, oraz opracowywaniu
strategicznych rekomendacji dotyczących zwiększania zwrotu
z inwestycji. Pani Adamek pełni również funkcję członka zarządu MIRELF VI B.V. i dyrektora MIRELF VI Irish Investments ICAV
oraz MIRELF VI Eastpoint ICAV. Przed dołączeniem do Madison
w 2014 roku, p. Adamek pracowała przez siedem lat w CBRE
Global Investors. W tamtym czasie pełniła funkcję dyrektora
ds. nabyć w Managed Accounts Group, będąc odpowiedzialną
za identyfikowanie możliwości inwestycyjnych, ocenę ryzyka
i nabycie aktywów komercyjnych o wartości ponad 1 mld USD.
Przed pracą w CBRE Global Investors, p. Adamek zajmowała
stanowisko Associate w Unico Properties, gdzie zajmowała się
oceną ryzyka transakcji dotyczących nieruchomości w ramach
zespołu ds. inwestycji. Pani Adamek ukończyła studia MBA
na New York University oraz uzyskała stopień BS w dziedzinie
finansów na Northern Arizona University.

Jacek Kseń
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Od kilkudziesięciu lat związany z rynkami finansowymi. W latach 1978-1996 przebywał we Francji, gdzie pracował w 3
różnych bankach. W latach 1996-2007 był prezesem Banku
Zachodniego WBK S.A. Od 2007 roku prowadzi własną firmę
konsultingową. Posiada wieloletnie doświadczenie w radach
nadzorczych podmiotów gospodarczych, w tym m.in.: Orbis
S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Nest Bank
S.A., Polimex-Mostostal S.A., AmRest Holdings S.E. Ponadto
był doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych
funduszy typu private equity – Advent International. Ukończył
Wydział Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia doktoranckie z zakresu międzynarodowych
rynków finansowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).
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ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW SPÓŁKI
KOMITETY RADY NADZORCZEJ
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

 WZA obraduje raz w roku jako
zwyczajne Walne Zgromadzenie
(„ZWZ”) lub w szczególnych
sprawach jako nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie („NWZ”)
 WZA może zostać zwołane
przez akcjonariuszy Spółki (Jana
Motza i Townsend Holding B.V.)
w drodze wykonania uprawnień
osobistych
 WZA może zostać zwołane przez
akcjonariuszy posiadających
więcej niż 1/20 kapitałów

 6 członków
 5-letnia kadencja
 2 członków powołuje
i odwołuje WZA, natomiast 4
członków powołują i odwołują
akcjonariusze Spółki (Jan Motz –
1 członek, Townsend Holding B.V.
– 3 członków z Przewodniczącym
włącznie) w drodze wykonania
uprawnień osobistych
 do ważności uchwał Rady
Nadzorczej wymagana jest
obecność na posiedzeniu co
najmniej czterech jej członków
za wyjątkiem bezwzględnej
większości głosów Członków
Rady Nadzorczej wymaganej
w kwestiach dotyczących
zawieszenia i odwoływania
Członków Zarządu

 1- 4 członków
 5-letnia kadencja
 kieruje działalnością Spółki,
zarządza jej majątkiem oraz
reprezentuje Spółkę na zewnątrz
przed sądami, organami władzy
i wobec osób trzecich
 Jednoosobowa reprezentacja
 Uchwały Zarządu zapadają
bezwzględną większością
głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu

Do kompetencji WZA należy m.in.
 zatwierdzanie sprawozdań Spółki
 udzielanie członkom Zarządu
oraz Rady Nadzorczej
absolutorium
 zmiany Statutu
 uchwalanie Regulaminu Walnego
Zgromadzenia oraz Regulaminu
Rady Nadzorczej
 uchwalanie polityki wynagrodzeń
rady nadzorczej i zarządu
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Do kompetencji RN należy m.in.:
 zatwierdzanie rocznych planów
finansowych
 wyrażanie zgody na wszelkie
transakcje lub czynności prawne,
które nie były uwzględnione
albo realizowane są na
warunkach odbiegających od
przedstawionych w rocznym
biznesplanie Grupy, których
wartość przekracza netto
ustalony limit (z zastrzeżeniem §
23 ust. 4 Statutu)
 wybór audytora

Podział kompetencji Członków
Zarządu:
Jan Motz – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, nadzoruje
w szczególności: przygotowanie,
budowę i komercjalizację projektów
inwestycyjnych, IR

KOMITET INWESTYCYJNY

KOMITET AUDYTU

KOMITET WYNAGRODZEŃ

 posiedzenia co najmniej raz
w miesiącu
 otrzymuje miesięczne
sprawozdania z zarządzania oraz
projekty sprawozdań dotyczących
istotnych zdarzeń, które zaszły
w działalności Spółki
 otrzymuje projekty biznesplanów

 posiedzenia komitetu odbywają
się co najmniej raz na kwartał
 otrzymuje kwartalne raporty
finansowe i z działalności
oraz projekty sprawozdań
finansowych

W zakresie zadań i funkcjonowania
Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu
Nominacji stosuje się Załącznik
I do Zalecenia Komisji Europejskiej
(2005/162/WE) z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
nie wykonawczych

Do zadań komitetu należy
przede wszystkim konsultowanie
i rozpatrywanie:
 proponowanych inwestycji
i nabycia mienia Grupy
 wszelkiej dokumentacji
finansowej i prawnej związanej
z inwestycjami Grupy
 wyboru osób na stanowiska
wykonawcze wyższego szczebla
 nadzoru nad wydatkami
kapitałowymi Grupy

Do zadań komitetu należy
w szczególności:
 monitorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej
 monitorowanie skuteczności
systemów kontroli wewnętrznej,
audytu wewnętrznego oraz
zarządzania ryzykiem
 monitorowanie wykonywania
czynności rewizji finansowej
 rekomendowanie Radzie
Nadzorczej wyboru podmiotu
uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych
 dokonywanie przeglądu
sprawozdań finansowych Spółki
oraz przedstawianie Radzie
Nadzorczej opinii na ich temat

Do zadań komitetu należy m.in.:
 przedstawienie RN propozycji
dotyczących wynagrodzenia
dyrektorów wykonawczych
lub zarządzających oraz ocena
wyników ich pracy
 monitorowanie poziomu
struktury wynagrodzeń kadry
kierowniczej wysokiego szczebla
 omawianie ogólnych zasad
realizowania systemów
wynagrodzeń, w szczególności
opcji na akcje i przedstawianie
RN propozycji w tym zakresie

Skład:
Derek Jacobson (Przewodniczący)

Skład:
Jacek Kseń (Przewodniczący,
niezależny Członek)

Skład:
Kimberly Adamek Cholewa

Marcin Juszczyk – Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Inwestycyjnych
i Finansowych sprawuje nadzór
nad transakcjami inwestycyjnymi
(nabycia, zbycia i wspólne
przedsięwzięcia), finanse, treasury,
controlling i księgowość
Kinga Nowakowska – Członek
Zarządu, Dyrektor Operacyjna
sprawuje nadzór nad: zarządzaniem
i komercjalizacją nieruchomości
handlowych, marketingiem,
rozwijaniem unikalnej koncepcji
Biuro+

Matthias Oliver Cordier
Kimberly Adamek Cholewa

Kimberly Adamek Cholewa
Anna Frankowska – Gzyra
(niezależny Członek)

Jacek Kseń (niezależny Członek)
Anna Frankowska – Gzyra
(niezależny Członek)
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
Tworząc nasze inwestycje mamy świadomość, że nierozerwalnie wrastają w najbliższe otoczenie i krajobraz całego miasta. Dlatego też dbamy, by były przyjazne środowisku, atrakcyjne architektonicznie i komfortowe dla użytkowników i przynosiły także wartość dodaną
– w myśl zasady dobrego sąsiedztwa.
Tworzymy przestrzeń, do
której oprócz jej użytkowników
zapraszamy także lokalną
społeczność. Zarządzając
naszymi obiektami promujemy
równocześnie postawy
proekologiczne, zdrowy tryb

życia i kulturę. Angażujemy się
w zewnętrzne akcje charytatywne
i współpracujemy z organizacjami,
których działalność jest zbieżna
z wartościami naszej firmy. Co
roku wspieramy m.in. Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy –

w 2020 na aukcję charytatywną
ofiarowaliśmy mlecznik
wyprodukowany w dawnych
zakładach Norblin, bracia Buch i T.
Werner na przełomie XIX i XX w.
oraz puzzle z obrazem Edwarda
Dwurnika pt. „Fabryka Norblina”.

fot. Rafał Masłow

DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W standardzie naszych działań jest tworzenie budynków, które są przyjazne dla środowiska
naturalnego. W dzisiejszych czasach zaangażowanie w tematykę zrównoważonego budownictwa, ograniczanie emisji CO2 i zużycia nieodnawialnych zasobów oraz przyczynianie się do
poprawy jakości powietrza, a także zdrowia i samopoczucia ludzi powinno być priorytetem.
Wdrażamy te idee w życie każdego dnia m.in. poprzez:
 ekologiczną certyfikację naszych inwestycji zgodnie

z międzynarodowymi standardami - Eurocentrum
Office Complex (sprzedany w 2019 roku) otrzymał
najwyższą ocenę „zielonej” Leed Platinum, a Royal
Wilanów i Fabryka Norblina otrzymały certyfikaty
BREEAM z oceną „Very Good”
 wykorzystywanie wody deszczowej do spłukiwania

toalet i podlewania roślin w atriach
 optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła przy

jednoczesnym zachowaniu komfortu odczuwalnego
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przez ludzi - zastosowanie technologii firmy Virtual
Power Plant w Royal Wilanów przyniosło nam w 2020
roku blisko 883 639 kWh oszczędności zużycia energii
oraz 2 572 GJ oszczędności ciepła
 promocję zrównoważonego transportu – nasze

projekty posiadają rozbudowaną infrastrukturę dla
rowerzystów: boxy rowerowe, szatnie, prysznice,
stacje naprawy rowerów, stawiamy także na rozwój
udogodnień dla kierowców aut elektrycznych
i promujemy ideę car sharingu

 minimalizację betonowych powierzchni,

wprowadzanie zielonych dachów i tarasów
budynków, a także przyjazną roślinność w częściach
ogólnodostępnych i zewnętrznych, która zapobiega
przegrzewaniu się budynków i podnosi komfort
przebywania w nich
 promocję miejskich pasiek – jesteśmy jedną

z pierwszych firm w Polsce, która na dachach swoich
budynków wprowadziła podniebne ule, funkcjonują
one w naszych kluczowych projektach - Eurocentrum
Office Complex i Royal Wilanów, nie zabraknie ich
także w Fabryce Norblina

 prowadzenie proekologicznych inicjatyw, np. zasianie

łąki antysmogowej w Royal Wilanów wspólnie
z Fundacją Łąka, stworzenie szklarni ze świeżymi
ziołami na potrzeby restauracji funkcjonujących
w Royal Wilanów
 kształtowanie ekologicznych postaw wśród najemców

budynków i pracowników – dbamy o to, by byli oni
świadomi rozwiązań jakie funkcjonują w naszych
budynkach, dlatego stworzyliśmy specjalne eko
przewodniki ze wskazówkami pomagającymi na co
dzień zmniejszać negatywny wpływ na środowisko
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ZAANGAŻOWANIE GRUPY W AKCJE SPOŁECZNE
ZWIĄZANE Z COVID-19

BUDUJEMY WIĘZI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ
Mimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną w 2020
roku, udało nam się z sukcesem zrealizować szereg działań
edukacyjnych, charytatywnych czy rekreacyjnych dla lokalnych
społeczności, wśród których funkcjonują nasze obiekty. Ważnym
obszarem, który chcemy promować, jest kultura. W Royal Wilanów
organizowaliśmy m.in. bezpłatne pokazy filmowe na świeżym powietrzu z cyklu „Filmowa Stolica Lata” i koncerty plenerowe z serii
„Nocne Granie”. W ten sposób umożliwiliśmy lokalnej społeczności
dostęp do wydarzeń kulturalnych w bezpiecznej formie, a zarazem
pomogliśmy artystom, dając im przestrzeń do spotkania z publicznością. Organizowaliśmy również pokazy teatralne czy warsztaty
muzyczne dla najmłodszych. Staramy się wspierać lokalnie działające instytucje i wraz z nimi pozytywnie oddziaływać na najbliższe
otoczenie. We współpracy m.in. z najemcami Royal Wilanów, szkołą
muzyczną The Noise Makers czy Wawa Wake z Konstancina Jeziornej zorganizowaliśmy letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży, aby
zaproponować im ciekawą formę spędzania wakacyjnego czasu.
Kontynuowaliśmy współpracę z Urzędem Dzielnicy Wilanów, wraz
z którym zorganizowaliśmy rodzinną, plenerową imprezę z cyklu
„Dni Wilanowa”. Włączyliśmy się również w zainicjowaną przez
nich akcję „Kupuję w Wilanowie”, która miała na celu zachęcenie
mieszkańców dzielnicy do wspierania lokalnych biznesów. W Galerii
Zaspa m.in. jak co roku włączyliśmy się w organizację Biegu Zaspy,
wspólnie z Fundacją Światełko zbieraliśmy środki dla gdańskich
domów dziecka, a także umożliwiliśmy mieszkankom Trójmiasta
badania mammograficzne. Mammobus pojawił się także w ramach
„Różowego Października” w ETC Swarzędz, tam zorganizowaliśmy
prozdrowotny event dla seniorów pod hasłem „W zdrowym ciele
– zdrowy duch”. Wspólnie z naszym partnerem – Leroy Merlin
przeprowadziliśmy akcję krwiodawstwa „Przelej krew w hołdzie
Bohaterom” z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci
z Ukrainy, a przed świętami jak co roku wsparliśmy lokalne schronisko dla zwierząt w Skałowie, przeprowadzając na jego rzecz zbiórkę
karmy wraz z jednym z najemców – Maxi Zoo.
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Dodatkowe informacje o inicjatywach
i konceptach wdrażanych przez Grupę
w naszych projektach oraz wpływie
budynków na środowisko, przestrzeń
miejską, komfort najemców czy lokalną społeczność zostały przedstawione
w sekcji "Unikalne cechy naszych inwestycji" na stronie 30 oraz w sekcjach
poszczególnych nieruchomości na
stronach 38-57 niniejszego raportu.

Pandemia zmieniła priorytety zarządców
nieruchomości i wygenerowała nowe wyzwania,
związane m.in. z przeniesieniem się części najemców
na pracę zdalną oraz z przeorganizowaniem
przestrzeni dla tych, którzy pozostali w biurach. Dzięki
ekipie Office Doctor, stacjonującej w Royal Wilanów,
regularnie dezynfekowaliśmy przestrzenie wspólne
oraz te, w których pracują najemcy. Włączyliśmy się
także w pomoc dla pracowników służby medycznej
walczącej z epidemią na pierwszej linii frontu.
Dwukrotnie – wiosną i jesienią - zaangażowaliśmy się
w akcję #property4heroes, dostarczając ciepłe posiłki
dla personelu medycznego warszawskich szpitali.
To akcja, w której zarazem chcieliśmy podziękować
lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom
medycznym za ich ogromny wysiłek i ciężką pracę
w walce z epidemią, ale także wesprzeć naszych
najemców gastronomicznych, których działalność
ucierpiała ze względu na wprowadzone obostrzenia.
Posiłki przygotowywało kilkanaście restauracji,
punktów gastronomicznych i sklepów zlokalizowanych
w Royal Wilanów oraz Vis à Vis Wilanów. Za stronę
logistyczną tego przedsięwzięcia odpowiadał
zespół Office Doctor, który rozwoził jedzenie do
placówek medycznych, jak również karetek stojących
w kolejkach przed oddziałami ratunkowymi. Łącznie
przekazaliśmy w ramach tej inicjatywy ponad 3000
posiłków. Pod koniec roku dołączyliśmy do programu
„Posiłek dla medyków” przekazując na jego rzecz
środki finansowe zwyczajowo przeznaczone na
upominki dla kontrahentów i współpracowników
Grupy.
WSPIERAMY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
Realizując rewitalizację zabytkowego terenu
Fabryki Norblina w szczególny sposób pochylamy
się nad jego historią i chcemy, aby poznała ją jak
najliczniejsza grupa ludzi. Myśląc o Warszawie, a także
i o Fabryce – nie sposób nie pamiętać o tych, którzy
o to miasto walczyli najmocniej – Powstańcach.
Z szacunku i wdzięczności wobec ich dokonań, już
kolejny rok kontynuujemy i zacieśniamy współpracę

z Domem Powstańców Warszawskich, który jest
bliskim sąsiadem Fabryki Norblina i zlokalizowany
jest w odległości ok. 1,5 km od kompleksu. Choć
pandemia pokrzyżowała nam plany i musieliśmy
działać niekonwencjonalnie, to jesteśmy niezmiernie
dumni, że możemy wspierać naszych Bohaterów.
Wraz z flagowym najemcą Fabryki Norblina
– BioBazarem – przez cały rok dostarczaliśmy
podopiecznym Domu Powstańca prezenty urodzinowe
oraz przygotowaliśmy paczki świąteczne. W związku
z zaistniałą sytuacją epidemiczną przekazaliśmy także
środki ochrony osobistej, płyny do odkażania i dzięki
współpracy z ekipą Office Doctor z BEP Medica
przeprowadziliśmy kompleksową dezynfekcję ośrodka.
Postawa Powstańców jest dla nas wielką inspiracją
i cieszymy się, że pomagając im, pomagamy także
sobie, pogłębiając swoją wrażliwość na potrzeby
drugiego człowieka.
RAMIĘ W RAMIĘ Z OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
W 2019 roku zostaliśmy zaproszeni do współpracy
przy projekcie „28 marzeń – niepełnosprawni
w drodze na szczyt”. To inicjatywa, której
uczestnikami byli wychowankowie Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Działdowie. W akcji zainicjowanej przez Romana
Jankowskiego wzięła udział młodzież od 15 do
22 roku życia, niepełnosprawna intelektualnie
w stopniu umiarkowanym, ze sprzężeniami niepełnosprawnością ruchową, niedowidzeniem
czy autyzmem. Projekt wspierali ambasadorzy,
w tym m.in. wspinacz, himalaista, zdobywca
Korony Himalajów i Karakorum - Krzysztof
Wielicki, himalaistka i zdobywczyni dziewięciu
ośmiotysięczników - Kinga Baranowska, a także
biegaczka narciarska i multimedalistka olimpijska
- Justyna Kowalczyk. Do tego grona dołączył także
zespół Grupy Capital Park. Wszyscy wspólnie
z podopiecznymi ośrodka zdobywali 28 szczytów
Korony Gór Polski, aby przekonać ich oraz opinię
publiczną, że takie ograniczenia nie mogą i nie
powinny przekreślać realizacji obranych celów. Finał
akcji przypadł na wrzesień 2020. Grupa Capital Park
wspierała tą akcję od początku.
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Udział według profesji

ZESPÓŁ
 Capital Park jest zintegrowaną i w pełni

funkcjonalną platformą operacyjną posiadającą
wewnątrz własnych struktur zasoby
pozwalające na kompleksową realizację procesu
inwestycyjnego.
 86 specjalistów posiadających wiedzę,
doświadczenie i kompetencje niezbędne
do wyszukiwania atrakcyjnych projektów,
przeprowadzania due diligence, pozyskiwania
finansowania, uzyskiwania zezwoleń,
opracowywania projektów koncepcyjnych,
realizacji projektów, po komercjalizację i aktywne
zarządzanie nieruchomościami.
 Kierownictwo wyższego szczebla i kierownicy
departamentów mają średnio 19 lat doświadczenia
zawodowego, z czego średnio 11 lat pracy
w Capital Park.

Nasz zespół jest jednym
z naszych najcenniejszych
a k t y w ó w. N a s z y m c e l e m j e s t
zatrudnianie i utrzymanie
najlepszych ludzi, których
d o św i a d c ze n i e , ko m p ete n c j e
oraz zaangażowanie przyczynią
się do tworzenia naszej
p r zewa g i ko n ku re n c y j n e j .

Zespół Capital Park
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pracowników
i konsultantów
współpracuje z Grupą
Capital Park od
co najmniej 5 lat

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzą
członkowie z wykształceniem m.in. w zakresie prawa,
ekonomii i finansów oraz różnorodnym doświadczeniem
zawodowym. Na 31 grudnia 2020 roku w skład Zarządu
wchodziła jedna kobieta i dwóch mężczyzn a w skład
Rady Nadzorczej wchodziły trzy kobiety i trzech
mężczyzn.
Kluczowa kadra menedżerska, obejmująca dyrektorów
poszczególnych departamentów tj. inwestycyjnego,
finansowego, księgowego, prawnego, budowlanego,
wynajmu handlowego, wynajmu biurowego, zarządzania
nieruchomościami i relacji inwestorskich, składa się z 7
kobiet i 2 mężczyzn.
Na 31 grudnia 2020 roku 64% wszystkich pracowników
i konsultantów Grupy stanowiły kobiety.

RÓŻNORODNOŚĆ
Różnorodność, otwartość, wzajemny szacunek i zaufanie
to wartości niezwykle bliskie działalności biznesowej
Grupy Capital Park. Grupa kieruje się zasadą równego
traktowania wszystkich pracowników oraz wspiera
przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji,
aktywnie podchodząc do zwiększania różnorodności
i zapewnienia równych szans rozwoju zawodowego
wśród pracowników, co przekłada się na efektywność
pracy i rozwój Grupy. Zarząd Grupy kładzie szczególny
nacisk na stworzenie takiego środowiska pracy, w którym
pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy sobą, mają

53%

szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału.
Podejmując decyzje o nawiązaniu współpracy
z kandydatami, Grupa kieruje się doświadczeniem
zawodowym, stażem pracy w zawodzie, posiadanym
wykształceniem stosownie do zakresu powierzanych
zadań.
Grupa zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn
w różnym przedziale wiekowym, biorąc pod uwagę
ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów
merytorycznych.

Program mentoringowy dla kobiet
Wspólnie z organizatorem „Top Woman in Real
Estate” braliśmy udział w programie mentorskim dla
młodych kobiet, które wiążą swoją karierę z rynkiem
nieruchomości. Celem programu jest wspieranie
kobiet w biznesie i promowanie różnorodności.
Wśród mentorek, które dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem z uczestniczkami programu, są
przedstawicielki Grupy Capital Park: Kinga Nowakowska,

Zarządcy nieruchomości

26%

Księgowość

13%

Dział Budowlany

10%

Finanse

7%

Facility Management

5%

Inwestycje

7%

Wynajem Handlu

5%

Wynajem Biur

7%

Dział Prawny

5%

Zarządzanie biurem

5%

Zarząd

3%

Marketing

2%

Co-working

2%

Relacje Inwestorskie

2%

IT

1%

Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjna Grupy, od wielu
lat zaangażowana w liczne działania na rzecz praw
i równych szans kobiet, inicjatorka i założycielka Black
Swan Fund, laureatka prestiżowego tytuł „Top Woman
in Real Estate 2018” w kategorii Business Management
oraz Sylwia Filewicz, Dyrektor Działu Budowlanego,
laureatka „Top Woman in Real Estate 2019”w kategorii
Project Management.
W 2020 roku do grona laureatek konkursu „Top Woman
In Real Estate 2020” w kategorii Banking & Finance
dołączyła Anna Tomaszewska, Dyrektor Inwestycyjna
Grupy.
Work-life balance
Grupa Capital Park w swoich działaniach wspiera także
pracowników i ich rodziny, oferując im udział w ciekawych
wydarzeniach, takich jak np. pikniki czy spotkania
familijne. Jesteśmy otwarci i wyrozumiale podchodzimy
do zatrudnionych u nas osób, które posiadają dzieci. Od
2018 roku w biurowcu Royal Wilanów, w którym znajduje
się główna siedziba naszej firmy, funkcjonuje przedszkole,
dzięki czemu rodzice najmłodszych dzieci mają możliwość
zapisać je do placówki zlokalizowanej bezpośrednio przy
miejscu pracy, co ułatwia łączenie kariery zawodowej
z życiem rodzinnym.
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STRUKTURA GRUPY

Capital Park SA

100%

Hazel Investments
Sp. z o. o.

100%

CP Management Sp. z o. o.

100%

ArtN Sp. z o. o.

100%

Capital Park Gdańsk
Sp. z o. o.

100%

CP Retail („SPV 2”)
Sp. z o.o.

100%

Fundacja Otwartego Muzeum
Dawnej Fabryki Norblina

100%

Diamante Investments
Sp. z o. o.

100%

Sporty Department
Store Sp. z o. o.

100%

100%

Alferno Investments
Sp. z o. o.

100%

Capital Park Kraków
Sp. z o. o.

100%

100%

Aspire Investments
Sp. z o. o.

100%

Emir 30 Sp. z o. o.

100%

60%

Sander Investments
Sp. z o. o.

CP Development S.à r.l.

CP RETAIL B.V.

Oberhausen Sp. z o.o.

SO SPV 50

Wilanów Investments
S. à r.l.

50%

Rezydencje Pałacowa
Sp. z o. o.

100%

RM1 Sp. z o. o.

100%
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100%

Kinorblin Sp. z o.o.

Polski Hak Sp. z o.o.

100%

100%

ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY
Na dzień 31 grudnia 2020 roku
w skład Grupy Kapitałowej
C A P I TA L PA R K w c h o d z i ł o 2 5
p o d m i o t ó w, w t y m s p ó ł k a
C a p i ta l Pa r k S . A . j a ko j e d n o st ka
dominująca, 21 spółek
celowych, dwa zamknięte
fundusze inwestycyjne oraz
Fundacja Otwartego Muzeum
Dawnej Fabryki Norblina.
Funkcje jednostki zarządzającej
nieruchomościami i projektami
Grupy pełni spółka CP
Management Sp. z o.o.

utworzenie spółki Polski Hak sp.
z o.o. w dniu 9 października 2020
roku
utworzenie spółki Kinorblin sp. z o.o.
w dniu 13 października 2020 roku

utworzenie spółki Krynica Investments sp. z o.o. w dniu 24 lutego
2021 roku
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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE – WYBRANE ELEMENTY

Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne
MSSF 16 – wdrożenie od 2019 -PWUG
Aktywa dostępne do sprzedaży
Nieruchomości inwestycyjne
MSSF 16 – wdrożenie od 2019 -PWUG
Środki pieniężne w ramach aktywów dostępnych
do sprzedaży
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa razem
Zobowiązania oprocentowane, w tym
prezentowane w zobowiązaniach Grupy do
sprzedaży
Zobowiązania razem
Aktywa netto (NAV)
Liczba akcji
NAVPS
Zobowiązania netto do aktywów razem
Zobowiązania netto do kapitałów własnych

Przychody operacyjne
Zysk operacyjny netto
Marża
Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania
spółek
Zysk ze zbycia jednostek zależnych
Zysk z działalności operacyjnej skorygowany
o aktualizację wyceny nieruchomości
Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości
Zysk/strata z działalności operacyjnej
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy
spółki dominującej
EPS (rozwodniony)
Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej

31.12.2020
PLN ‘000
EUR ‘000
1 171 354
253 826
1 120 821
242 875
50 533
10 950
582 469
126 218
555 738
120 425
10 657
2 309

31.12.2019
PLN ‘000
EUR ‘000
890 770
209 175
851 894
200 046
38 876
9 129
543 350
127 592
519 431
121 975
10 657
2 502

16 074

3 483

13 262

3 115

148 853
2 019 830

32 256
437 685

590 988
2 141 977

138 778
502 989

808 278

175 149

706 202

165 833

1 030 253
223 250
989 577
214 435
108 333 998
9,13
1,98
32,85%
0,65
0,14

901 171
211 617
1 240 806
291 371
107 892 737
11,50
2,70
4,87%
0,08
0,02

12 miesięcy 2020
PLN ‘000
EUR ‘000
57 621
12 879
40 393
9 028
70%

12 miesięcy 2019
PLN ‘000
EUR ‘000
123 730
28 763
91 759
21 331
74%

(17 064)

(3 814)

(25 166)

(5 850)

585

131

134 982

31 378

25 831

5 773

204 885

47 628

46 261
72 092

10 340
16 113

162 417
367 302

37 756
85 384

(23 739)

(5 306)

262 938

61 123

(0,22)
18 478
(249 268)
(236 600)

(0,05)
4 130
(55 713)
(52 881)

2,44
85 788
385 645
22 479

0,57
19 943
89 648
5 226

* w celu przeliczenia wybranych skonsolidowanych danych finansowych zastosowano wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20); nie zastosowano wymogów MSR 21 w tym zakresie.
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2. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW

1. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA
Aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostki współkontrolowane
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności i pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM
PASYWA

31.12.2020
1 248 285
1 171 354
40 999
21 554
14 378

31.12.2019
/przekształcone/
983 181
890 770
51 107
33 138
5 835
2 331

771 545
31 755
8 468
148 853
582 469

1 158 796
16 885
7 573
590 988
543 350

2 019 830

2 141 977

31.12.2020

31.12.2019
/przekształcone/
1 240 806
108 334
778 139
73 420
5 007
275 906

Kapitały własne
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Niepodzielony wynik finansowy

989 577
108 334
852 525
73 420
5 019
(49 721)

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty bankowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingów
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

530 232
374 021
24 122
48 545
8 910
74 634

402 529
228 929
9 546
29 361
37 351
6 802
90 540

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty bankowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingów
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Zobowiązania Grupy do zbycia klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

500 021
114 424
7 447
32 007
1 988
31 423
312 732

498 642
27 717
2 018
163 427
1 525
20 952
283 003

2 019 830

2 141 977

PASYWA RAZEM

12 m-c 2020

12 m-cy 2019
/przekształcone/

Przychody z wynajmu
Przychody związane z funkcjonowaniem nieruchomości
Przychody operacyjne
Koszty bezpośrednio związane z nieruchomościami
Zysk operacyjny netto (NOI)

46 650
10 971
57 621
(17 228)
40 393

97 937
25 793
123 730
(31 971)
91 759

Pozostałe przychody, w tym z tytułu usług zarządzania
Koszty funkcjonowania spółek celowych
Koszty ogólnego zarządu
Koszty wyceny programu motywacyjnego
Zyski/straty z aktualizacji wyceny nieruchomości
Pozostałe koszty
Udział w zysku/stracie jednostek wycenianych metodą praw własności
Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi
Zysk/Strata z działalności operacyjnej

4 247
(3 085)
(13 979)
46 261
(2 347)
17
585
72 092

3 676
(4 164)
(21 052)
(2 228)
162 417
(129)
2 041
134 982
367 302

Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu odsetek
Koszty odsetek
Pozostałe przychody i koszty finansowe
Zysk/Strata przed opodatkowaniem

190
2 823
(17 856)
(71 994)
(14 745)

599
3 272
(34 357)
(11 113)
325 703

Podatek dochodowy
Zysk/Strata netto

(8 994)
(23 739)

(62 765)
262 938

12

(12)

12

(12)

(23 727)
(23 739)
-

262 926
262 938
-

(0,22)
(0,22)

2,44
2,44

Pozostałe całkowite dochody netto
- pozycje, które mogą zostać przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Suma dochodów całkowitych netto
Zysk/Strata netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej
Zysk/Strata netto przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli
Zysk/Strata netto na jedną akcję (w PLN)
Podstawowy za okres obrotowy
Rozwodniony za okres obrotowy

Noty i objaśnienia zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Capital Park za 2020 rok (http://inwestor.capitalpark.pl/raporty-okresowe/)

Noty i objaśnienia zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Capital Park za 2020 rok (http://inwestor.capitalpark.pl/raporty-okresowe/)
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3. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy ze
sprzedaży akcji powyżej
ceny nominalnej

Pozostałe kapitały

Różnice kursowe z
przeliczenia

Niepodzielony wynik
finansowy

Udziały niekontrolujące

Razem kapitały własne

108 334

778 139

73 420

5 007

275 905

-

1 240 805

Podział zysku netto

-

74 386

-

-

(74 386)

-

-

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

(227 501)

-

(227 501)

Razem transakcje z właścicielami

-

74 386

-

-

(301 887)

-

(227 501)

Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy

-

-

-

-

(23 739)

-

(23 739)

Inne całkowite dochody netto za okres
sprawozdawczy

-

-

-

12

-

-

12

Suma dochodów całkowitych

-

-

-

12

(23 739)

-

(23 727)

Kapitał własny na 31.12.2020

108 334

852 525

73 420

5 019

(49 721)

-

989 577

Kapitał własny na 01.01.2019 /
przekształcone/

107 495

797 655

71 256

5 019

(6 549)

114 904

1 089 780

839

-

-

-

-

-

839

Płatności w formie akcji własnych

-

-

2 164

-

-

-

2 164

Podział zysku netto

-

(19 516)

-

-

19 516

-

-

Zmiany w strukturze Grupy

-

-

-

-

-

(114 904)

(114 904)

839

(19 516)

2 164

-

19 516

(114 904)

(111 901)

Kapitał własny na 01.01.2020 /
przekształcone/

Emisja akcji/objęcie udziałów

Razem transakcje z właścicielami
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy

-

-

-

-

262 938

-

262 938

Inne całkowite dochody netto za okres
sprawozdawczy

-

-

-

(12)

-

-

(12)

Suma dochodów całkowitych

-

-

-

(12)

262 938

-

262 926

108 334

778 139

73 420

5 007

275 905

-

1 240 805

Kapitał własny na 31.12.2019 /
przekształcone/

Noty i objaśnienia zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Capital Park za 2020 rok (http://inwestor.capitalpark.pl/raporty-okresowe/)
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4. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12 miesięcy
2020
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Wpływy ze sprzedaży
Płatność zobowiązań (dostawy i usługi)
Odsetki od depozytów
Podatek dochodowy zwrócony/(zapłacony)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 miesięcy
2019
/przekształcone/

74 408
(55 982)
204
(152)
18 478

180 661
(91 550)
430
(3 753)
85 788

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Utrata kontroli w jednostkach zależnych
Wydatki z tytułu nakładów na inwestycje inwestycji w nieruchomości
Spłata udzielonych pożyczek do jednostek współkontrolowanych
Spłaty odsetek od udzielonych pożyczek do jednostek współkontrolowanych
Dywidendy otrzymane
Pozostałe wydatki inwestycyjne
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

363
(255 761)
3 564
2 376
190
(249 268)

534 669
(154 400)
5 377
1 182
599
(1 782)
385 645

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy z tytułu kredytów
Wypłata dywidendy
Odsetki
Wykup obligacji
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności z tytułu leasingów
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

246 477
(227 501)
(19 137)
(173 083)
(61 851)
(1 505)
(236 600)

117 716
(39 308)
(15 000)
(38 794)
(2 135)
22 479

D. Przepływy pieniężne netto razem

(467 390)

493 912

(439 323)

493 912

28 067

-

604 250

110 338

164 927

604 250

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym dotyczących aktywów
przeznaczonych do sprzedaży
-różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu, w tym dotyczące aktywów
przeznaczonych do sprzedaży
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym dotyczące aktywów
przeznaczonych do sprzedaży

Noty i objaśnienia zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Capital Park za 2020 rok (http://inwestor.capitalpark.pl/raporty-okresowe/)
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SŁOWNIK
Absorpcja

Zmiana netto zajmowanej przez najemców powierzchni uwzględniająca zmianę wielkości powierzchni
niewynajętej oraz nowej podaży w analizowanym okresie

Capex

Nakłady inwestycyjne

GAV

Ang. Gross Asset Value, wartość brutto nieruchomości

GLA

Ang. Gross Leasable Area; powierzchnia najmu brutto

NAV

Ang. Net Asset Value, wartość aktywów netto

NCI

Ang. Non-controlling interest, udziały niekontrolujące

NOI

Ang. Net Operating Income, dochody z najmu netto

WAULT

Ang. Weighted Average Unexpired Lease Term; Średnioważony okres najmu pozostały do końca
trwania umowy

Wycena SCN

Wycena w skorygowanej cenie nabycia, pomniejszona o koszty transakcji, które można bezpośrednio
przypisać do nabycia lub emisji zobowiązań finansowych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy Raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa, sytuacji finansowej oraz wyników Grupy lub branży, w której Grupa prowadzi działalność.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do okoliczności, które jeszcze nie wystąpiły oraz wyników i innych stwierdzeń, które nie są historycznymi faktami
i są oznaczone zwrotami takimi jak „uważa”, „oczekuje”, „przewiduje”, „zamierza”, „zakłada”, „planuje”, „szacuje”, „ma na celu”, „prognozuje”, „spodziewa się”, „dąży”
oraz podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Raporcie, w tym założenia, opinie oraz poglądy Grupy lub pochodzące ze
źródeł zewnętrznych stanowią wyłącznie opinie i prognozy, które są niepewne i mogą podlegać ryzykom. Rzeczywisty rozwój wydarzeń może znacząco różnić się od
przewidywanego rozwoju wskutek wystąpienia szeregu czynników, m.in. zmian ogólnej sytuacji gospodarczej, zwłaszcza warunków gospodarczych w Polsce, zmian
mających wpływ na poziom stóp procentowanych, zmian poziomu konkurencyjności, zmian przepisów prawa, szkód w środowisku naturalnym, potencjalnego wpływu
postępowań prawnych oraz pozwów, a także zdolności Grupy do osiągnięcia synergii operacyjnych związanych z przeszłymi lub przyszłymi transakcjami nabycia.
Grupa nie gwarantuje, że założenia leżące u podstaw przedstawionych w niniejszym Raporcie stwierdzeń dotyczących przyszłości są wolne od błędów oraz nie ponosi
odpowiedzialności za zgodność opinii wyrażonych w niniejszym Raporcie z przyszłym stanem faktycznym, ani odpowiedzialności za aktualizację stwierdzeń zawartych
w niniejszym Raporcie w sposób odzwierciedlający przyszłe wydarzenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości przedstawione w niniejszym Raporcie są aktualne na dzień
jego sporządzenia. Udostępnienie niniejszego Raportu lub prowadzenie przez Grupę dalszych rozmów z odbiorcami niniejszego Raportu w żadnym wypadku nie będzie
oznaczało, że od daty sporządzenia Raportu nie miała miejsce żadna zmiana dotycząca spraw Grupy. W związku z powyższym, Grupa nie zobowiązuje się do przeglądu,
aktualizacji ani potwierdzania przewidywań lub szacunków analityków, ani do publicznego udostępnienia jakichkolwiek zmian stwierdzeń dotyczących przyszłości
w odpowiedzi na zaistniałe wydarzenia i okoliczności, które dotyczą treści niniejszego Raportu.
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Grupa Capital Park
https://capitalpark.pl/
http://inwestor.capitalpark.pl/
Adres
Klimczaka 1
02-797 Warszawa
+48 22 318 88 88
biuro@capitalpark.pl
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