
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Informujemy, że inwestowanie w obligacje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Uczula się inwestorów,
że z inwestycją w obligacje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale II Dokumentu Ofertowego, do
których zalicza się m. in. ryzyko związane z branżą nieruchomości, ryzyko działalności deweloperskiej, ryzyko płynności,
ryzyko kredytowe, ryzyko zmiany stóp procentowych, ryzyko spadku cen mieszkań, ryzyko przedterminowego wykupu,
czy ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

przygotowawcze przedinwestycyjne,
generalnego wykonawcy,
spółki finansującej,
wydzielonych spółek projektowych.

Działalność  Grupy Incepti skoncentrowana jest na wrocławskim rynku deweloperskim. Dotychczas Grupa Incepti
zrealizowała 4 inwestycje mieszkaniowe na terenie Wrocławia o łącznej wartości 18,4 tys. powierzchni użytkowej
mieszkań (PUM).

Incepti znana jest na rynku deweloperskim od 2010 roku, kiedy to rozpoczęła działalność Incepti Development KP
Investment sp. z o.o. sp. k. powołana przez Pana Konrada Pawlaka, inwestującego od 2002 roku na wrocławskim rynku
nieruchomości oraz Panów Zbigniewa Przybylaka oraz Roberta Kałużę. Dynamicznie rozwijająca się Grupa następnie
w latach 2011 – 2018 powołała kolejne podmioty celowe w celu realizacji kolejnych inwestycji oraz zadań
deweloperskich. 

Obecnie w zależności od funkcji spółki w Grupie Incepti pełnią one między innymi czynności:     

PROJEKT
Staranne projektowanie
mieszkań (wsparte badaniami
rynkowymi) w celu uzyskania
finalnej oferty powyżej średniej
rynkowej pod względem
funkcjonalności i rozkładu

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII D

EMITENT                                        INCEPTI DEVELOPMENT S.A.
TERMIN ZAPISÓW                        30.10.2020 - 19.11.2020
TERMIN PRZYDZIAŁU                  20.11.2020
CENA EMISYJNA                           1 000 ZŁ
LICZBA OFEROWANYCH 
OBLIGACJI                                      4 400 SZTUK
MINIMALNY ZAPIS                      10 000 ZŁ
OPROCENTOWANIE STAŁE      7,1%
ZAPADALNOŚĆ                             2,5 ROKU
WYPŁATA ODSETEK                    CO 3 MIESIĄCE

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNATERMIN ZAPISÓW
30.10.2020 - 19.11.2020

Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Emitenta.
Umowa cesji wierzytelności przypadających Emitentowi od Incepti sp.
z o.o.  Gaj sp. k. z tytułu umów pożyczek.
Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie
art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
Poręczenie majątkowe i oświadczenie Incepti sp. z o.o. Gaj sp. k. o
poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150%
wartości przydzielonych Obligacji.
Poręczenie osobiste i oświadczenie większościowego akcjonariusza
Emitenta, Pana Konrada Pawlaka o poddaniu się rygorowi egzekucji
w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych
Obligacji.

ZABEZPIECZENIE
                             

LOKALIZACJA
Koncentracja na atrakcyjnych
lokalizacjach (w granicach miasta, 
z dostępną infrastrukturą 
i komunikacją miejską, sprawdzoną
pod względem popytu)

SZCZEGÓŁY OFERTY

MARKETING
Efektywny marketing dzięki
doborowi najlepszych narzędzi
w ramach marketing-mix
co skutkuje optymalizacją
poniesionych wydatków
na reklamę

OPTYMALIZACJA
Optymalizacja wykorzystania
gruntu w granicach istniejącego
planu miejscowego

POLITYKA SPRZEDAŻOWA
Racjonalna polityka sprzedażowa
dotycząca ceny lokali czy mieszkań
przejawiająca się w elastycznym
reagowaniu na zmiany po stronie
popytowej

RENTOWNOŚĆ
Wysoka rentowność działalności
operacyjnej oraz kapitałów własnych
dzięki minimalizacji kosztów
własnych, niskiemu poziomowi
kosztów stałych, optymalnemu
poziomowi zatrudnienia

CEL EMISJI
                            
Celem emisji Obligacji Serii D jest pozyskanie środków
pieniężnych, które zostaną przeznaczone na
finansowanie projektu deweloperskiego „Incepti Gaj”
oraz na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta.
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Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A  |   00-645 Warszawa
Polna Corner, VIII p.

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126obligacje@pcdm.pl

CZYNNIKI SUKCESU EMITENTA  

Niniejszy materiał oraz materiały na stronie emisji mają charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii D jest Dokument Ofertowy Obligacji serii D dostępny w
wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.incepti.pl oraz PCDM www.pcdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza
Dokumentu Ofertowego.

INWESTOWANIE W OBLIGACJE KORPORACYJNE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM
UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW


