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Opis działalności Wratislavia Wise sp. z o.o.



Takie domy tworzymy...

WYJĄTKOWY DOM TO TAKI, KTÓRY

POWSTAJE Z WIEDZY, Z UCZUĆ, 

I TAKI, KTÓRY MA DUSZĘ.
 
 

 



To spółka będąca spółką właścicielską
powołana celem współrealizacji projektów
deweloperskich z innymi podmiotami
zarządzanymi przez Prezesa Zarządu -
Mirosława Kępę.

WRATISLAVIA WISE
 

 



PREZES ZARZĄDU, 

WŁAŚCICIEL WIĘKSZOŚCIOWY
MIROSŁAW KĘPA

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem biznesowym
 



CZYNIMY SZTUKĘ 
 W ENERGETYCE

 Dostarczamy rozwiązania 
w segmencie energii

elektrycznej, gazu ciepła

SPÓŁKI, KTÓRYCH WSPÓLNIKIEM JEST MIROSŁAW KĘPA

ZMIENIAMY OBLICZE
ADMINISTRATORA 
Wyznaczamy nową, wyższą

jakość usługi zarządzania
Wspólnotami Mieszkaniowymi

KREUJEMY PIĘKNE
MIEJSCA

Tworzymy budynki, które
łączą w sobie piekno,

użytecznośc i trwałość 



PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Spółka dostarczająca klientom B2B rozwiązania w
zakresie minimalizacji kosztów ponoszonych na
energię elektryczną i gaz ziemny.

SKALA BIZNESU
Ok. 40 osobowy zespół audytorów, techników,
handlowców, ponad 1000 klientów w stałej obsłudze.

 

INTELLIGENT SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O. SP.K.



PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Zarządca wspólnot mieszkaniowych i osiedli we
Wrocławiu, wyznaczający nową, wyższą jakość usługi w
branży oraz sprawujący nadzory inwestycyjne nad
procesem budowy i modernizacji budynków
wielkokubaturowych.  

SKALA BIZNESU
Ponad 6000 mieszkań w zarządzaniu, 35 Wspólnot
mieszkaniowych, najlepszy zespół w branży we
Wrocławiu.

 

IMPERIUM ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.



Projekt zrealizowany przez spółkę, 
w której wspólnikiem jest Mirosław Kępa



STOPKA

WILLA SMOLECKA

PROJEKT ZREALIZOWANY W 2021 R. 

Smolec, ul. Chłopska, 
 

8 jednostek mieszkalnych , PUM 600 m2, 
zagregowany przychód 3,1 mln netto, marża netto 25%.*

*Źródło: materiały wewnętrzne spółki Wratislavia Wise sp. z o.o.
Dane odnoszą się do przeszłości i przedstawione wyniki nie
stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. 



Wizja rozwoju projektu
CISOVA PARK



PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI
Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z przynależnym

terenem rekreacyjnym

https://cisovapark.pl/lp/


5 DZIAŁEK
o łącznej powierzchni 2,1 ha

PRAWOMOCNE
POZWOLENIA NA

BUDOWĘ 
89 jednostek mieszkalnych

10.5 TYŚ M2
Powierzchni użytkowej

mieszkalnej

PROJEKT W
TRAKCIE

REALIZACJI
Rozpoczęta budowa

PODSTAWOWE INFORMACJE

STRONA
INTERNETOWA

INWESTYCJI
 

http://www.cisovapark.pl/lp/
http://www.cisovapark.pl/lp/
https://cisovapark.pl/lp/


I ETAP

30 jednostek
mieszkalnych

realzowanych w 3
założeniach

inwestycyjnych [ po 10
szt],  okres realizacji

06/2021-12/2022

II ETAP

20 jednostek
mieszkalnych , okres

realizacji  09/2022-12/2023

III ETAP

20 jednostek
mieszkalnych, okres

realizacji 09/2023-12/2024 

IV ETAP

19 jednostek
mieszkalnych, okres

realizacji 09/2024-12/2025 

PROJEKT ETAPOWANY

http://www.cisovapark.pl/lp/


I ETAP  W TRAKCIE FIZYCZNEJ BUDOWY
STAN NA: WRZESIEŃ 2021

*Źródło: materiały wewnętrzne spółki Wratislavia Wise sp. z o.o. 

http://www.cisovapark.pl/lp/


LOKALE W SEGMENCIE
POPULARNYM

Każdy lokal to dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej z wbudowanym garażem, dodatkowym
miejscem postojowym oraz własnym ogródkiem 

POWIERZCHNIA
Zaprojektowane jednostki posiadają 5 pokoi o
łącznej powierzchni 98-104 m2 +garaż + poddasze
użytkowe dla wygody Nabywców

WYRÓŻNIKI
W łatwy sposób w lokalach można wydzielić
garderobę i/lub saunę. 

PRODUKT

http://www.cisovapark.pl/lp/


LOKALIZACJA

Stanowice - k. Oławy 
Oława   - 2 km
Wrocław - 19 km
W pobliżu strefy ekonomicznej

CECHY SZCZEGÓLNE

Położenie pomiędzy zabudową jednorodzinną
a parkiem, z wyznaczonymi ścieżkami
rowerowymi przez las oraz nad brzegiem rzeki

 

http://www.cisovapark.pl/lp/


Parametry Oferty Publicznej
Obligacji Serii A



Emitent

Termin zapisów 

Termin przydziału 

Cena emisyjna 

Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie  

Wypłata odsetek

Wratislavia Wise sp. z o.o.

29 października - 29 listopada 2021 r.

30 listopada 2021 r. 

1 000 zł za jedną Obligację Serii A

3 000 sztuk Obligacji Serii A           

5 000 zł

stałe 6%*

kwartalnie

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat czynników
ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. 

PARAMETRY OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII A



 

Cel emisji 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenia

Umowa wekslowa

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta

Poręczenie spółki celowej mającej nabyć  nieruchomość, na której realizowane będą kolejne etapy

inwestycji Cisova Park

Poręczenie spółki Intelligent Solutions Polska; inna, odporna na zawirowania covidove branża

[energetyka, profesjonalna, klient b2b], spółka niezależnie zarządzana operacyjne

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Poręczycieli

Hipoteka na nieruchomości z zastrzeżeniem, że hipoteka zostanie ustanowiona jedynie pod

warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. Przy czym środki

przeznaczone na zakup nieruchomości nie zostaną wypłacone bezpośrednio Emitentowi. 

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych na dokapitalizowanie spółki TBRE

sp. z o.o. Spółki komandytowej celem uzupełnienie budżetu I etapu inwestycji Cisova Park oraz

współfinansowania zakupu nieruchomości przez spółkę celową Emitenta, na której realizowane będą

następne etapy inwestycji Cisova Park.

Obligacje będą miały status obligacji zabezpieczonych, przy czym przydział Obligacji nastąpi przed

ustanowieniem zabezpieczeń.

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat czynników
ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. 

PARAMETRY OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII A



CZYNNIKI RYZYKA*
Ryzyko związane ze źródłami finansowania
Ryzyko krótkiego prowadzenia działalności 
Ryzyko związane ze strukturą zarządu
Ryzyko związane z koniunkturą w branży nieruchomości
Ryzyko spadku cen domów jednorodzinnych
Ryzyko związane z lokalizacją nieruchomości 
Ryzyko związane z wypadkami oraz zdarzeniami nieprzewidzianymi przy pracy 
Ryzyko związane z realizacją inwestycji deweloperskiej
Ryzyko związane z wyceną nieruchomości
Ryzyko wad fizycznych nieruchomości
Ryzyko wad prawnych nieruchomości
Ryzyko związane z zawarciem transakcji 
Ryzyko niepowodzenia strategii biznesowej
Ryzyko związane z zapewnieniem źródeł finansowania działalności
Ryzyko związane z kolejną emisją obligacji i pozyskiwaniem środków finansowych
Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności 
Ryzyka zdarzeń katastroficznych, ryzyka wyjątkowe 
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta oraz spółki celowe
Ryzyko związane ze zmianą cen materiałów budowlanych
Ryzyko związane z konkurencją
Ryzyko związane z kontrahentami
Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej
Ryzyko związane z otoczeniem prawnym i regulacyjnym
Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat czynników
ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. 



CZYNNIKI RYZYKA*
Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony konsumentów
Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności
Ryzyko wzrostu stóp procentowych
Ryzyko związane z dostępem potencjalnych klientów do finansowania
Ryzyko związane z popytem na nieruchomości 
Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora 
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 
Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów 
Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej 
Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje 
Ryzyko związane przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie
Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji
Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami
Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji 
Ryzyko związane z funkcjonowaniem Zgromadzenia Obligatariuszy i podejmowanymi decyzjami
Ryzyko nieustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji 
Ryzyko związane z brakiem wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego
Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia
Ryzyko związane ze zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
Ryzyko opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i rejestracji Obligacji w Depozycie i nie powstania praw z
Obligacji

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat czynników
ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. 



Skontaktuj się z nami

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

ul. Podwale 1a
50-430 Wrocław

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Firma Inwestycyjna

22 201 11 41

Wratislavia Wise sp. z o.o.
Emitent

www.wratislaviawise.pl

www.pcdm.pl

kontakt@wratislaviawise.pl

obligacje@pcdm.pl

http://www.kancelariarubikon.pl/
http://www.kancelariarubikon.pl/


Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki
Wratislavia Wise sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani
jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie
stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia
jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka
jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM:
www.pcdm.pl/emisja/wratislavia-wise-seria-a/ oraz Emitenta: www.wratislaviawise.pl.
Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały
opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 9 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę
Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub
całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez
Komisję Nadzoru Finansowego. 

http://www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/
http://www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/

