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O projekcie

Emitent zamierza nabyć nieruchomości celem przygotowania ich pod budowę inwestycji
w postaci parku handlowego. Emitent, jest spółką celową powołaną 10 maja 2022
jedynie do nabycia nieruchomości pod realizację Inwestycji będącej parkiem handlowym
położonym w Łodzi oraz celem przygotowania nieruchomości pod realizację wskazanego
celu.

Projekt zlokalizowany będzie obok funkcjonującego Vendo Parku firmy TREI, gdzie
znajdują się sklepy Pepco, Action, KIK, Rossmann oraz sklep spożywczy LIDL, a z drugiej
strony sklep sieci Biedronka.

Nieruchomość, na której planowany jest Park Handlowy Quantum, LIDL oraz Vendo Park
są połączone funkcjonalnie wjazdami oraz komunikacją wewnętrzną i parkingiem - dla
Klienta detalicznego stanowić będą spójne, posiadające kompleksową ofertę centrum
handlowe. W Quantum Parku znajdować się będą min. sklepy następujących marek:
SINSAY, TEDI, DEALZ, SMYK.

Ofertę dopełnia zlokalizowana na 1 piętrze siłownia o powierzchni 2000m2 sieciowej
firmy Just Gym (spółka córka Medicover)



Obecny stan projektu

Na dzień dzisiejszy dla Nieruchomości wydane zostały prawomocne warunki zabudowy
pozwalające na realizację Inwestycji. Natomiast celem umożliwienia ewentualnej
realizacji Inwestycji Alternatywnej dnia 12 kwietnia 2022 roku złożony został wniosek
o ustalenie warunków zabudowy.

Termin na zawarcie warunkowych umów sprzedaży nieruchomości ustalony został na dzień
30 lipca 2022 roku. Natomiast termin zawarcia umów przenoszących ustalony został w
terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu zawiadomienia Prezydenta miasta Łodzi o
nieskorzystaniu z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego, względnie w
terminie 14 (czternastu) dni od upływu ustawowego terminu do wykonania prawa
pierwokupu przez Prezydenta miasta Łodzi (w zależności od tego, które z tych zdarzeń
nastąpi wcześniej).

Prawa i roszczenia z przedmiotowych umów przedwstępnych sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości zostały na mocy umowy zawartej dnia 13 maja 2022 roku w
formie aktu notarialnego przeniesione na Emitenta



Osoby zarządzające Quantum Park Łódź sp. z o.o.

Sylwia Bezmienow – Członek Zarządu 

Emitent jest spółką projektową, której członkiem zarządu jest Pani

Sylwia Bezmienow. Pani Sylwia Bezmienow w toku swojej kariery

zawodowej, w ostatnich latach związana jest ze spółkami

działającymi pod marką Quantum. Zajmowane stanowiska w

ostatnich 5 latach w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Quantum A1 Łòdź - udziałowiec - sprzedaż projektu na rzecz White

Star Real Estate www.whitestar-realestate.com

2020 Park Logistyczny Wieliczka – udziałowiec - udziałowiec-

sprzedaż projektu na rzecz 7R.SA www.7rsa.pl 2020 Quantum

Logistic Łòdź– udziałowiec - sprzedaż projektu na rzecz GLP

www.glp.com 2018 „Galeria nad Potokiem” – udziałowiec, członek

zarządu- Retail Park na rzecz Saller-Bau www.saller-bau.com 2017

Quantum Park Łódź Faza 1– Retail Park - udziałowiec, członek

zarządu - sprzedaż projektu na rzecz TREI Real Estate

www.treirealestate.com www.vendo-park.com

Witold Bezmienow – Dyrektor Zarządzający 

Założyciel, Prezes Zarządu spółek działającymi pod marką
Quantum Development.

2010 – 2011 Dyrektor, Black Lion. Soho Development
http://www.sohodevelopment.pl/

2008-2010 Dyrektor, Parkridge Holdings
www.mountpark.com

2004 - 2008 Członek Zarządu, Vistula Fashion Group SA
www.vrg.pl

2000 – 2001 Członek Zarządu, Vistula SA

1996-1999 Dyrektor, Royal Dutch/ Shell Polska

http://www.whitestar-realestate.com/
http://www.7rsa.pl/
http://www.glp.com/
http://www.saller-bau.com/
http://www.treirealestate.com/
http://www.vendo-park.com/
http://www.sohodevelopment.pl/
http://www.mountpark.com/
http://www.vrg.pl/


QUANTUM DEVELOPMENT – INNE ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓREJ 
WSPÓLNIKIEM BYŁA PANI SYLWIA BEZMIANOW

Wybrane zrealizowane projekty w ostatnich 5 latach w sektorze komercyjnym:

2022 Quantum A1 Łòdź – sprzedaż projektu na rzecz White Star Real Estate www.whitestar-realestate.com

2020 Park Logistyczny Wieliczka - sprzedaż projektu na rzecz 7R.SA www.7rsa.pl

2020 Quantum Logistic Łòdź – sprzedaż projektu na rzecz GLP www.glp.com

2018 „Galeria nad Potokiem” – Retail Park na rzecz Saller-Bau www.saller-bau.com

2017 Quantum Park Łòdź Faza 1– Retail Park – sprzedaż projektu na rzecz TREI Real Estate
www.treirealestate.com www.vendo-park.com

http://www.whitestar-realestate.com/
http://www.7rsa.pl/
http://www.glp.com/
http://www.saller-bau.com/
http://www.treirealestate.com/
http://www.vendo-park.com/


PODSTAWOWE DANE PROJEKTU

QUANTUM PARK ŁÒDŹ

WARSZAWA

GDAŃSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

LUBLIN

DANE PROJEKTU

Powierzchnia działki 16 528 m2

Powierzchnia najmu poziom 0 4 500 m2

Powierzchnia najmu poziom +1 2 000 m2

Liczba sklepów 9

Miejsca parkingowe 150

BYDGOSZCZ
SZCZECIN

ŁÓDŹ

POZNAŃ

KIELCE

RZESZÓWKRAKÓW

WROCŁAW

KATOWICE

OPOLE

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 7

Źródło: https://www.belekaj.eu/pl/lodz/

Źródło: https://culture.pl/pl/artykul/zmienic-
obraz-miasta

Źródło: 
https://www.projektinwestor.pl/wizytowka/i
nwestycji/dworzec-lodz-fabryczna#



WIZUALIZACJA

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 8

Wizualizacja projektu



DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA / HARMONOGRAM  / LOKALIZACJA

QUANTUM 
PARK

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 9

Łódź, ul. Poli Gojawiczyńskiej 19

Liczba
mieszkań

Ludność Kobiety Mężczyźni Siła
nabywcza

Promień do 500 m 3 677 8 020 4  540 3 480 16 594 872

Promień 500-1000 m 8 837 19 109 10 847 8 263 57 886 614

Promień do 1000 m 12 514 27 129 15 387 11 743 74 481 486

10 min. czas dojazdu* 49 726 109 933 61 601 48 332 505 008 350



KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

https://www.vendo-
park.com/lodzgorna/

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 1
0

http://www.vendo-park.com/lodzgorna/
http://www.vendo-park.com/lodzgorna/


POZIOM 0
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POZIOM +1

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 1
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LOKALIZACJA

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 1
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Źródło: www.google.com/maps/



ELEWACJE ORAZ PRZEKROJE

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 1
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ELEWACJE ORAZ PRZEKROJE

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 10



KLIENCI QUANTUM

QUANTUM PARK ŁÓDŹ 11

Wizualizacja projektu

Wizualizacja projektu



Parametry emisji publicznej obligacji serii A

Emitent: Quantum Park Łòdź sp. z o.o.
Seria: A
Oferta: publiczna na podstawie Memorandum Informacyjnego – art. 

37b ustawy o ofercie (publikowana na stronie)
Wartość oferty: 6.000.000,00 zł
Minimalny zapis: 5.000,00 zł
Wartość nominalna: 1.000 zł
Oprocentowanie: stałe, 9,25%
Odsetki: kwartalne
Okres finansowania: 18 miesięcy
Termin oferty: 18 maja 2022 r. – 24 maja 2022 r.
Termin przydziału: 30 maja 2022 r.
Termin wykupu: 30 listopada 2023 r.
Cel emisji: Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta 

przeznaczone na poczet pokrycia: (i) części ceny zakupu nieruchomości przez Emitenta oraz (ii) 
bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego 
PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii A.

Zabezpieczenia:
1.Hipoteka na nieruchomościach, z zastrzeżeniem, że zostanie ustanowiona w przyszłości, pod warunkiem 
skutecznego nabycia nieruchomości przez Emitenta;
2.Zastaw na udziałach w Emitencie;
3.Poręczenie osobiste Prezesa Zarządu za roszczenia odsetkowe;
4.Umowa wekslowa wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

ww. zabezpieczenia będą miały status równorzędnego z zabezpieczeniami obligacji Serii A oraz kolejnych serii, jeśli te 

zostaną wyemitowane za pośrednictwem PCDM. Z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna Obligacji Serii A oraz 
kolejnych serii objętych niniejszymi zabezpieczeniami nie może przekraczać sumy 13.500.000,00 (trzynastu milionów 
pięciuset tysięcy 00/100) złotych.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka
znajdują się w rozdziale II na stronie 10 Memorandum Informacyjnego.



Wybrane czynniki ryzyka

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka
znajdują się w rozdziale II na stronie 10 Memorandum Informacyjnego.

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, PRAWNYM ORAZ FINANSOWYM EMITENTA

Ryzyko niepozyskania pozwolenia na budowę przez Emitenta

Ryzyko związane z popytem na parki handlowe 

Ryzyko związane z koniecznością samodzielnej realizacji Inwestycji przez Emitenta 

Ryzyka związane z transakcją nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i na świecie

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskiwaniem środków finansowych

Ryzyko związane z niepozyskaniem przez Emitenta wystarczających środków

Ryzyko spadku cen najmu oraz utraty najemców 

Ryzyko związane z miejscem prowadzenia działalności (koncentracją działalności)

Ryzyko krótkiego czasu prowadzenia działalności

Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi

Ryzyko związane ze strukturą zarządu oraz zmianą składu zarządu

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Ryzyka związane ze strukturą właścicielską Emitenta oraz zaciąganiem zobowiązań od Wspólnika

Ryzyko związane z konkurencją

Ryzyko uznania zabezpieczeń zastawu rejestrowego ustanowionego na majątku nienależącym do Emitenta za bezskuteczne



Wybrane czynniki ryzyka

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka
znajdują się w rozdziale II na stronie 10 Memorandum Informacyjnego.

Ryzyko zdarzeń losowych

Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej Poręczyciela

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 zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej

Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje

Ryzyko związane z 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 modelem wyceny zabezpieczenia

Ryzyko związane ze zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia

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 opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i rejestracji Obligacji w Depozycie i nie powstania praw z Obligacji

Ryzyko związane z równorzędnym zabezpieczeniem kolejnych serii obligacji

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PORĘCZYCIELEM



Nota Prawna

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego
wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy
podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.
Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie
mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w
żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o
papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US
Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia
obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi
regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum
Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Quantum Park Łòdź 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 Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/quantum-park-
lodz-seria-a/ Emitenta: http://quantumpark.pl/ Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane na stronie
10 w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do
utraty części lub całości kapitału.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka
znajdują się w rozdziale II na stronie 10 Memorandum Informacyjnego.

https://www.pcdm.pl/emisja/quantum-park-lodz-seria-a/
http://quantumpark.pl/


Zapraszamy do kontaktu

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Firma Inwestycyjna

22 201 11 41ul. Waryńskiego 3A 

00-645 Warszawa

www.pcdm.pl obligacje@pcdm.pl

Quantum Park Łòdź Sp. z o.o. 
Emitent

info@quantumpark.pl

ul. Wspólna 62
00-864 Warszawa

www.quantumpark.pl

https://www.pcdm.pl/
mailto:obligacje@pcdm.pl
mailto:info@quantumpark.pl


Zapraszamy do kontaktu

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Firma Inwestycyjna

Quantum Park Łòdź Sp. z o.o.
Emitent

NIP: 5223225371
KRS: 0000971120
Kapitał zakładowy: 5 000 zł w pełni opłacony

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł, w pełni opłacony
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego



QUANTUM PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.
ul. Wspólna 62
00-864 Warszawa


