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Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność oddać
w Państwa ręce kolejną edycję
katalogu poświęconego nieruchomościom ofertowanych
przez Apogeum Real Estate.
Nasza firma od kilku lat z powodzeniem uczestniczy w licznych transakcjach sprzedaży i najmu dotyczących powiększającej się grupy nieruchomości
komercyjnych.
W związku z rosnącą grupą zadowolonych klientów,
dla których świadczymy usługi doradztwa, optymalizacji, obsługi transakcji, poszukiwania lokalizacji
czy komercjalizacji, zwiększa się ilość nieruchomości,
które chcielibyśmy przedstawić w aktualnej edycji
naszego katalogu. W związku z powyższym, od niniejszego wydania nasz katalog został podzielony na
dwie części: pierwszą dotyczącą nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż oraz drugą dotyczącą najciekawszych lokalizacji przeznaczonych do wynajęcia.
Zapraszamy do zapoznania się z obiema częściami
katalogu.
Zapraszamy Państwa do współpracy i zachęcamy do
kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy z przyjemnością wskażą oferty i lokalizacje dostosowane
do Państwa zapotrzebowania i zainteresowań.

Apogeum Real Estate Sp. z o.o. należy do

GRUPY APOGEUM
Zachęcamy do odwiedzin stron Internetowych
poszczególnych podmiotów Grupy Apogeum.

www.GrupaApogeum.pl
www.ApogeumRealEstate.com
www.Apogeum.biz
Stale rosnący wachlarz usług naszej grupy to m. in:

kompleksowa obsługa rynku nieruchomości,
bezpośrednie inwestycje własne na rynku
nieruchomości i spółek,

doradztwo inwestycyjne,

projektowanie kubaturowe i drogowe,

pełna obsługa zagadnień związanych z: geologią,

geotechniką, hydrogeologią i gruntami
budowlanymi,

doradztwo energetyczne

wykonawstwo robót budowlanych.
Pozostajemy z nadzieją na nawiązanie długofalowej
współpracy.

Maciej Zackiewicz
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny
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NA SPRZEDAŻ:
BIAŁYSTOK
al. Tysiąclecia, ul. Kombatantów

POWIERZCHNIA:
3,3456 ha
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna z uchwalonym MPZP.
OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość jest zlokalizowana blisko centrum miasta w północnowschodniej części Białegostoku, pomiędzy ulicami Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego i Kombatantów. Otoczenie nieruchomości to
zabudowa o charakterze usługowo - handlowo - magazynowym
i budownictwa wielorodzinnego. W bliskim sąsiedztwie znajduje się
galeria handlowa, dwie stacje benzynowe oraz zabudowa związana
z obsługą motoryzacji. Nieruchomość jest doskonale skomunikowana
z drogą krajową 8/E67 i znajduje się w odległości około 1,0 km od tej
trasy.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 3,3456 ha,
zabudowana czteroma budynkami o charakterze usługowo-handlowomagazynowym. Budynki te to trzy hale magazynowe (7000 m2, 800 m2
i 600 m2) budynek usługowo-handlowy (2000 m2). Nieruchomość
dysponuje również wolnym terenem dostępnym do niezależnego
użytkowania. Są to parkingi i place ogrodzone, podzielone lub
niepodzielone. Nieruchomość może zostać dostosowana do potrzeb jej
użytkowników – dotyczy to wygrodzenia poszczególnych powierzchni,
standardu, wyposażenia, uzbrojenia w media, itp.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl

DODATKOWE INFORMACJE:
Obecnie dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania
przestrzennego dopuszczający w tym obszarze produkcję, usługi
i handel, również wielkopowierzchniowy (o pow. sprzedaży powyżej
2000 m2). Proces sprzedaży ma charakter poufny. Szczegółowe
informacje dostępne po złożeniu zobowiązania o zachowaniu
poufności.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
CIESZYN
ul. Rynek 20

POWIERZCHNIA:
259 m2
CENA OFERTOWA:
1 200 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na paterze kamienicy mieszkalnej przy Rynku Starego Miasta.
OPIS LOKALIZACJI:
Centralny punkt Cieszyna. Sąsiedztwo ratusza miejskiego, licznych
zabytków oraz zabudowy o charakterze klasycznego centrum
miejskiego z doskonale funkcjonującymi ulicami handlowymi i silnym
zapleczem mieszkaniowym.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal znajduje się w reprezentacyjnej kamienicy na Rynku w Cieszynie,
gdzie dawniej swoją siedzibę miał Hotel Pod Brunatnym Jeleniem.
Obecnie parter budynku pełni funkcję handlową i usługową, a wyższe
piętra mieszkalną. Lokal znajduje się na parterze kamienicy, posiada
doskonałą ekspozycję - szerokie, dobrze widoczne witryny.
DODATKOWE INFORMACJE:
Możliwe również wynajęcie lokalu.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
GDAŃSK
al. Grunwaldzka 30-32
POWIERZCHNIA:
131 m2
+ 45,5 m2 piwnica
CENA OFERTOWA:
Do negocjacji.
TYP NIERUCHOMOŚCI:
Dwa lokale handlowo-usługowe na parterze przy głównej ulicy
Trójmiasta.
OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy jednej z głównych ulic
Gdańska, głównej arterii komunikacyjnej biegnącej przez Trójmiasto.
Lokalizacja przy ważnym skrzyżowaniu, charakteryzująca się
ogromnym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego,
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki tramwajowe
i autobusowe.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość składa się z dwóch lokali użytkowych, położonych na
parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Lokale są
bardzo dobrze widoczne z ulicy. Każdy z lokali posiada niezależne
wejście dla klientów od ulicy, duże, eleganckie witryny, a także
dodatkowe wejście od podwórza.
STRUKTURA NAJMU:
Mniejszy lokal (ok. 48 m 2) – wynajęty, drugi lokal (ok. 85 m 2) w trakcie
komercjalizacji. Do większego lokalu przynależy powierzchnia
piwnicy ok. 45,5 m2
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501

DODATKOWE INFORMACJE:
Istnieje możliwość połączenia lokali.

konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
GDYNIA

OBIEKT HANDLOWY DO MODERNIZACJI.

Centrum

POWIERZCHNIA:
6 500 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Śródmiejskie centrum handlowe.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Istniejące centrum handlowe do repozycjonowania. Powierzchnia
ca. 6500 m2 GLA. Główny obiekt handlowy jednego z bardzo dużych
osiedli w mieście. Obiekt wymaga poprawy parametrów umów najmu,
wprowadzenia nowych kluczowych najemców oraz remontu parkingu
i części wspólnych.
DODATKOWE INFORMACJE:
Zakup nieruchomości po due diligence i negocjacjach cenowych.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
GORZÓW WLKP.
ul. Piłsudskiego 57

POWIERZCHNIA:
2611 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna w 100% wynajęta.
OPIS LOKALIZACJI:
Bezpośrednie sąsiedztwo dużych osiedli mieszkaniowych.
W niewielkiej odległości centrum miasta, urzędy, sklepy oraz liczne
obiekty użyteczności publicznej.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym, na części działki
znajduje się parking na 78 miejsc parkingowych.
STRUKTURA NAJMU:
Całość nieruchomości wynajęta dwóm najemcom (Komfort, RTV
EURO AGD), część podnajęta trzeciemu podmiotowi. Obecnie
zaawansowany proces rekomercjalizacji powierzchni obiektu celem
optymalizacji dochodów (wprowadzenie operatora FMCG).
DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania
o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia bieżącą
stopę zwrotu około 10%. Powierzchnia działki 6665 m2.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
GRODZISK MAZ.
ul. Sienkiewicza 26
POWIERZCHNIA:
175 m2
CENA OFERTOWA:
1 300 000 PLN + PCC

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy w centrum miasta.
OPIS LOKALIZACJI:
Centrum miasta, główna ulica Grodziska Mazowieckiego. Doskonała
widoczność witryny od strony głównej ulicy o bardzo wysokim
natężeniu ruchu kołowego i pieszego. Działka z pawilonami narożna.
Parking dla klientów oraz zatowarowanie wjazdem z bocznej
ulicy, na którą wjazd z drogi wojewódzkiej odbywa się wygodnym,
wyodrębnionym pasem do skrętu. W okolicy liczne osiedla
mieszkaniowe domów jedno i wielorodzinnych. W odległości 10
minutowego spaceru Urząd Miejski, Dworzec PKP, Dworzec WKD,
Dworzec PKS oraz wszystkie pozostałe główne punkty miasta.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal o ustawnym kształcie. Stan techniczny dobry (po remoncie).
W lokalu dostępne wszystkie media. Duża witryna. Elewacja
pawilonów po remoncie. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.
Możliwość zagospodarowania terenu przed lokalem lub ustawienia
dodatkowych konstrukcji pod reklamę na dachu za dodatkową opłatą.
DODATKOWE INFORMACJE:
Możliwe również wynajęcie lokalu.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
INOWROCŁAW
ul. Górnicza 21

POWIERZCHNIA:
1570 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna w 100% wynajęta.
OPIS LOKALIZACJI:
Centralna część Inowrocławia, przy skrzyżowaniu jednej z głównych
ulic okalających centrum oraz drogi krajowej 25. Świetna lokalizacja
handlowo-usługowa, w pobliżu liczne osiedla mieszkaniowe.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka zabudowana pawilonem handlowo-usługowym oraz
parkingiem na 26 miejsc parkingowych. Powierzchnia działki 2986 m2.
STRUKTURA NAJMU:
Całość nieruchomości wynajęta jednemu najemcy (Komfort),
podnajem części nieruchomości.
DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania
o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia bieżącą
stopę zwrotu około 10%.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
JELENIA GÓRA
ul. Bankowa 8

POWIERZCHNIA:
568 m2
CENA OFERTOWA:
1 550 000 PLN netto
+ podatek
TYP NIERUCHOMOŚCI:
Kamienica przy głównym ciągu komunikacyjnym w centrum Jeleniej
Góry.
OPIS LOKALIZACJI:
Kamienica usytuowana jest w centrum miasta, przy głównym
trakcie prowadzącym na rynek Starego Miasta. Otoczona jest
zabytkowymi budynkami. Lokalizacja charakteryzuje się doskonałą
widocznością, ekspozycją, a także dużym natężeniem ruchu pieszego
oraz samochodowego. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.
Jest to idealna lokalizacja dla prowadzenia działalności usługowej,
edukacyjnej, szkoleniowej, biurowo-usługowej.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Kamienica składa się z 5 kondygnacji użytkowych. Parter ma
charakterystykę detaliczną. Piętra od 1 do 3 posiadają potencjał
biurowy z możliwością konwersji na lokale mieszkalne. Obecnie
piwnica niewykorzystana, możliwa do przywrócenia funkcja
lokalu gastronomicznego. Remont generalny nieruchomości
przeprowadzono w 1999 r. Każda z kondygnacji może stanowić
odrębny przedmiot najmu. Poszczególne piętra połączone są
schodami, znajdującymi się w środku budynku. Pomieszczenia
biurowo-usługowe zlokalizowane na kondygnacjach są w dobrym
stanie technicznym, posiadają węzły sanitarne, podłogi wyłożone są
panelami. Istnieje dowolna możliwość aranżacji powierzchni przez
najemcę (np. ustawienia ścian działowych, kolorystyka wnętrza,
itp.). Pomieszczenia w piwnicy posiadają także niezależny węzeł
sanitarny.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501

STRUKTURA NAJMU:
W trakcje komercjalizacji.

konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
KALISZ
al. Wojska Polskiego 135
POWIERZCHNIA:
1175 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna w 100% wynajęta.
OPIS LOKALIZACJI:
Położenie w centrum Kalisza, przy jednej z głównych ulic, okalającej
rynek i Stare Miasto. W pobliżu liczne sklepy, centra handlowe, urzędy
i inne obiekty użyteczności publicznej.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym w całości
zagospodarowanym przez najemcę. Część działki stanowi parking na
22 miejsca. Powierzchnia działki 2808 m2.
STRUKTURA NAJMU:
Całość wynajęta jednemu najemcy – podnajem.
DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania
o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia bieżącą
stopę zwrotu około 10%.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
KOŁOBRZEG
ul. Jedności Narodowej 10
POWIERZCHNIA:
909 m2
CENA OFERTOWA:
2 499 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wolnostojący obiekt usługowo-biurowy.
OPIS LOKALIZACJI:
Obiekt wolnostojący zlokalizowany w Kołobrzegu, w rejonie
Śródmieścia. Ogrodzony, na działce o powierzchni 2 000 m2. Parter
i piętro zajmują łącznie powierzchnię ponad 900 m2.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Część budynku ostatnio pełniła funkcję klubu muzycznego. Na
parterze znajduje się duża sala główna, kilka pomieszczeń klubowych,
hol, toalety oraz barek i zaplecze gastronomiczne. Na piętrze są pokoje
biurowe o różnych powierzchniach oraz łazienka i WC . Parter obiektu
idealnie nadaje się na klub, dyskotekę, restaurację, dom weselny lub
inne tego typu działalności. Wszystko wykończone i nadające się do
przywrócenia pierwotnej funkcji obiektu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Istnieje możliwość wynajęcia całej nieruchomości lub jej części.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
KOŁOBRZEG
POWIERZCHNIA DZIAŁEK:

20 739 m2
CENA OFERTOWA:
30 000 000 PLN + VAT

TEREN POD KOMPLEKS HOTELOWY.
PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działki inwestycyjne z uchwalonym MPZP.
OPIS LOKALIZACJI:
Przedmiot nieruchomości to działki gruntu znajdujące się w pierwszej
linii brzegowej w bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesnych obiektów
hotelowych i usługowych. Działki położone są w sąsiedztwie plaży, która
w latach 2010-2012 przeszła gruntowną rewitalizację.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Obecnie na terenie prezentowanych działek funkcjonuje Ośrodek
Wczasowy, generujący stabilny dochód. Obszar działek ujęty został
w MPZP. Działka posiada bardzo dobry dojazd. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego podstawowa funkcja terenu
to usługi lecznictwa uzdrowiskowego, funkcja uzupełniająca to
usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. Możliwa powierzchnia
zabudowy: 30% Maksymalna wysokość zabudowy: 20 m.
INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji zostanie ujawniona zainteresowanym po złożeniu
zobowiązania do zachowania poufności.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
KRAKÓW
ul. Wadowicka 9

POWIERZCHNIA:
2137 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna w 100% wynajęta.
OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość przy jednej z głównych tras przelotowych przez miasto,
blisko skrzyżowania obwodnicy centrum Krakowa z wlotem na drogę
krajową nr 7. W okolicy duże osiedla mieszkaniowe, węzeł komunikacji
miejskiej, liczne biurowce oraz zwarta zabudowa.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka zabudowana pawilonem handlowym, na części parking na 23
miejsca. Powierzchnia działki 4766 m2. Dojazd przez działki sąsiednie,
możliwość ustanowienia służebności lub wykupienia drogi.
STRUKTURA NAJMU:
Całość wynajęta jednemu najemcy (Komfort) z częścią zajętą przez
podnajemcę.
DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania
o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia bieżącą
stopę zwrotu około 10%.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
DZIAŁKI NAD JEZIOREM
SZELMENT
POWIERZCHNIA:
1,6 ha
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.
TYP NIERUCHOMOŚCI:
Teren inwestycyjny nad jeziorem.
OPIS LOKALIZACJI:
Działki gruntu położone są w bliskim sąsiedztwie jeziora Szelment
Wielki w województwie podlaskim, gmina Szypliszki, na pojezierzu
Suwalskim w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Działki
położone są w pobliżu miejscowości Leszczewo i u podnóża góry
Jesionowej. Tereny inwestycyjne znajdują się w odległości 15 km
na północ od Suwałk i około 15 km od przejścia granicznego z Litwą
w Budzisku. W pobliżu działek prowadzi działalność Wojewódzki
Ośrodek Sportów i Rekreacji „Szelment”.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, który
przewiduje między innymi możliwość budowy na tym terenie
domów. Na podstawie zapisów planu wykonana została koncepcja
architektoniczna przewidująca budowę 27 domów wraz z trzema
propozycjami projektów.
DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta dotyczy sprzedaży całości lub części terenu z pozwoleniem na
budowę.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
LUBLIN
ul. Bramowa 3a / Pl. Króla
Władysława Łokietka 3

POWIERZCHNIA UDZIAŁU:

1 097 m2
CENA OFERTOWA:
5 800 000 PLN + VAT
TYP NIERUCHOMOŚCI:
Udział we własności kamienicy w ścisłym centrum miasta.
OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość usytuowana w centrum Lublina, blisko staromiejskiego
rynku i zbiegu ulic Bramowej z Szambelańską i Jezuicką oraz ulicy
Krakowskie Przedmieście. W rejonie znajdują się liczne sklepy,
restauracje, urzędy, gmachy reprezentacyjne i użyteczności publicznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie liczne atrakcje turystyczne oraz inne
obiekty o charakterze typowym dla handlu śródmiejskiego.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną.
Na sprzedaż udział Spółki w prawie użytkowania wieczystego
gruntu oraz współwłasnośći budynku, który wynosi 93190/103850 tj.
1097 m2. Pozostała część budynku jest własnością Skarbu Państwa
i wykorzystywana jest na potrzeby Muzeum.
STRUKTURA NAJMU:
Cała piwnica - 227,48 m2 i 11,14 m2 parteru wynajęta jest na umowę
długoterminową pod działalność restauracji, pozostała część
nieruchomości w trakcie komercjalizacji.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

APOGEUM Real Estate

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
www.apogeumrealestate.com

17

NA SPRZEDAŻ:
LUBLIN
Centrum

POWIERZCHNIA:
23 500 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

OBIEKT HANDLOWY DO MODERNIZACJI.
PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Śródmiejskie centrum handlowe.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Zespół zabudowy śródmiejskiej wzdłuż głównej ulicy miasta. Powierzchnia
ca. 23 500 m2 GLA. Jedna z głównych ulic centrum miasta. Istniejący
plan miejscowy umożliwia lokalizację handlowego parteru i I piętra dla
typowego handlu typu high-street, a na wyższych kondygnacjach lokalizację
dowolnego typu użytkowania z możliwością stworzenia atrakcyjnego
połączenia biur, mieszkań czy hotelu wraz z parkingiem podziemnym.
Aktualnie w końcowej fazie pozyskiwania gruntu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomości w stanie istniejącym lub wejście do projektu jako
inwestor kapitałowy wraz ze zleceniem przeprowadzenia procesu
budowlanego wraz z komercjalizacją.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
www.apogeumrealestate.com

NA SPRZEDAŻ:
ŁÓDŹ
al. Włókniarzy 236

POWIERZCHNIA:
1418 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna w 100% wynajęta.
OPIS LOKALIZACJI:
Śródmieście Łodzi, położenie działki przy jednej z głównych ulic miasta.
Bezpośrednio przy budynku przystanek autobusowy. W pobliżu duże
osiedla mieszkaniowe oraz dworzec kolejowy Łódź Kaliska.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość stanowi działkę zabudowaną pawilonem handlowym.
Część działki zagospodarowana parkingiem na 22 miejsca parkingowe.
Powierzchnia działki 2608 m2.
STRUKTURA NAJMU:
Budynek w całości wynajęty jednemu najemcy (Komfort).
DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania
o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia bieżącą
stopę zwrotu około 10%.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
MILEJÓW
ul. Partyzancka 11a

POWIERZCHNIA:
2880 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Budynek handlowo-usługowy.
OPIS LOKALIZACJI:
Centrum ośrodka gminnego Milejów. W sąsiedztwie znajdują się:
urzędy, sklepy, poczta, ośrodek zdrowia, zakłady pracy, szkoły. Milejów
jest jednym z sypialnianych ośrodków podmiejskich Lublina, w którym
występuje jednocześnie prężny rozwój przemysłu przetwórstwa
owocowo-warzywnego.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość stanowi działkę zabudowana budynkiem handlowousługowym. Na części działki znajduje się parking na 65 miejsc.
Powierzchnia działki 9362 m2.
STRUKTURA NAJMU:
Budynek wynajęty jest dużemu najemcy (sklep Biedronka) oraz kilka
mniejszych lokali w trakcie komercjalizacji.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania
o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia bieżącą
stopę zwrotu około 10%.

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

APOGEUM Real Estate

20

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
www.apogeumrealestate.com

NA SPRZEDAŻ:
OPOLE
ul. Krakowska 45/47
POWIERZCHNIA:
3 663 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Śródmiejski dom handlowo-biurowy.
OPIS LOKALIZACJI:
Opole jest stolicą i głównym ośrodkiem biznesowym województwa
opolskiego. Jest bardzo dobrze skomunikowane z Wrocławiem
i Katowicami oraz resztą kraju dzięki sąsiedztwu autostrady A4.
Oferowana nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum miasta.
Okoliczne budynki mają zróżnicowany sposób użytkowania od
wszystkich głównych urzędów miasta i województwa, budynków
reprezentacyjnych i uniwersyteckich, poprzez niewielkie obiekty
biurowe, aż do najliczniejszych ilościowo grupy kamienic
mieszkalnych.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną.
W piwnicach zlokalizowane są magazyny oraz powierzchnie
techniczne. Parter oraz pierwsze piętro stanowią trzon handlowy
nieruchomości. Na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są m.in.
pomieszczenia biurowe oraz pomocnicze i techniczne.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl

STRUKTURA NAJMU:
Kondygnacje handlowe zajmują sklep Biedronka oraz inni stabilni
najemcy sieciowi. Wyższe kondygnacje zajmują biura i działalności
usługowe.
DODATKOWE INFORMACJE:
Budynek odwiedza rocznie ponad 1,5 Mln klientów. Nieruchomość
gwarantuje stabilną i wysoką stopę zwrotu z inwestycji (ok.10%).
Rosnący poziom najmu wyższych kondygnacji daje potencjał
wzrostu wartości nieruchomości.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
POZNAŃ
Centrum

POWIERZCHNIA:
18 000 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

OBIEKT HANDLOWY DO MODERNIZACJI.
PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Śródmiejskie centrum handlowe.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Centrum handlowo-rozrywkowe. Powierzchnia ca. 18 000 m2 GLA.
Ścisłe centrum miasta. Uchylony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Aktualnie w fazie przygotowania pozwolenia na
budowę po pozyskaniu całości gruntu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Opcje zakupu: nieruchomości w stanie istniejącym lub po pozwoleniu
na budowę lub wejście do projektu jako inwestor kapitałowy
wraz ze zleceniem przeprowadzenia procesu budowlanego wraz
z komercjalizacją.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
SZCZECIN
Pl. Brama Portowa 4
POWIERZCHNIA:
1634 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Kamienica handlowa w ścisłym centrum miasta.
OPIS LOKALIZACJI:
Ścisłe centrum Szczecina, w pobliżu znajdują się obiekty usługowe,
sakralne i użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa. Plac
Brama Portowa ma bardzo dobre połączenia komunikacji miejskiej
z innymi rejonami miasta.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w całości wynajęty.
Nieruchomość narożnikowa z rewelacyjną ekspozycją przy jednym
z głównych skrzyżowań Szczecina. Wzdłuż budynku mieści się podcień
z pasażem, który stanowi główny ciąg pieszy.
STRUKTURA NAJMU:
Całość budynku wynajęta na podstawie umów długoterminowych
na różnego typu działalności handlowe i usługowe.
DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość oferuje nabywającemu atrakcyjna stopę zwrotu
z inwestycji.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
SZCZECIN
ul. Klonowica 22

POWIERZCHNIA:
123 m2
CENA OFERTOWA:
1 150 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal komercyjny na parterze osiedla mieszkaniowego.
OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w dzielnicy Pogodno, w jednym z największych
kompleksów osiedlowych Szczecina. Jest to jedna z bardziej
prestiżowych lokalizacji mieszkaniowych w mieście. Lokal jest
doskonale widoczny, z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej,
a istniejące osiedle stanowi doskonałą bazę klientów detalicznych.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal użytkowy o doskonałej charakterystyce detalicznej znajduje
się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego,
w jednym ciągu lokali handlowych. Lokal dysponuje niezależnym
wejściem i dużymi, widocznymi witrynami. Budynek jest w bardzo
dobrym stanie technicznym. Przed budynkiem i na parkingu znajdują
się dostępne miejsca postojowe.
STRUKTURA NAJMU:
Lokale jest wynajęty stabilnemu najemcy (GETIN Noble Bank) na
umowę długoterminową.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość oferuje nabywającemu atrakcyjną stopę zwrotu
z inwestycji.

konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
SZCZECIN
ul. Klonowica 22

POWIERZCHNIA:
142 m2
CENA OFERTOWA:
1 250 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal komercyjny na parterze osiedla mieszkaniowego.
OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w dzielnicy Pogodno, w jednym z największych
kompleksów osiedlowych Szczecina. Jest to jedna z bardziej
prestiżowych lokalizacji mieszkaniowych w mieście. Lokal jest
doskonale widoczny, z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej,
a istniejące osiedle stanowi doskonałą bazę klientów detalicznych.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal użytkowy o doskonałej charakterystyce detalicznej znajduje
się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego,
w jednym ciągu lokali handlowych. Lokal dysponuje niezależnym
wejściem i dużymi, widocznymi witrynami. Budynek jest w bardzo
dobrym stanie technicznym. Przed budynkiem i na parkingu znajdują
się dostępne miejsca postojowe.
STRUKTURA NAJMU:
Lokal jest wynajęty stabilnemu najemcy (Apteka DOZ) na umowę
długoterminową.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość oferuje nabywającemu atrakcyjną stopę zwrotu
z inwestycji.

konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
SZCZECIN
ul. Klonowica 22

POWIERZCHNIA:
154 m2
CENA OFERTOWA:
1 000 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal komercyjny na parterze osiedla mieszkaniowego.
OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w dzielnicy Pogodno, w jednym z największych
kompleksów osiedlowych Szczecina. Jest to jedna z bardziej
prestiżowych lokalizacji mieszkaniowych w mieście. Lokal jest
doskonale widoczny, z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej,
a istniejące osiedle stanowi doskonałą bazę klientów detalicznych.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal użytkowy o doskonałej charakterystyce detalicznej znajduje
się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego,
w jednym ciągu lokali handlowych. Lokal dysponuje niezależnym
wejściem i dużymi, widocznymi witrynami. Budynek jest w bardzo
dobrym stanie technicznym. Przed budynkiem i na parkingu znajdują
się dostępne miejsca postojowe.
STRUKTURA NAJMU:
Lokal podzielony jest na 2 części. W pierwszej części znajduje
się biblioteka związana umową długoterminową, drugi lokalobecnie niewynajęty- przystosowany jest pod działalność gabinetu
lekarskiego.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość oferuje nabywającemu atrakcyjną stopę zwrotu
z inwestycji.

konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
SZCZECIN
ul. Klonowica 22

POWIERZCHNIA:
184 m2
CENA OFERTOWA:
1 200 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal komercyjny na parterze osiedla mieszkaniowego.
OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w dzielnicy Pogodno, w jednym z największych
kompleksów osiedlowych Szczecina. Jest to jedna z bardziej
prestiżowych lokalizacji mieszkaniowych w mieście. Lokal jest
doskonale widoczny, z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej,
a istniejące osiedle stanowi doskonałą bazę klientów detalicznych.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal użytkowy o doskonałej charakterystyce detalicznej znajduje
się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego,
w jednym ciągu lokali handlowych. Lokal dysponuje niezależnym
wejściem i dużymi, widocznymi witrynami. Budynek jest w bardzo
dobrym stanie technicznym. Przed budynkiem i na parkingu znajdują
się dostępne miejsca postojowe.
STRUKTURA NAJMU:
Lokale jest wynajęty stabilnemu najemcy (Poczta POLSKA) na
umowę długoterminową.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość oferuje nabywającemu atrakcyjną stopę zwrotu
z inwestycji.

konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
SZCZECIN
ul. Wojska Polskiego 49
POWIERZCHNIA:
2950 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Budynek hotelowy.
OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość położona w centrum dzielnicy Śródmieście.
Zlokalizowana jest narożnikowo u zbiegu Al. Wojska Polskiego
i ul. Jagiellońskiej. Rejon ten znajduje się w części miasta o dużym
nasyceniu punktami handlowymi, usługowymi, bankowymi itp.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Budynek czterokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, w całości
podpiwniczony, rok budowy około 1900, remont kapitalny kamienicy
w latach 2002-2003, m.in. nowa elewacja, wymiana dachu, okien na
PCV, remont części łazienek w 2008 r. Powierzchnia działki wynosi
921 m2.
STRUKTURA NAJMU:
W części hotelowej znajdują się 44 pokoje, część usługowa zajmuję
powierzchnię 960 m2.
DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość gwarantuje stabilny zwrot z inwestycji.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
WARSZAWA
Białołęka

POWIERZCHNIA:
3600 m2
CENA OFERTOWA:
4 800 000 PLN + VAT

DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ.
PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
DZIAŁKA BUDOWLANA.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, w pobliżu ulicy Modlińskiej,
bardzo dobry dojazd z głównej ulicy. Teren objęty MPZP. Według
wstępnych koncepcji PUM ok. 6000 m2.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
WARSZAWA
Centrum

POWIERZCHNIA:
103 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

WYNAJĘTY LOKAL NA PARTERZE.
PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal komercyjny na parterze budynku mieszkalnego.
OPIS LOKALIZACJI:
Przedmiotowy lokal znajduje się na jednej z głównych ulic lewobrzeżnej
części Warszawy w odległości około 10 minut jazdy od centrum. Ulica
jest jedną z głównych tras komunikacyjnych Warszawy i notuje jedne
z najwyższych natężeń ruchu kołowego w kraju. Wzdłuż przedmiotowej
nieruchomości wyodrębniony jest również dogodny pas ruchu pieszego.
W okolicy liczne osiedla.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Sprzedaży podlega wyodrębniony lokal użytkowy o powierzchni 103 m2
oraz proporcjonalny udział w części wspólnej nieruchomości. Lokal na
parterze nowego budynku mieszkalnego z wyodrębnionym użytkowym
parterem. Witryna lokalu jest w całości eksponowana na przebiegającą
przy nieruchomości główną ulicę.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl

STRUKTURA NAJMU:
Lokal jest wynajęty znanemu, międzynarodowemu operatorowi
sieci gastronomicznej (około 10tys. lokali na świecie). Umowa najmu
zawarta kilka lat temu temu na okres 20 lat (5+5+5+5). Najemca traktuje
lokalizację jako główny punkt sieci w tej części miasta i zainwestował
znaczne środki na wyposażenie lokalu.
OCZEKIWANE WARUNKI TRANSAKCJI:
Sprzedający oczekuje transakcji z ceną wyznaczoną w formie
ryczałtowej, będącą pochodną oczekiwanej, jednolitej stopy
kapitalizacji dla podpisanej umowy najmu. Oczekiwana cena została
obliczona na podstawie stopy kapitalizacji = 9,0% (nett NOI yield).

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
WARSZAWA

LOKAL WYNAJĘTY SKLEP BIEDRONKA.

Centrum

POWIERZCHNIA:
259 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy w parterze budynku biurowego.
OPIS LOKALIZACJI:
Centrum Warszawy.
STRUKTURA NAJMU:
Lokal w całości wynajęty przez sieć Biedronka. W sąsiedztwie liczne
budynki biurowe oraz stacja metra. Stopa zwrotu z inwestycji - 7,5%.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
WARSZAWA
al. Komisji Edukacji Narodowej 53

POWIERZCHNIA:
130 m2
CENA OFERTOWA:
1 500 000 PLN + VAT

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal usługowy na parterze dużego budynku mieszkalnego.
OPIS LOKALIZACJI:
Lokal znajduje się w najmodniejszej sypialnianej części miasta, przy
głównym ciągu komunikacyjnym dzielnicy Ursynów. Aleja Komisji
Edukacji Narodowej charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu
pieszego i samochodowego. Sąsiedztwo stacji metra oraz licznych
przystanków autobusowych.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Dwukondygnacyjny lokal złożony z parteru (87,5 m2) i przyziemia
(42,37 m2). Wewnętrzna klatka schodowa. Możliwość podziału na
dwa odrębne lokale. Duża witryna, dobra widoczność. Lokal idealnie
nadaje się na prestiżową siedzibę firmy lub działalność usługową.
STRUKTURA NAJMU:
Przyziemie – powierzchnia wynajęta – zakłady bukmacherskie,
Parter – w trakcie komercjalizacji.
DODATKOWE INFORMACJE:
Aktualnie lokal w trakcie podziału. Możliwość nabycia samego
parteru lub przyziemia.
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ:
WROCŁAW
POWIERZCHNIA:
103 m2
CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

LOKAL WYNAJĘTY SKLEP ŻABKA.
PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE PO
ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy w parterze nowego budynku mieszkalnego.
OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość w centrum miasta, w otoczeniu osiedli mieszkaniowych.
Doskonałe połączenie komunikacyjne z innymi dzielnicami miasta.
Miejsca parkingowe bezpośrednio przed lokalem.
STRUKTURA NAJMU:
Lokal w całości wynajęty przez sieć Żabka. Stopa zwrotu z inwestycji - 9%.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Konrad Sipiera
tel.: 665 495 501
konrad.sipiera@grupaapogeum.pl
Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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Apogeum Real Estate

Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny

Andżelika Kaczmarek
Katarzyna Sidorczuk
Specjalista ds. Operacyjnych Specjalista ds. Najmu
i Marketingu

Konrad Sipiera
Property Manager

KONTAKT
tel:603 110 151
maciej.zackiewicz
@grupaapogeum.pl

KONTAKT
tel: 609 005 501
andzelika.kaczmarek
@grupaapogeum.pl

KONTAKT
tel: 665 495 501
konrad.sipiera
@grupaapogeum.pl

BIURO SPÓŁKI:

Apogeum Real Estate Sp. z o.o.
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66
02-123 Warszawa
tel. (+48) 609 00 55 01
www.apogeumrealestate.com
biuro@grupaapogeum.pl

KONTAKT
tel: 601 313 205
katarzyna.sidorczuk
@grupaapogeum.pl

BIURA REGIONALNE:

Lublin
Budynek DT Sezam
Krakowskie Przedmieście 40
20-950 Lublin

Opole
Budynek DT Ziemowit
Krakowska 45/47
45-951 Opole

DORADZTWO

• Opracowujemy koncepcje, analizy finansowe i studia wykonalności projektów deweloperskich i inwestycyjnych.
• Mamy bogate doświadczenie w wykonaniu wieloaspektowych badań typu „due diligence” nieruchomości
gruntowych i komercyjnych.

KOMERCJALIZACJA

• Reprezentujemy najemców w poszukiwaniu lokalizacji.
• Doradzamy wynajmującym w procesie komercjalizacji obiektów.
• Dysponujemy bogatą ofertą powierzchni handlowych, biurowych i logistycznych na wynajem.

TRANSAKCJE

• Przeprowadzamy transakcje dotyczące terenów inwestycyjnych, nieruchomości handlowych, biurowych,
przemysłowych i logistycznych.
• Poszukujemy inwestorów kapitałowych do współinwestycji w najlepsze nieruchomości komercyjne w Polsce.
• Posiadamy w sprzedaży liczne atrakcyjne nieruchomości komercyjne.

ZARZĄDZANIE

• Zarządzamy różnego typu obiektami komercyjnymi.
• Optymalizujemy i podnosimy wartość nieruchomości oraz portfeli inwestycyjnych.
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