VARNOST
IN DONOS

JE MOŽNO IMETI PRI
NEPREMIČNINAH
OBOJE HKRATI?
Za večino naložb velja, da ta dva
pojma ne gresta z roko v roki,
a če boste prelistali brošuro do
konca, boste ugotovili, da se
pred vami ponuja priložnost, ki
jo ne smete zamuditi ...

www.investicije.mreza.com

ALI STE
VEDELI, DA ...
• se vam (po upoštevanju vseh skritih stroškov) investicija v obliki
nakupa in oddaje stanovanja v Ljubljani v povprečju povrne šele
po 27,7 letih?
• se je samo v letu 2016 skupaj v Sloveniji prodalo skoraj toliko
nepremičnin kot leta 2009 in leta 2013 skupaj?
• se je tretjina Slovencev selila najmanj štirikrat v življenju,
medtem ko jih samo 10 odstotkov od rojstva živi na isti lokaciji?
Za prodajo in rast nepremičnin se torej ni za bati ...

ZASLUŽITI Z NEPREMIČNINAMI?
DA, PA ČETUDI TO NI VAŠA DEJAVNOST ...

Se spomnite najbolj slovitega reka ‘ne imejte vseh jajc v isti košari’? Pogosti nasveti finančnih svetovalcev se glasijo, da vlagajte dolgoročno ter pri tem razpršite svoja sredstva v
različne naložbe, ki med seboj niso povezane. Po drugi strani nas zgodovina uči, da v času krize absolutno varnost in donos včasih ne prinašajo niti varni dolžniški papirji,
kot denimo obveznice. Zato izpostavljamo zanimivo alternativo, ki hkrati ponuja donos in varnost. Gre za naložbo, ki ji Slovenci že od nekdaj najbolj zaupamo – nepremičnine!
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Dokazali vam bomo, kako zaslužiti z nepremičnino – pa četudi kot
investitor niste nikoli vlagali v nepremičnine.

RAZLOGOV, ZAKAJ
IZBRATI NAŠO
NALOŽBO IN2:
1.

Unikatni produkt, ki hkrati ponuja varno naložbo in visok donos

2.

Visoka varnost naložbe je povezana z lastništvom nepremičnine,
saj je nepremičnina v vaši lasti ...

3.

Pestra ponudba zajamčenega donosa in razpršitve tveganja

4.

Oplemenitenje nepremičnine preko izvedbe inženiringa s strani
strokovne ekipe Mreža nepremičnin. Vam ni potrebno skrbeti nič,
celoten razvoj in inženiring vodimo mi!

5.

Ni dolgoročna, ampak srednjeročna ali kratkoročna naložba
(vaša sredstva so vezana v povprečju 2 do 3 leta, odvisno od
izbire paketa)

6.

Kot investitor niste obremenjeni z vrsto aktivnosti: vse od prenove,
gradnje, pravnih problemov pa vse do končne prodaje.

INVESTICIJSKO
NEPREMIČNINSKI
NALOŽBENI
INŽINIRING
USTVARILI SMO PRODUKT, KI JE
OPRIJEMLJIV V PRAVEM POMENU
BESEDE, JE VAREN IN DONOSEN
KOT ALTERNATIVA ŽE ZNANIM
MOŽNOSTIM INVESTIRANJA:
DEPOZITOM NA BANKAH,
DELNIŠKEMU TRGU, PLEMENITIM
KOVINAM, SKLADOM, DRŽAVNIM
OBVEZNICAM IN DRUGIM
OBLIKAM.

VARNOST

DONOS

Naš produkt ponuja
hkrati obe opcije.
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VARNA KER,

POSTANETE 100 % LASTNIK NEPRREMIČNINE.

DONOSNA KER,

GRE ZA INVESTICIJO V TISTE NEPREMIČNINE, KI IMAJO
NIŽJO VREDNOST OD TRENUTNE TRŽNE VREDNOSTI.
DONOS PRI TAKŠNIH NEPREMIČNINAH VAM TOREJ
“NE MORE UITI”.
PRODUKTI IN2 NUDIJO RAZLIČNI
SPEKTER ZAVAROVANJ
Pri paketih z zajamčenimi donosi je izplačilo
dodatno zavarovano z izvršnicami
Pri vsakem paketu je glavnica zavarovana z lastništvom
nepremičnine (tržna vrednost katere je večja cca. za 20-30 %).

PAKETI
Stabilnost
•

• ZAGOTAVLJA ZAJAMČEN FIKSNI LETNI DONOS OD 3 DO 6 %
• VLAGATELJU ZAGOTAVLJA 100 % LASTNIŠTVO NEPREMIČNINE
PRODAJA OZIROMA ZAJAMČENI ODKUP (DOGOVORJEN IZHOD IZ PROJEKTA)

Dobiček
•

ZAGOTAVLJA VLAGATELJU 100% LASTNIŠTVO NEPREMIČNINE
• ZAGOTAVLJA UDELEŽBO NA USTVARJENEM DOBIČKU,
KI GLEDE NA PROJEKCIJO ZNAŠA OD 10 DO 15 % NA LETO.

Partner
•

• SKUPNO VLAGANJE Z MREŽO NEPREMIČNIN (SOLASTNIŠKI DELEŽ)
PREDNOST ZA VLAGATELJA JE RAZPRŠITEV TVEGANJA IN ZNIŽANJE INVESTICIJE
• SKUPNA UDELEŽBA NA DOBIČKU JE ODVISNA OD VIŠINE SOVLAGANJA

Kombinirani
•

• ZAGOTAVLJA ZAJAMČENI FIKSNI LETNI DONOS OD 1 DO 2 ODSTOTKOV
ZAGOTAVLJA UDELEŽBO PRI DOBIČKU PO REALIZACIJI PROJEKTNE NEPREMIČNINE
• VLAGATELJU ZAGOTAVLJA 100 % LASTNIŠTVO NEPREMIČNINE

KAJ ŠE PRINAŠA IN2:

• zajamčen donos in/ali delitev dobička
• transparentni in pregledni potek investicije
• varna naložba z natančno opredeljenim izhodom iz projekta
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1. 2.
3. 4.
PAKET

DOBIČEK

Cena nakupa: 110.000 EUR
Dodatna vlaganja: 55.000 EUR
Tekoči stroški: 10.000 EUR

Začetek: Avgust 2015.
Zaključen: November 2016
Vrsta nepremičnine: skladišča
Ročnost: 1,5. leta

PRIMER #1

DOBIČEK NA KAPITAL:

Prodajna vrednost: 250.000 EUR
Ustvarjeni dobiček pred obdavčitvijo: 65.000 EUR
Delitev dobička 50/50

39%

1. 2.
3. 4.
PRODUKT

STABILNI

Zajamčeni donos 4,5 %
Začetek: januar 2016
Zaključen: marec 2017
Vrsta nepremičnine: trgovski lokal
Ročnost: 1,5. leta

Cena nakupa: 160.000 EUR
Dodatna vlaganja: 50.000 EUR
Tekoči stroški: 9.000 EUR

PRIMER #2

Nepremičnina adaptirana,
zamenjan najemnik in prodana
Dobiček pred obdavčitvijo: 41.000
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Izplačila donosov so v bruto zneskih.

ZAKAJ
JE ZDAJ PRAVI ČAS

ZA INVESTIRANJE V
NEPREMIČNINE?
V Sloveniji se prav zdaj odvija novo poglavje v nepremičninski zgodbi.
Nepremičnine so zopet postale glavna tema pri kosilu v restavracijah ali na
pivu v gostilnah. Če je v času po krizi v Sloveniji veljalo zatišje, pa zdaj vlada
prava nepremičninska nevihta.
Dvomite? Preverite statistične podatke GURSa in SURSa o dvigu cen v
zadnjem letu in občutnem povečaju transakcij z nepremičninami ali preprosto
obiščite eno od dražb.

IZKORISTITE POSEBNO PONUDBO!
Do 1. 8. 2017 ne zaračunavamo vstopnih stroškov in vodenja - zaslužite z nepremičninsko
naložbo tako, da z našimi izkušnjami in znanjem dobite pravo priložnost na trgu.

1.

3.

Nakup projektne
nepremičnine

Izbira produkta:
stabilni, dobiček,
partner,
kombinirani
2.

Pregled ponudbe
investicijskih
nepremičnin in sklenitev
pogodbe o IN2
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POTEK
POSTOPKA

5.

Letno izplačevanje
zajamčenega donosa
(produkt Stabilni in
Kombinirani)

7.

4.

Izvajanje
inžiniringa
(adaptacija,
gradnja,

6.

Realizacija
(prodaja)
projektne
nepremičnine

Vrnitev vložka
vlagatelju skupaj z
izplačilom donosa ali
dobička

EU
NEMČIJA
ŠPANIJA
FRANCIJA
HRVAŠKA
ITALIJA
AVSTRIJA
SLOVENIJA

GIBANJE CEN NEPREMIČNIN V EU
(2010=100)
VIR: SURS

NOVI nepremičninski vzpon
- smo šele na ZAČETKU?
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2017

MREŽA
NEPREMIČNIN
EKIPA

Z več kot 20. letnimi izkušnjami na nepremičninskem trgu. Leta 2011 smo bili izbrani za agencijo
leta in leta 2008 kot ena prvih pridobili ISO 9001 standard!
Zato lahko iskreno trdimo, da smo med najbolj uspešnimi nepremičninskimi podjetji v Sloveniji z
bonitetno oceno v letu 2017 (AJPES ocena SB1, Bonitete.si A2++). Ker so vaši cilji tudi naši cilji,
In ker s strokovnostjo, izkušnjami, načinom dela in tehnologijo dosegamo zastavljene cilje!

1. 2.
Na trgu
smo
prisotni
20 let!

Skupna vrednost prodanih
nepremičnin je v zadnjih 10 letih
znašala 129.880.000 EUR!

3.

Povprečni letni (yield) donos
investicijskih nepremičnin je
znašal cca 9 %.

Cene slovenskih nepremičnin v
zadnjih 2 letih vztrajno naraščajo ...
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GIBANJE CEN NEPREMIČNIN

VIR: SURS
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STANOVANJSKE NEPREMIČNINE - SKUPAJ
NOVE STANOVANJSKE NEPREMIČNINE
RABLJENE STANOVANJSKE NEPREMIČNINE
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ALI SLOVENCI TRENUTNO
ZAUPAMO V NEPREMIČNINE?
Odgovor je DA, saj je bilo leto
2016 REKORDNO iz vidika
števila opravljenih transakcij z
nepremičninami ...

... NAS V 2017 ČAKA NOVA RAST?

ŠTEVILO TRANSAKCIJ NA LETNI RAVNI

10.652

prodanih
nepremičnin
v 2016 - 86
% več kot
leta 2009
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To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah Mreže nepremičnin d.o.o. (v nadaljenavnju Mreža nepremičnin), upravljanje z investicijami, Cesta 24.junija 23, 1000 Ljubljana, Slovenija v zvezi z investicijskim inženiringom, poimenovanim IN2 . Družba Mreža nepremičnin opravlja storitve upravljanja z investicijami le na pobudo stranke. Naložbe v finančni produkti/inštrumenti
so tvegane. Dejanski ali simultani pretekli donosi in predvidevanja o pričakovani uspešnosti ne zagotavljajo donosnosti v prihodnosti. Pri vseh navedbah, ki se opirajo na podatke ki se nanašajo na vrednost nepremičnin, se lahko dobički povečujejo ali zmanjšujejo zaradi nihanj na trgu nepremičnin. Storitev upravljanja z investicijami prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti samo v
delu, ki je določen v splošnih pogojih Mreže nepremičnin in je odvisna od posameznih okoliščin vsake stranke ter se lahko spreminja. Terjatve iz razmerij upravljanja investicij in opravljanjem investicijskih storitev neprofesionalnih strank zapadejo pod sistem splošnih pogojem Mreže nepremičnin, ki so kot informacija dostopni v poslovnih prostorih, kjer družba posluje.

