
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Incepti Development S.A. oraz jej spółki celowe* (dalej również jako Grupa Kapitałowa Incepti
Development lub Grupa Incepti) znana jest na rynku deweloperskim od 2010 roku*, kiedy to
rozpoczęła działalność początkowo jako Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k.
Grupa została powołana przez Pana Konrada Pawlaka - głównego akcjonariusza Incepti
Development S.A., Pana Zbigniewa Przybylaka – jednego z akcjonariuszy mniejszościowych
oraz Pana Roberta Kałużę – obecnego Prezesa Zarządu Incepti Development S.A. oraz również
mniejszościowego akcjonariusza. W latach 2011 - 2021 nastąpił dynamiczny rozwój Grupy
Incepti, powołane zostały kolejne spółki celowe dla realizacji kolejnych inwestycji oraz zadań
deweloperskich. Emitent nie realizował i nie realizuje bezpośrednio inwestycji deweloperskich
zaprezentowanych w materiałach reklamowych, z wyjątkiem pierwszych trzech inwestycji
zrealizowanych w latach 2011-2017 (Osiedle Preludium, Osiedle Sonata, Nowy Oporów).

PROJEKT
Staranne projektowanie
mieszkań (wsparte
badaniami rynkowymi)
pozwalające na pozyskanie
finalnej oferty powyżej
średniej rynkowej pod
względem funkcjonalności i
rozkładu

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII F
EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

TERMIN ZAPISÓW
23.08.2022 - 30.08.2022

LOKALIZACJA
Znajomość wrocławskiego rynku
lokalnego, koncentracja na
atrakcyjnych lokalizacjach (w
granicach miasta, 
z dostępną infrastrukturą 
i komunikacją miejską,
sprawdzoną pod względem
popytu)

MARKETING
Efektywny marketing
wskutek doboru
najlepszych narzędzi
w ramach marketing-mix,
skutkujący optymalizacją
poniesionych wydatków
na reklamę

OPTYMALIZACJA
Optymalizacja wykorzystania
gruntu w granicach istniejącego
planu miejscowego

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

RENTOWNOŚĆ
Historyczna rentowność
działalności operacyjnej
projektów oraz kapitałów
własnych spółek celowych
osiągana dzięki minimalizacji
kosztów własnych, niskiemu
poziomowi kosztów stałych oraz
optymalnemu poziomowi
zatrudnienia.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY INCEPTI

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

Oprocentowanie stałe

Wizualizacja projektu Incepti  Krakowska - projekt zgodny z
wizualizacją nie został do momentu publikacji materiału
zatwierdzony przez odpowiednie organy administracyjne

DOTYCHCZASOWE REALIZACJE GRUPY INCEPTI

Źródło: obliczenia własne Emitenta na podstawie zakończonych projektów inwestycyjnych

*Spółki Celowe Incepti: Incepti sp. z o.o. Brzeg Sp. K., INCEPTI sp. z o.o. GAJ sp. k., INCEPTI sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo sp. k., Incepti sp. z o.o.
Krakowska sp. k., Incepti sp. z o.o. Maślice 1 sp. k., Incepti Spółka sp. z o.o. Paczkowska sp. k., Incepti sp. z o.o.
**Incepti Development S.A. zostało zarejestrowane w KRS w 2015 r. z przekształcenia . Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. w Spółkę
Akcyjną. Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. została zarejestrowana w 2010 roku.

Incepti Development S.A. Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



Hipoteka na nieruchomościach przy ul. Krakowskiej (Incepti Krakowska) o numerach KW
WR1K/00148562/6 oraz WR1K/00160703/7 do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji.
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Emitenta.
Oświadczenie Emitenta 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.

ZABEZPIECZENIA*
                             

           
 *Istnieje spór ze zbywcą nieruchomości współfinansowanych z emisji obligacji serii F, na których   ma
powstać projekt Incepti Krakowska i na których ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie
wierzytelności z obligacji serii F. Zabezpieczenia zostaną ustanowione dopiero w przyszłości, a tym
samym na dzień wydania obligacji nie będą one zabezpieczone.

10%

RYZYKO INWESTYCYJNE
Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z
ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych
środków. Szczegółowe informacje związane z
czynnikami ryzyka znajdują się na stronie 12 w
rozdziale 2 Memorandum Informacyjnego.

CEL EMISJI
     
Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną
przeznaczone przez Emitenta na poczet udzielenia
pożyczki na rzecz spółki Incepti Krakowska celem
zapłaty części ceny nabycia nieruchomości pod
projekt deweloperski oraz na poczet pokrycia
kosztów emisji. 

Oprocentowanie stałe

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 F spółki Incepti Development S.A. 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 F oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM:  https://www.pcdm.pl/emisja/incepti-development-s-a-seria-f/  oraz
Emitenta: https://incepti.pl/obligacje/obligacje-f/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale 2 Czynniki Ryzyka na stronie 12
Memorandum Informacyjnego. 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.

 
23.08.2022 – 30.08.2022 

31.08.2022 

1.000,00 zł

6 000 sztuk      

5 000 zł 

stałe 10% w skali roku 

12 miesięcy

30 sierpnia 2023

kwartalnie

Termin zapisów 

Termin  przydziału

Cena emisyjna 

Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie

Okres finansowania

Termin wykupu 

Wypłata odsetek

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A 
00-645 Warszawa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 22 201 11 41 obligacje@pcdm.pl www.pcdm.plKapitał zakładowy 8 306 691,00 zł w pełni opłacony

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

Projekt Incepti Gaj, dynamika sprzedaży lokali mieszkalnych. Obliczenia własne Emitenta.
Wykres prezentuje ilość sprzedanych lokali mieszkalnych i usługowych w danym miesiącu.

Spółka celowa Emitenta na nieruchomościach współfinansowanych z emisji
planuje rozpoczęcie budowy w perspektywie najbliższych 9-12 miesięcy. Na
nieruchomości planowane jest wykonanie lokali mieszkalnych i użytkowych o
łącznej powierzchni 8 948,30 m2 oraz parkingów (173 miejsc). 

Z uwagi na odległy, planowany termin rozpoczęcia prac na współfinansowanej
nieruchomości Emitent planuje sfinansować obsługę zobowiązań z obligacji z
przychodów z projektu Incepti Gaj, w ramach którego sprzedano do dnia
dzisiejszego 70% całej powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Projekt Incepti Gaj
od strony kosztów budowy cechuje 86% zaawansowanie budowy* wg kosztów,
których został utrzymany na poziomie tych szacowanych w dacie rozpoczęcia
budowy. Grupa Incepti szacuje osiągnięcie zysku z projektu Incepti Gaj na
poziomie, który posłuży również jako źródło spłaty dla obligacji wyemitowanych
celem zakupu nieruchomości przy ulicy Krakowskiej. Uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie dla projektu Incepti Gaj planowane jest na koniec I kwartału 2023
roku co pozwoli na uwolnienie środków finansowych z rachunków powierniczych
projektu oraz na spłatę kredytu deweloperskiego i na postawienie środków z
projektu do dyspozycji spółki celowej (Incepti Gaj) i Emitenta.

*Obliczenia użyte w tekście na podstawie danych finansowych Emitenta oraz
zgodnie ze strategią Emitenta

Projekt Incepti Gaj w trakcie realizacji - grafika pokazująca zaawansowanie budowy.
Zdjęcie z dnia 8 sierpnia 2022.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Dynamika sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych projektu Incepti Gaj*

*Uwaga: Prezentowane dane nie stanowią prognoz ani wskaźnika przyszłych wyników.

https://www.pcdm.pl/?post_type=emisje&p=17634&preview=true
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/

