Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04
M AG AS BI ZTO NSÁG , R Ö V I D F U TA M I D Ő , K O M O LY TA R TA L O M

EZ A TERMÉKINFORMÁCIÓ REKLÁMCÉLOKAT SZOLGÁL.

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04

„Az élelmiszer kiskereskedelmi egységek jó hírnevű
és fizetőképességű főbérlőinek több mint 15 évre szóló
felbonthatatlan bérleti szerződései gondoskodnak a
befektetések fenntarthatóságáról.”
Johannes Palla, Habona Invest GmbH

Az Alap tulajdonát képező ingatlan Waldfeucht-ban
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Habona Einzelhandelsfonds 04
EGY SIKERTÖRTÉNET FOLYTATÁSA
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Befektetők!
A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alappal konzekvensen folytatjuk
a Habona Invest rövid lejáratú Alapjainak a sikertörténetét. A kiváló
fizetőképességgel bíró német élelmiszerüzletekkel kötött bérleti
szerződéseknek köszönhetően, melyek legfeljebb 15 éves futamidejükkel, jóval meghaladják az Alap 5 évre tervezett futamidejét, a
Habona álláspontjának megfelelően a Befektetők biztonság iránti
igénye a legnagyobb mértékben szem előtt van.
Az egyedülálló koncepció sikerét a Habona Invest már kihelyezett
Alapjai igazolják. Az előző Alap teljes kihelyezése a jegyzési volumen megemelése ellenére is a tervezett idő előtt befejeződött.
Az Alap sikerének alapjai az új német kiskereskedelmi ingatlanok,
melyek kiválasztási folyamata megfelel a velük szemben támasztott legmagasabb feltételeknek. Minden egyes ingatlannak van
egy kiváló fizetőképességgel rendelkező nagy német élelmiszerkereskedelmi üzlete, mint főbérlő, ilyen például a REWE (Penny), az
EDEKA (Netto), a Lidl illetve az Aldi. Az ingatlanok kiválasztása jó
hírnevű partnerekkel való szoros együttműködésben történik, mint
például a GfK, Európa legnagyobb Piackutató Intézete. Így az ingatlanok kiválasztása a döntő paramétereknek köszönhetően, mint
például a vonzáskörzet, a központi fekvés, a versenykörnyezet és
a vásárlóerő, a legjobb minőségi követelményeknek megfelelően
történik.
Az Alap koncepciójának megfelelően a portfólió sok egyedi tranzakció keretén belül kerül összeállításra, mely regionálisan és ezzel
egyidejűleg a bérlőket tekintve diverzifikált, de ugyanakkor a szigorú befektetési feltételeknek megfelelően nagyon homogén. Már
2015 januárjában és az ezzel egyidejűleg a német tőkebefektetési
törvény (KAGB) szerint zajló jegyzés kezdetén az Alternatív Befektetési Alap (AIF) 16 kiskereskedelmi ingatlant vásárolt meg kb. 45,6
millió Euró értékben. Az egész portfólió 25-30 kiskereskedelmi
ingatlanból fog állni, melyek Németország különböző gazdasági
szinten álló régióiban helyezkednek el, és mely számos élelmiszeriparban ismert bérlő bérleti díjaiból fog jövedelmet generálni.

tés végéig minden más elé helyezi: hiteles befektetési koncepció,
körültekintően kiválasztott ingatlanok, magas fokú biztosítékok.
Ezen felül a Habona Invest különösen nagy hangsúlyt fektet a kockázatokra is**, továbbá a Befektetők hasznát szolgálja a Habona
Invest GmbH menedzsment csapatának 30-éves tapasztalata az
ipari hasznosítású ingatlanok területén, illetve a Tanácsadó Testületének szakmai jártassága, mely kiváló szakemberekből áll. Az
ennek eredményeképpen létrejött hálózat lehetővé teszi, hogy hozzájussanak a legjobb ingatlanokhoz, melyek értéktartó telephelyeken találhatóak és kiváló fizetőképességű bérlőkkel rendelkeznek.

A Habona Einzelhandelsfonds 04 előnyei

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Rövid, csupán 5 éves futamidő az Alap lezárását követően
Magas, évi 6,5 %-os, osztalék (félévenkénti kifizetésekkel)*
Az előrejelzett teljes pénzvisszaáramlás 138%*
Professzionális és nagy tapasztalattal rendelkező menedzsment
Infláció elleni védelem a bérleti jogok és a létfenntartási
index összekapcsolásának köszönhetően
Magas cashflow-biztonság a kiváló fizetőképességgel
rendelkező bérlőkkel kötött hosszú távú bérleti szerződések eredményeképpen

A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alapot azoknak a tőkebefektetőknek ajánljuk, akik a tőzsdei ingadozások mellőzésével biztos cash
flow-val rendelkező állandó tárgyi értékbe szeretnének befektetni
és mindezt biztosítottnak szeretnék tudni. Az ingatlanpiac más
szegmensei nem is igen tudnak erre megfelelőbb keretfeltételeket
kínálni, mint a németországi élelmiszer kiskereskedelmi üzleteket
és üzletközpontokat. A Habona Invest ügyvezetésének tapasztalati
tőkéjét igénybe véve realizáljon Ön is sikeres kilátásokat!

Az előző Alapok sikere meggyőző módon támasztja alá az Alap
koncepcióját, mely a magas biztonság mellett kiváló hozamlehetőségeket kínál.
Johannes Palla

A Habona Einzelhandelsfonds 04 jól jövedelmező, évi 6,5 %*-os,
osztalékot kínál félévenkénti kifizetésekkel. Az 5 év múlva esedékes eladásból származó bevétellel együtt tervezett teljes pénzvis�szaáramlás mértéke 138 %* kell, hogy legyen.

A Habona Invest GmbH ügyvezető társasági tagjai

A Habona Invest menedzsmentje egy átlátható termékfilozófiát
követ, mely a megbízhatóságot és a sikeres fejlődést a befekte-

Roland Reimuth
A Habona Invest GmbH ügyvezető társasági tagjai

* Az előrejelzések nem megbízható módon jelzik a jövőbeli értékek alakulását. Az előrejelzés a 2013 és 2020 közötti időszakra és a befektetők ázsió nélküli befektetési
összegére vonatkozik.
** lásd 19. oldal
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Ingatlanok az üzletközpontok részére:
AZ IDŐ VÁLTOZÁSA ELLENÉRE IS TARTÓS HOZAM
A német társadalom változása tartósan befolyásolja az emberek vásárlási igényeit és vásárlási preferenciáit. Az egyre
csökkenő számú középrétegnek és a társadalom öregedésének köszönhetően egyre inkább a lakóhely közelében lévő és
kedvezőbb árfekvésű bevásárlóközpontok kerülnek a székhely- és területválasztási koncepciók középpontjába. A dolgozó emberek is sokkal inkább előnyben részesítik a lakó- és
munkahely közelében lévő, könnyű megközelíthetőség komfortját, mint a nagy bevásárlóközpontok tucat ajánlatait.

A teljes szortimentet kínáló üzletek az együttműködésből húznak hasznot
A nagy élelmiszerüzletek korábban a diszkontokat közvetlen
konkurenciának tekintették, ma már kihasználják az ilyen üzletközpontok nyújtotta együttműködésben rejlő potenciált. A
teljes szortimentet kínáló üzletek, a diszkontok, a non-food
diszkontok és a kisebb szolgáltatók együttesen egyre több teret nyernek. Az üzletközpontokat a fogyasztók jól elfogadják
és ennek megfelelően magas frekventáltsággal bírnak.

Diszkontok a siker útján
Más EU-országok fogyasztóival összehasonlítva, a németek
kifejezetten az ártudatos magatartásukról ismertek. Így nem
csoda, hogy a diszkontok üzlethálózata az 1990-es évek óta nagyon kiépült. Ezzel egy időben a kedvezőbb ár irányába történő
orientálódásnak köszönhetően a diszkont-modell a non-food
területeken, mint például a textil- és cipő üzletláncok tekintetében is, sikereket aratott. Ezek az üzletláncok az élelmiszerdiszkontokkal vagy a teljes szortimentet kínáló üzletekkel együtt
gyakran hoznak létre egy közös üzletközpontot a napi szükségletek kielégítésére – a vonzáskörzet lakosai számára az ilyen
kombinált komplett ajánlatok különösen vonzóak.

A tartós siker paraméterei
Az adott terület sikerességének szempontjából döntő fontosságú paraméterek a jó megközelíthetőség, a jó parkolási
lehetőségek, a napi szükségleteket lefedő megbízható alapkínálat fogyasztási cikkekből, valamint a vonzáskörzet nagysága. Ezeken felül a német építési jog a kisebb üzlettípusok
terjeszkedésének is jobban kedvez, mint a nagy alapterületű
bevásárlóközpontoknak és önkiszolgáló áruházaknak. Mivel
az alapellátás nem helyettesíthető és a kiadásokat az emberek elsősorban a nagyobb beruházásokon takarítják meg, az
„üzletközpontok” ingatlanpiacán történő befektetések kevésbé érzékenyek a válságra.

Éves (bruttó) forgalom milliárd EUR-ban

Németország legnagyobb élelmiszer- és szakáruház láncainak forgalma, választéka

*2012-re vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. Forrás: EHI, Trade Dimension, Textilwirtschaft, GfkGeoMarketing GmbH
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Beruházási koncepció saját értékmérővel
AMI A JÓ INGATLANOKAT MÉG JOBBÁ TESZI
Középtávon bővülő üzletágszegmens
A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap üzletközpontokba, élelmiszerüzletekbe és diszkontokba ruház be és kihasználja a jelenleg
nagyon vonzó vételárak nyújtotta előnyöket. A nagy üzletkonszernek (Edeka, Rewe, stb.), különösen a diszkontláncok (Aldi, Lidl,
stb.), valamint a non-food üzletláncok (KiK, Rossmann, stb.) a saját
telephelyhálózatuk további bővítését tervezik.
A Habona beszerzési szakértői ezt a tartós bővülést kiváló beruházási alapnak tekintik. A széles ingatlankínálatból Németország-szerte a különösen magasra helyezett minőségi értékmérők
segítségével kerülnek kiválasztásra a legjobb ingatlanok.
Nagymértékű diverzifikáció több szinten
A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap nagymértékű diverzifikációra törekszik és ez által a következők szerint gondoskodik a portfólió
magas fokú biztonságáról:

»»
»»
»»
»»

Németország-szerte regionálisan diverzifikált telephelyvásárlás
Különböző ingatlantípusok a különálló diszkontoktól (különálló épületben) az üzletközpontokig
Különböző konszernhez tartozó, kiváló fizetőképességű
élelmiszeripari főbérlők
A food és non-food bérlők vonzó összeválogatása

Világosan megfogalmazott feltételek a telephelyekkel és az
ingatlanokkal kapcsolatban
A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap kizárólag a gazdaságilag
erős régiókba fektet be. A világosan megfogalmazott befektetési
kritériumok magas gazdasági minőséget képeznek minden egyes
befektetés tekintetében:

»»
»»
»»
»»

Kizárólag 2010 után elkészült új építésű épületek vagy
2010 után felújított ingatlanok
Jól bejáratott vagy progresszív növekedésorientált fekvésű ingatlanok
Értéktartó telephelyek kizárólagos építési joggal
Telephely értékelése piackutató intézetek, mint például a
GfK-GeoMarketing, segítségével a vonzáskörzet, a vásárlóerő és a központúsági-index alapján

Magas gazdasági követelmények
A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap csak olyan ingatlanokba
fektet, melyek fő bérleti szerződése jóval hosszabb, mint az Alap 5
éves futamideje, mely által biztosított azok sikeres újraértékesítése. Magas gazdasági biztonság érhető el a következők teljesülése
esetén:

»»
»»
»»
»»
»»

Kedvező beszerzési árak többnyire az ingatlan piaci értéke
alatt
Jó fizetőképességgel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi főbérlők
A fő bérleti szerződés futamideje a megvásárláskor minimum 12 év
Indexált bérleti szerződések, azaz infláció elleni védelem
a bérleti jogok és a létfenntartási index összekapcsolásának köszönhetően
A megvásárlás ellenőrzése intézményi mérőszámokkal,
mely tartalmazza a jogi, gazdasági és kereskedelmi átvilágítást külső szakértők bevonásával
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A Habona portfólió áttekintése
DIVERZIFIKÁCIÓ NÉMETORSZÁG-SZERTE

1-16

A Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 Alap ingatlanjai

A Habona által menedzselt további ingatlanok
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A Habona Einzelhandelsfonds 04
Alap aktuális portfóliója
2014. december 31-ével az Alternatív Befektetési Alap (AIF) már
megvásárolt 16 kiskereskedelmi ingatlant kb. 45,6 millió Euró értékben. A GfK – Európa legnagyobb Piackutató Intézete – mindIngatlan

Telephely

Tartomány

1

Aerzen

31855 Aerzen,
Blankschmiede/Reherweg

Alsó-Szászország

2

Affing

86444 Affing,
Von-Gravenreuth-Str.

3

Bad Rodach

4

egyik ingatlant ellenőrizte a fenntarthatóságukra vonatkozóan. A
következő táblázat áttekintést nyújt az eddig megvásárolt ingatlanokról.

Telek nagysága

Bérbe adott terület

Bérlő

Bérleti díj /év

Vételár

14.530 m²

2.088 m²

Rewe

218.160 €

2.890.620 €

Bajorország

5.728 m²

1.741 m²

Edeka

171.000 €

2.333.500 €

96476 Bad Rodach,
Fladengasse

Bajorország

7.480 m²

2.026 m²

Rewe

266.400 €

3.676.000 €

Brockel

27386 Brockel,
Kurze Str. 6

Alsó-Szászország

4.809 m²

1.045 m²

Netto

109.098 €

1.390.000 €

5

Elster

06918 Elster,
Am Gewerbepark 3

Szász-Anhalt

3.794 m²

1.045 m²

Netto

109.725 €

1.264.000 €

6

Gera

07545 Gera,
Karl-Liebknecht-Str. 64

Türingia

4.440 m²

1.119 m²

Netto

132.534 €

1.590.400 €

7

Helmstadt

97264 Helmstadt,
Würzburger Str. 35a

Bajorország

3.487 m²

1.118 m²

Netto

120.744 €

1.545.000 €

8

Hückelhoven

41836 Hückelhoven,
Fichtenstr. 2, 2a,b,c

Bajorország

10.499 m²

3.070 m²

REWE, Norma
u.a.

424.140 €

5.734.000 €

9

Itzstedt

23845 Itzstedt,
Segeberger Str. 59

SchleswigHolstein

4.654 m²

1.162 m²

Netto

134.675 €

1.676.700 €

10

Nennslingen

91790 Nennslingen,
Weißenburger Str. 24

Bajorország

5.489 m²

1.156 m²

Netto

117.877 €

1.520.600 €

11

Rehau

95111 Rehau,
Unlitzstr. / Dr. Gräßel Str.

Észak-RajnaVesztfália

4.800 m²

1.535 m²

Norma

157.680 €

1.924.000 €

12

Rehburg-Loccum

31547 Rehburg-Loccum,
Weidendamm 2

Alsó-Szászország

8.673 m²

2.205 m²

Rewe

272.336 €

3.608.000 €

13

RosendahlHoltwick

48720 Rosendahl-Holtwick,
Handwerkerstr. 6

Észak-RajnaVesztfália

4.384 m²

1.085 m²

Netto

110.019 €

1.353.800 €

14

Schmalkalden

98574 Schmalkalden,
Kasseler Str. 42

Türingia

16.022 m²

5.396 m²

Edeka, AWG,
dm u.a.

585.029 €

7.225.194 €

15

Untermeitingen

86836 Untermeitingen,
Lechring 1

Bajorország

10.114 m²

2.541 m²

Edeka

356.100 €

4.807.350 €

16

Waldfeucht

52525 Waldfeucht,
Johannesstr. K5

Észak-RajnaVesztfália

18.720 m²

2.131 m²

Edeka

228.033 €

3.078.500 €

127.623 m²

30.462 m²

3.513.551 €

45.617.664 €

A nyilvánosan felkért és esküt tett Karsten Junk, MRICS, a Wüest&
Partner W&P Immobilienberatung GmbH-tól minden egyes ingatlanról a hozamérték-eljárás szerint készített egy ingatlanértékelést. A vásárlásról szóló szakvélemény értékeléseinek összértéke

Az Alap tulajdonát képező ingatlan Rehburg-Loccum-ban

46.750.000 Euró, mely 2,5%-kal meghaladja az ingatlanok vételárait. Mindez szintén alátámasztja a Habona Invest vagyongazdálkodási szakembereinek kvalitásait.
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A legfontosabb szerződéses partnerek
A HABONA INVEST CSOPORT
Az vagyongazdálkodás – kiáll a Befektetőkért
A Habona Invest a több mint 160 millió Euró értékben kezelt ingatlanvagyonával és a már három lezárt ingatlanalapjával együtt,
az elmúlt évek legsikeresebb kibocsátóihoz és eszközgazdálkodóihoz tartozik a tárgyi értékekbe való beruházások területén.
Több ezer Befektető bízik már a frankfurti ingatlanspecialista
szakmai tapasztalatában és piacismeretében. A Habona Invest,
mint tulajdonosok által vezetett közepes vállalat, alapvetően a
Befektetők vagyoni érdekeiért érez elkötelezettséget. Ez nem
csak a menedzsment személyes befektetésein keresztül jut kifejezésre, hanem a sikerorientált javadalmazási elemeken keresztül
is. Mindkettő jól alátámasztja a menedzsment kiváló szakmaiságát és elhivatottságát a nagy lehetőségeket rejtő ingatlanok területén.
A menedzsment több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik
mind az intézményi mind a magán ingatlanügyletek területén.
A szolgáltatások spektruma az ingatlanok értékteremtési láncának minden szakaszára kiterjed. Az átfogó piacelemzéstől
kezdve, az építési ingatlanok megvásárlásán és fejlesztésén át,
egészen az ingatlanok sikeres menedzseléséig és értékesítéséig, a Habona Invest csapata egy sikeres ingatlan-beruházás
minden egyes szakaszát önállóan meg tudja valósítani. Ennek
köszönhetően a menedzsment több mint három milliárd Euró
értékben lebonyolított ingatlanügyletből származó tapasztalati
értéket tudhat magáénak. A Habona-t egy háromfős, az ingatlanok területén szerzett hosszú éves tapasztalattal rendelkező,
vállalati tanács segíti az adott műszaki, jogi és kereskedelmi
szakterületen.

A Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 Alap tulajdonát képező ingatlan Uder-Heiligenstadt-ban

Johannes Palla
Ügyvezető társasági tag
A müncheni, londoni és milánói European Business School-ban (MBS)
végzett tanulmányai után elindult Johannes Palla szakmai pályája és az
ipari ingatlanok felvásárlására, valamint finanszírozására specializálódott– A német Kereskedelmi- és Iparkamara (IHK) vizsgázott pénzügyi
befektetési szakértője. Karrierjének főbb állomásai: a German Real
EstateAdvisory Team GmbH alelnöke, az ingatlanvásárlások átvilágításáért és finanszírozásáért felelős – a Global Real Estate Team egy nagy
amerikai Befektetési Bankjában Társult tag – Investmentbanking az
EuroHypoAG-nál. Menedzselt ingatlanérték: 920 millió Euró. Legfőbb
sikerei: A müncheni Allianz Arena finanszírozásában való részvétel / A
Telekom AG egyik ingatlan portfóliójának megvásárlása
Roland Reimuth
Ügyvezető társasági tag
Az ingatlangazdálkodási szakember (ebs), Roland Reimuth, már
több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlangazdálkodás területén és a Royal Institution of Chartered
Surveyors (MRICS) szakmai vezetőségi tagja – A német Kereskedelmi- és Iparkamara (IHK) vizsgázott pénzügyi befektetési
szakértője. Karrierjének főbb állomásai: a CORESTATE Capital
AG-nál a kereskedelmi beszerzés vezetője – a FAY Holding AG
elnökségi tagja, többek között a pénzügy, a development és a vagyonkezelés területeiért tartozik felelősséggel – az AengeveltImmobilien AG Frankfurt-i Fióktelepének vezetője és az ügyvezetés
tagja – a Kläring-ReimuthBauträger GmbH ügyvezető társasági
tagja. Menedzselt ingatlanérték: 1.130 millió Euró. Legfőbb sikere: A Nobelhotel Villa Kennedy fejlesztése Frankfurtban
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Guido Küther – Meghatalmazott cégvezető
Guido Küther a berlini Műszaki és Gazdasági Főiskolán gazdasági
matematika szakon végezte tanulmányait. A German Real Estate
Advisory Team GmbH-nál Frankfurt am Main-ban elemzőként évekig felelt az átvilágítási folyamatok koordinációjáért, a pénzügyi
modellezésért és a befektetői jelentésekért. Menedzselt ingatlanérték: 400 millió Euró.
Martin Schäfer – Építőipari szakág vezető
Martin Schäfer a siegeni egyetemen építészként végzett. Több mint
15 éven keresztül az EDEKA HandelsgesellschaftNST-nél dolgozott,
többek között építőipari szakág vezetőként és meghatalmazott
cégvezetőként. Martin Schäfer kb. 1.500 kiskereskedelmi ingatlan
építkezését, kivitelezését és műszaki üzemeltetését tervezte és fel-

ügyelte. Karrierjének főbb állomásai: ArtecIngenieurgesellschaft
– WETON Massivhaus GmbH – KuBuS Építészet+Várostervezés a
bölcsődék és óvodák területén. Menedzselt ingatlanérték: több
mint 1.000 millió Euró.
Carsten König – Vagyonkezelésért felelős vezető
A Gelsenkircheni Főiskola ingatlangazdálkodási szakán végezte tanulmányait – Bachelor of Arts Real Estate Management. Több éven
keresztül a Corestate Capital Advisors GmbH-nál az ipari ingatlanok vagyonkezeléséért felelős alelnöke volt. Előtte pedig az Euro
Asset Management GmbH Alapokért felelős menedzsere és az EPM
Assets GmbH kereskedelmi ingatlanmenedzsere volt. Menedzselt
ingatlanérték: 720 millió Euró.

A Vállalati Tanács – A szakemberek rendelkezésre bocsátják szaktudásukat
Dipl.-Ing. Dr. Thomas Herr, a berlini VALTEQ THProjektmanagement specializálódott. A RICS Németország és a RICS Svájc Ellenőrző
GmbH ügyvezető társasági tagja, a lakó- és ipari ingatlanok gene- Bizottságainak elnöke valamint a drezdai Műszaki Egyetem EIrál- és projekttervezéséért, nagyobb építkezések projektmenedzse- POS-Intézményének docense. Szakmai pályafutása során különböléséért valamint az egyes ingatlanok és ingatlanportfóliók műszaki ző vezetői- és elnöki pozíciókat töltött be, mint például az IC Invest
elemzésének és környezetvédelmi vizsgálatának megvalósításáért SICAV elnöki posztja (nyílt végű ingatlanalapok).
felel. Szaktudásának köszönhetően docensként is elismert szakember a műszaki és környezetvédelmi átvilágítás valamint a Dipl.-Kfm. (közgazdász - egyetemi végzettségű) Thomas Ertl, inprojektfejlesztés területein, többek között az Oestrich-Winkel-i gatlangazdálkodási szakember (ebs) és vállalati tanácsadó, taEuropean Business School-ban és a berlini Ingatlangazdálkodási pasztalatait az alábbi területeken szerezte: ingatlanfinanszírozás,
lakásvállalatok finanszírozása, ingatlanok és ingatlancégek megAkadémián (ADI) is tanít.
vásárlása, vegyes vállalati platformok, hitelportfóliók valamint
A jogász és ingatlangazdálkodási szakember (ebs), Hans Christian ipari-, építtető- és konzorciumi finanszírozás. Karrierje során küSchmidt FRICS, a Comes Real partnere és a portfólió- és vagyon- lönböző hitelintézményeknél igazgatói pozíciót töltött be, legutolkezelési tanácsadásra, a tranzakciók végigkísérésére, az Alapok jára a Morgan Stanley-nél a German Real Estate Finance igazgatói
koncepciójának elkészítésére valamint az ingatlanok értékelésére posztját (Executive Director).

Felül balról jobbra:
Dr. Thomas Herr
Hans Christian Schmidt
Thomas Ertl
Alul balról jobbra:
Roland Reimuth
Johannes Palla

A „Der Aktionär” című lap a Habona Einzelhandelsfonds 02 Alapot a „hónap részesedésévé” nyilvánította és ezt írta:

„A Habona Fonds 02 Alap egy stabil cash flow-val rendelkező, egy a válságnak ellenálló szektorba történő befektetés. A portfólió biztos alapköveként ennek a németországi ingatlanrészesedésnek az Alap futamidejét meghaladó bérleti szerződéseknek köszönhetően a saját kockázati csoportjában nincs vetélytársa.“ Der Aktionär, 2012. január
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A TŐKEKEZELŐ TÁRSASÁG - HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH
A tőkekezelő társaságot, a HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH-t, 1969-ben alapították, mely a SIGNAL IDUNA csoport
tagja. A hamburgi társaság három szegmensre osztva különböző szolgáltatásokat nyújt az értékpapírok, az ingatlanok és egyéb tárgyi értékek adminisztrációja és menedzselése területén. Több mint 170 alkalmazott foglalkozik a több mint 130 nyilvános és több mint 50 speciális
Alappal, melyek vagyoni értéke majdnem eléri a 20 milliárd Eurót.
A vállalat az Alapok likvid és illikvid vagyoncsoportjainak adminisztrációja terén átfogó szakmai ismeretekkel és hosszú éves tapasztalattal
rendelkezik. A vállalat tőkekezelőként 2002 óta nyújt szolgáltatásokat
az ingatlan- és értékpapíralapok számára, mint külső vagyonkezelő
és kibocsátó. A német tőkebefektetési törvény (KAGB) bevezetésével
2014 tavaszán a zártvégű alapok kezelésével bővítette szolgáltatása-

inak kínálatát.
A tőkekezelő társaság az Alternatív Befektetési Alap (AIF) kollektív
vagyonkezelésére kapott megbízást a német tőkebefektetési törvény
(KAGB) 1. § 19. bek. 24. pontjának megfelelően és ennek köszönhetően elsősorban az Alternatív Befektetési Alap (AIF) kockázatmenedzsmentjéért és a portfólió kezeléséért tartozik felelősséggel. Feladatai
elvégzésekor a letétkezelőtől függetlenül és a Befektetők érdekében
cselekszik. A tőkekezelő társaság az Alternatív Befektetési Alap (AIF)
számára ezeken felül az Alternatív Befektetési Alapok kezeléséről szóló
irányelv 1. sz. mellékletének 2. pontja alapján további feladatokat is ellát: az ellenőrzési jogra vonatkozó előírások betartásának felügyelete,
jelentések készítése, az alap könyvelése és nyilvántartások készítése,
valamint bármilyen egyéb szükséges szolgáltatás nyújtása.

A LETÉTKEZELŐ - HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA
A Hauck & Aufhäuser 1796 óta professzionális munkavégzést, diszkréciót és vállalkozói szellemiséget ígér. A letéti bank összesen 456 Alap
vagyoni betétjét őrzi 25,2 milliárd Euró értékben. A letétkezelő fő tevé-

kenységi köre a német tőkebefektetési törvényre (KAGB) vonatkozó
előírások betartásának felügyelete. Mindemellett bizonyos ellenőrző
funkciókat is ellát.

A VAGYONKEZELŐ - PRORATIO TREUHAND UND WIRTSCHAFTS CONSULT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
A vagyonkezelő társaság a ProRatio Treuhand und Wirtschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH, melynek székhelye Kölnben az
50226 Frechen-Königsdorf, Augustinusstraße 9d cím alatt található. A
vagyonkezelő társaság ügyvezetője Hans-Günter Michels.
A vagyonkezelő társaság feladata abban áll, hogy a tőkerészesedése-

Az Alap tulajdonát képező ingatlan Untermeitingen-ben

ket, melyek a fiduciárius ügylet jogosítottjának adott összegű részesedési összegeiből állnak, a befektetők számára az alapkezelő társaságnál tartsa és/vagy kezelje. A vagyonkezelői- és igazgatási szerződés
alapján a vagyonkezelő társaság a részesedést saját nevében, de a
fiduciárius ügylet jogosítottjának számlájára bizalmas módon kezeli és
a társaság beltagjaként a cégkivonatba bejegyzésre kerül.

A „kapital-markt intern” a Habona Einzelhandelsfonds 03 Alapról a következőt írta:

„A Habona Investnek sikerült a kiskereskedelmi ingatlan sorozatával egy olyan német ingatlan portfóliót öszszeállítania, amely a hosszú távra kötött bérleti szerződéses struktúrának és a jó fizetőképességgel rendelkező
főbérlőknek köszönhetően, ugyanakkor a rövid futamidő ellenére is egy bizonyos befektetési biztonságot
tartalmaz. A befektetés előre jelzett eredményességét is ennek megfelelően elérhetőnek tartjuk, mely által az
ajánlat a portfólió részeként alkalmasnak tűnik.“ Kapital-markt intern, 2012.július
A „Seppelfricke & Co.” Alapelemzés „Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03”

„A Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG részesedési ajánlata kielégíti a
Befektetők biztonság és kiszámíthatóság iránti igényeit, mely által alkalmas arra, hogy a portfólió részévé
váljon. Egy rendkívül érdekes részesedési ajánlat, mely a kiváló esély- és kockázati viszonyok mellett nagyon
jó hosszú távú kilátásokat kínál. Összértékelés: kiváló.“ Seppelfricke & Co., 2012. június
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A BEFEKTETÉS GAZDASÁGI ALAPJAI
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) a Habona Objekt 04 GmbH & Co.
KG-n („Ingatlankezelő társaságon”) keresztül a kiskereskedelmi ingatla-

nokba közvetett módon fektet be. A következő kimutatások az Alternatív Befektetési Alap (AIF) szintjén mutatják be a konszolidált terveket.1

BERUHÁZÁSI- ÉS FINANSZÍROZÁSI TERV (ELŐREJELZÉS)
A beruházási- és finanszírozási terv (konszolidált kimutatás) mintaképpen egy 40.000.000 Euró összegű kibocsátási tőkét (plusz
ázsió) feltételez. Amennyiben a ténylegesen rendelkezésre álló
Finanszírozás
Alapító beltagok: Roland Reimuth és Johannes Palla
Vagyonkezelő társaság

kibocsátási tőke ettől az összegtől eltér, azaz alacsonyabb vagy
magasabb, úgy a díjak / egyéb pozíciók összege is változik és nagyságuk a tényleges kibocsátási összeghez igazodik.
EUR

A kibocsátási tőke %-ban (ázsióval együtt)

24.000

0,06 %

A teljes beruházási összeg %-ban
0,03 %

1.000

0,00 %

0,00 %

Befektetők betétjei

40.000.000

95,18 %

44,94 %

Betéti társaság tőkéje (ázsió nélkül)

40.025.000

95,24 %

44,97 %

A befektetők által befizetett ázsió
Saját tőke összesen (ázsióval együtt)

2.000.000

4,76 %

2,25 %

42.025.000

100,00 %

47,22 %

Idegen tőke az ingatlankezelő társaság szintjén

46.975.000

111,78 %

52,78 %

Teljes finanszírozás (ázsióval együtt)

89.000.000

211,78 %

100,00 %

Alapra vonatkozó költségek

EUR

A kibocsátási tőke %-ban (ázsióval együtt)

A teljes beruházási összeg %-ban

Kezdési költségek

3.882.020

9,24 %

4,36 %

a) Sajáttőke közvetítési jutalék

2.400.000

5,71 %

2,70 %

b) A pénzügyi értékesítés értékesítési-, marketing- és rendszerköltségei

400.000

0,95 %

0,45 %

c) Értékesítés támogatása – tőkekezelő társaság

102.525

0,24 %

0,12 %

80.000

0,19 %

0,09 %

e) Eszközfelhasználási ellenőr

19.495

0,05 %

0,02 %

f) A kibocsátó javadalmazása

60.000

0,14 %

0,07 %

g) A tőkekezelő társaság létrehozása

20.000

0,05 %

0,02 %

800.000

1,90 %

0,90 %

d) Vagyonkezelő társaság

h) A koncepció és a prospektusok elkészítése
Kibocsátási díj (ázsió)

2.000.000

4,76 %

2,25 %

EUR

A kibocsátási tőke %-ban (ázsióval együtt)

A teljes beruházási összeg %-ban

Ingatlanokra vonatkozó beruházások - összesen

82.018.695

195,17 %

92,16 %

a) Az ingatlanok megvásárlásának költségei

74.722.985

177,81 %

83,96 %

4.109.764

9,78 %

4,62 %

747.230

1,78 %

0,84 %
0,84 %

Beruházások és kiadások

b) A megvásárlás általános járulékos költségei
c) Átvilágítás (ingatlanok ellenőrzése)
d) Közvetítői jutalék
e) Megvásárlási jutalék
f) Finanszírozási költségek
g) Idegen tőkéből történő finanszírozásra vonatkozó tanácsadás
Készpénztartalék - összesen

747.230

1,78 %

1.120.845

2,67 %

1,26 %

469.750

1,12 %

0,53 %

100.892

0,24 %

0,11 %

1.099.285

2,62 %

1,24 %

a) Készpénztartalék (Alapkezelő társaság)

825.000

1,96 %

0,93 %

b) Készpénztartalék (Ingatlankezelő társaság)

274.285

0,65 %

0,31 %

Beruházások és kiadások, ill. készpénztartalékok összesen

83.117.980

197,78 %

93,39 %

Teljes beruházási összeg

89.000.000

211,78 %

100,00 %

Az „EK” jelentése: a betéti társaság 40.025.000 EUR összegű tőkéje plusz a 2.000.000 EUR összegű ázsió; A „teljes beruházási összeg” 89.000.000 EUR összeget jelent. A számításbeli eltérések a kerekítésekből
adódnak. / Az összegek a törvényileg előírt forgalmi adót tartalmazzák.

CASH FLOW TERVEZÉS (ELŐREJELZÉS)
A következőkben egy prognosztizált cash flow tervezés keretében
szemléltetésre kerülnek a Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap előrelátható teljes futamideje alatti befizetések és kifizetések.
Az alábbi előrejelzés számítás nagyrészt becsült bevételeken (mint
pl. a bérleti díjakból származó bevételek, értékesítésből származó
hasznok, készpénztartalékok után kapott kamatbevételek) és kiadásokon (mint pl. a megvásárlási költségek, fenntartási költségek,
idegentőkéből történő finanszírozás költségei) alapszik. Abból kell

kiindulni, hogy a bevételek és kiadások tényleges alakulása el fog
térni az előrejelzésben szereplő értékektől. Minél távolabbra esnek
a prognosztizált értékek a jövőben, annál nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a tényleges értékek alakulása eltérést mutat.
Az előrejelzés számításánál azt feltételezik, hogy az egy naptári
évben gazdaságilag elszámolható bevételek és kiadások még abban az adott évben befolynak, ill. kifizetésre kerülnek. Valójában
azonban időbeli eltolódások következhetnek be.

1) Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) a Habona Objekt 04 GmbH & Co. KG („Ingatlankezeő társaság”)-ban való 94,9%-os részesedése mellett a Habona Beteiligungs 04
GmbH-ban is 94,9 %-os részesedéssel rendelkezik, melyek egyösszegű vagyoni értéke az Ingatlankezelő társaságban 5,1%-os részesedést tesz ki. Ennek köszönhetően az
Alternatív Befektetési Alap (AIF) gazdaságilag 99,74%-os részesedéssel rendelkezik az Ingatlankezelő társaság vagyoni értékeiből és kötelezettségeiből.
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1

A Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap cash flow terve (konszolidált kimutatás)
Előrejelzés

2
3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gesamt

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

ezer EUR

A beruházásokból és finanszírozásból származó cash flow

4
5
6

Finanszírozás

7

Sajáttőke

8

Ázsió

9

Idegen tőke felvétele

10-B

Finanszírozásból származó bevételek

40.025

6.966

14.059

19.000

347

703

950

2.000

6.207

15.934

24.834

46.975

13.520

30.696

44.784

89.000

9.053

25.925

39.745

74.723

860

2.463

3.973

7.296

1.368

1.763

2.751

5.882

11.281

30.151

46.469

87.901

2.239

545

-1.685

1.099

11
12

Beruházások

13

A kiskereskedelmi ingatlanok nettó vételára

14

A megvásárlás járulékos költségei

15

A kihelyezés költségei

16-B

A beruházásból származó kiadások

17-C

A beruházásból és finanszírozásból származó cash flow

18

Folyó cash flow

19

20

Folyó bevételek

21

Bérleti díjból származó bevételek

35

981

4.913

5.792

5.792

5.792

5.792

5.880

34.979

22

Ügyvezetésért / felelősségvállalásért járó javadalmazás az Ingatlankezelő társaság számára

15

15

15

15

15

15

15

15

116

23

Az ingatlanok értékesítéséből származó haszon

79.236

79.236

24

Kamatbevételek

22

9

10

11

12

13

76

4.949

5.816

5.817

5.818

5.819

85.143

114.408

25-B

Folyó bevételek összesen

50

996

5

25

29

29

29

29

29

175

57

285

336

336

336

336

341

2.029

26
27

Folyó kiadások

28

Bérleti díjkiesés kockázata

29

Az ingatlangazdálkodás rezsiköltségei

2

30

Ingatlankezelési költségek

2

49

246

290

290

290

290

294

1.749

Az ingatlangazdálkodás költségei

4

111

555

655

655

655

655

664

3.953

33

Kölcsönökért fizetendő kamatok

12

202

894

1.027

1.006

984

961

938

6.023

34

Folyó kölcsöntörlesztések

179

797

948

969

991

1.014

1.037

5.935

35

Kölcsönök visszafizetése

31-A
32

41.040

41.040

Az idegentőke finanszírozásért fizetendő összegek

12

381

1.692

1.975

1.975

1.975

1.975

43.015

52.998

38

Tanácsadási- és Alapkezelési költségek

39

235

117

132

132

132

132

133

1.050

39

Tőkekezelő társaság javadalmazása

8

160

194

204

214

224

273

1.276

40

Letétkezelő javadalmazása

41

Beltag javadalmazása

42

Vagyonkezelő társaság javadalmazása

36-A
37

43-A

Az alapkezelés költségei

1

20

23

25

26

27

28

150

3

26

50

50

50

50

50

50

329

20

40

40

40

40

40

220

41

270

366

439

450

461

473

524

3.025

44
45

Jövedelemadó

30

222

266

267

269

271

919

2.243

46

Társasági adó

3

18
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2.552
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A befektetők számára eszközölt kifizetések előtti
likviditás állapota

55
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A befektetők számára eszközölt kifizetések

56

Korai jegyzési bónusz
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59
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60-C
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2.315
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33

242

285
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936

2.363
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A befektetők számára kifizetett osztalékok a betéti
társaság betétjeinek %-ban

0,00%

6,50%
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6,50%
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terv állapota: 2014. december
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MEGJEGYZÉSEK A CASH FLOW TERVHEZ
Finanszírozás
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) prognosztizált teljes finanszírozási összege eléri a 89.000.000 Eurót és a következő tételekből
tevődik össze: betéti társaság tőkéje 40.025.000 Euró összegben
plusz 2.000.000 Euró összegű ázsió és 46.975.000 Euró összegű
idegentőke az ingatlankezelő társaság szintjén.
Beruházások
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) nettó 74.722.985 Euró értékben
kíván kiskereskedelmi ingatlanokat vásárolni. Így az Alap tervezett
átlagos nettó bérleti díjakból származó bevételeinek nagysága,
melynek összege 5.792.479 Euró (plusz a törvényileg kiszabott
forgalmi adó), 12,9-szeres vételi faktorszámnak felel meg. Ezeken
felül az ingatlanvásárláskor felmerülő járulékos költségek a tervek
szerint 7.295.711 Eurót tesznek ki, míg az Alternatív Befektetési
Alap (AIF) kihelyezési szakaszban felmerülő költségei az ázsióval
együtt elérik az 5.882.020 Eurót (plusz a törvényileg kiszabott forgalmi adó).
Folyó bevételek
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) az Ingatlankezelő társaság
szintjén bérleti díjból származó bevételek elérésére törekszik. A
szokásos bérleti díjakra vonatkozó szabályozások és az évi 2%os feltételezett inflációs ráta alapján 2020-ban egy egyszeri 6%
mértékű bérleti díjemelést hajtanak végre. Ezen felül az Alternatív Befektetési Alap (AIF) az Ingatlankezelő társaság felelősségének és ügyvezetésének átvállalásáért javadalmazásban részesül.
A tervek szerint az ingatlankezelő társaság ingatlanjai 2020-ban
12,9-szeres eladási faktorszám alapján kerülnek értékesítésre. Ez
azt feltételezi, hogy az Alap megszüntetési szakasza hat hónap
alatt lezajlik és az eladási árak 2020 végéig beérkeznek. 2015-től
kezdődően az Alternatív Befektetési Alap (AIF) likviditására évi 1%
kamatjóváírással számolnak.
Folyó kiadások
Az ingatlangazdálkodás költségei
Az Alap futamideje alatt egy évi 0,5 % mértékű bérleti díj kiesési
kockázattal kalkulálnak. A bérlőkre nem átruházható ingatlangazdálkodási költségek (mint pl. a telekadó, biztosítások és a karbantartási költségek) becsült értéke a bérleti díjból származó bevételek 5,8%-a (plusz a törvényileg kiszabott forgalmi adó). A Habona
Invest Asset Management GmbH a folyó ingatlankezelésért javadalmazásban részesül, melynek összege a szerződésben meghatározott bérleti díjból származó bevételek 5%-a (plusz a törvényileg
kiszabott forgalmi adó).
Az idegentőkéből történő finanszírozásért fizetett összegek
A már megkötött kölcsönszerződések és a jelenlegi tőkepiaci
helyzet alapján a kölcsönkamatokat évi 2,25%-kal kalkulálták. Az
Alternatív Befektetési Alap (AIF) már 24,2 millió Euró értékben
megkötött kölcsönei után 2019. december 31-ig fizetendő kamatok
mértéke átlagosan 2,2%. A kölcsönöket annuitásos törlesztés keretében kell törleszteni, melynek mértéke kezdetben évi 2%, melyeket
az eladás időpontjáig teljes mértékben vissza kell fizetni.

Az Alapkezelés költségei
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) számára felmerülnek tanácsadási- és alapkezelési költségek például a folyó jogi tanácsadásért
vagy a szerződéskötésekért. A tőkekezelő társaság (KVG) az Alternatív Befektetési Alap (AIF) nettó leltári értékének 0,6%-a (plusz
a törvényileg kiszabott forgalmi adó) összegében évente ügyviteli
díjazásban részesül. A tőkekezelő társaság (KVG) az Alternatív Befektetési Alap (AIF) felszámolási szakaszában a nettó leltári érték
évi 0,8%-ának (plusz a törvényileg kiszabott forgalmi adó) összegében javadalmazásban részesül. A letétkezelő társaság (KVG) az
Alternatív Befektetési Alap (AIF) nettó leltári értékének 0,0725%a (plusz a törvényileg kiszabott forgalmi adó) összegében évente
ügyviteli díjazásban részesül. A személyes felelősség átvételéért
a beltag évente az adott üzleti évben a betéti társaság tőkéjének
0,125%-át (plusz a törvényileg kiszabott forgalmi adó) kapja meg. A
befektetők folyó adminisztrációjáért a vagyonkezelőnek a társaság
évente javadalmazást fizet, mely a betéti társaság tőkéjének a fiduciárius ügylet jogosítottjainak és a közvetlen beltagok adminisztrációjára való megbízatásra eső részének a 0,1%-a.
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) által teljesítendő adófizetések
Az Alapkezelő társaság, az Ingatlankezelő társaság és a Habona
Beteiligungs 04 GmbH szintjén adófizetési kötelezettségek keletkeznek, melyeket közvetlenül az Alternatív Befektetési Alap (AIF)
fizet meg. Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) által megfizetett
jövedelemadók és tőkehozam adók a Befektetők számára a személyes jövedelemadó bevallásukban nagyrészt jóváírhatóak.
A Befektetők számára eszközölt kifizetések
A már kifizetett korai jegyzési bónusz mellett a tervek szerint
a Befektetők számára az Alternatív Befektetési Alap (AIF) rendelkezésre álló készpénzállományából a kifizetések félévente
esedékesek. Az Alap által megfizetett jövedelemadókra és tőkehozadék adókra járó adójóváírásokkal együtt az osztalékok
tervezett összege eléri az évi 6,5%-ot, mely a Befektető betéti
összegére vonatkozik az ázsió nélkül. Az ingatlanok értékesítési hozamából származó pénzvisszaáramlással együtt a teljes
pénzvisszaáramlásnak el kell érnie a 138%-ot (adózás előtt),
mely a Befektető betéti összegére vonatkozik az ázsió nélkül.
Ezek az adatok előrejelzések, melyek az egyes Befektetők egyéni adóügyi helyzetét nem veszik figyelembe. Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) egy vállalati részesedés, mely esetében a
pénzvisszafizetés nem garantált.
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TŐKEVISSZAÁRAMLÁS EGY PÉLDA-BEFEKTETŐ SZEMSZÖGÉBŐL
A példaszámítás az Alternatív Befektetési Alapnál (AIF) váltott részesedés gazdasági és adóügyi hatásait általánosítva
mutatja be, ami azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyja az
egyes Befektetők egyéni helyzetét és egy olyan Befektetőre
vonatkozó adóügyi hatásokat jeleníti meg, aki a részesedését
magánvagyonából vásárolja meg, ill. aki a német jövedelemadó
törvény (EStG) 1. § 1. bek. szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság területén korlátlan adókötelesség alá esik és a
kettős adóztatásról szóló egyezményről (DBA) szóló jog szerint
németországi lakhellyel rendelkezik.

A következő tőkevisszaáramlásra vonatkozó számítás egy befektetés keretében történő lehetséges fizetések áramlására vonatkozó
előrejelzés egy adott befektető szemszögéből.
Az előrejelzett tőkeáramlásra vonatkozó számítás egy prognózisszámításon alapul és a német adózási szabályok szerint adózó
adott Befektetőre vonatkozik, aki 2015. január 1-én 100.000 EUR értékű részesedési összeget plusz 5% ázsiót fektet be. Végül a kimutatás érdekében azt feltételezték, hogy az egy naptári évben gazdaságilag elszámolható kifizetések még abban az évben ténylegesen meg
is történnek. A valóságban azonban időbeli eltolódások adódhatnak.

Tőkevisszaáramlás 100.000 EUR értékű részesedés esetén
(Előrejelzés)

Befizetett részesedés ázsióval együtt
Tőkekifizetések
Adó visszafizetések / Adóbefizetések
Adók személyes adó visszafizetés esetén a 42% szolidaritási adóval együtt
A megfizetett tőkehozam adó felszámítása
Jövedelemadó felszámítása

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

105.000

0

0

0

0

0

105.000

5.894

5.787

5.783

5.778

5.774

101.006

130.023

-467

-580

-585

-591

-597

-3.890

-6.711

-1.073

-1.293

-1.303

-1.313

-1.323

-6.229

-12.533

78

81

82

82

83

155

561

528

632

635

639

643

2.184

5.261
123.312

A pénzvisszaáramlás összege adózás után

5.427

5.207

5.197

5.187

5.177

97.116

A pénzvisszaáramlás összege adózás után

99.573

94.366

89.168

83.981

78.804

-18.312

Felelősségvállalás nagysága
Az ingatlankezelő társaság arányos idegentőkéje év végén

Gesamt

0

0

0

0

0

5.000

114.924

112.556

110.135

107.658

105.126

0
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ÉRZÉKENYSÉGELEMZÉS
A prognosztizált eredmények különböző feltételezéseken alapulnak. Mivel a beruházások még teljes mértékben nem valósultak meg, az előrejelzések kiszámíthatatlansága nagyobb
mértékű. Mivel konkrétan nem lehet előre megmondani, hogy
az egyes tényezők hogyan alakulnak, ezért a kimutatásban
szereplő paraméterek az időtartam alatt a feltételezésektől
eltérést mutathatnak.
A különböző hatások szemléltetése érdekében, melyek egy
paraméter változása esetén a kifizetések összegében válto-

zásokat eredményezhetnek, a kifizetések különböző alakulása a következőkben mindig egy paraméter változtatásával
kerül szemléltetésre. Amennyiben a megváltoztatott paraméteren kívül még egy vagy több is megváltozik, az azt eredményezheti, hogy az adott hatások egymást gyengítik vagy egymást erősítik. A következő táblázatok mindössze példaként
szolgáló számítások a folyamatok lehetséges alakulásának
szemléltetése érdekében. A tényleges eltérések a táblázatban
szereplőknél nagyobb mértékűek is lehetnek

Feltételezett vételárak

Feltételezett kölcsönkamatok

* Ez a Befektető befektetési összegére vonatkozik az ázsió nélkül.

* Ez a Befektető befektetési összegére vonatkozik az ázsió nélkül.

A bérleti díjak feltételezett alakulása

Feltételezett eladási árak

* Ez a Befektető befektetési összegére vonatkozik az ázsió nélkül.

* Ez a Befektető befektetési összegére vonatkozik az ázsió nélkül.

Az Alap tulajdonát képező ingatlan Schmalkalden-ben
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A befektetőbarát Habona Einzelhandelsfonds 04 Alap
MAGAS BIZTONSÁG, RÖVID FUTAMIDŐ, KOMOLY TARTALOM
Tárgyi értékbe való befektetés stabil cash flow-val
A Befektetők a hosszútávon teljes mértékben bérbe adott
élelmiszer-kiskereskedelmi ingatlanokba történő befektetésekből szereznek részesedést, mely a válságnak messzemenően ellenálló szegmens.
Az ingatlanok többsége már megvásárlásra került
2014. december 31-én az Alternatív Befektetési Alap (AIF)
már meg is vásárolt 16 kiskereskedelmi ingatlant, melyek
vételára kb. 45,6 millió Euró. Az Alternatív Befektetési Alap
(AIF) összesen 25-30 ingatlant fog vásárolni.
Magas szakmai gyakorlattal rendelkező ügyvezetés
A Habona Invest GmbH menedzsmentje a Habona Einzelhandelsfonds 04 Alappal konzekvensen folytatja az előző
Alapok sikeres koncepcióját. A menedzsment az ingatlanok
területén szerzett több évtizedes tapasztalatának és az ingatlanpiacon illetve a pénzügyi világban kiépített hálózatának köszönhetően különösen jó kapcsolatokkal rendelkezik a
projektfejlesztés és a vonzó ingatlanokat illetően.

Erős partneri kötődések
A HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, mint tőkekezelő társaság és a Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
KGaA, mint letétkezelő társaság, olyan lényeges szolgáltatásokat nyújtó neves vállalatok, melyek a német tőkebefektetési törvény (KAGB) szerinti törvényi rendelkezések betartására kaptak megbízást.
Átlátható befektetési horizont
Az Alap csupán rövid, 5 éves, futamidővel rendelkezik, és
ezáltal minden olyan Befektető számára ideális, aki a hos�szú távú befektetések bizonytalanságait tudatosan ki akarja
zárni.
Magas fokú biztonság a bevételeket és az előrejelzéseket illetően
A kiváló fizetőképességű élelmiszer-kiskereskedelmi főbérlőkkel kötött bérleti szerződések a megvásárláskor egy fix
maximum 15 évre szóló minimális futamidővel rendelkeznek,
melynek köszönhetően bőven meghaladják az Alap futamidejét.

Az Alap sarokszámai
Alternatív Befektetési Alap (AIF)

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Eschborn

Alap ügyvezetése

Habona Management 04 GmbH, Frankfurt am Main

Kibocsátó

Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main

Vagyonfelügyelő

Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main

Tőkekezelő Társaság

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Letétkezelő

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Alap nagysága

89 millió Euró; előreláthatólag 25-30 ingatlan

Sajáttőke rész

40 millió Euró

Minimális jegyzési összeg

10.000 Euró (plusz 5% ázsió), magasabb összegek esetén 1.000 Euróval osztható

Befizetés

Legkésőbb 14 nappal a letéteményes elfogadó nyilatkozatának kézhezvétele után

Jegyzési időszak

2015. június 30. napjával bezárólag

Az Alap ingatlanjai

Kisebb bevásárlóközpontok, nagy élelmiszerüzletek és élelmiszer diszkontok Németországban

Az ingatlanok megvásárlása

Beruházások már a jegyzési időszak alatt / az ingatlanok nagy része már megvásárlásra került

Futamidő

5 év, az Alap lezárását követően

Osztalék*

évi 6,5% (adózás előtti, prognosztizált) – félévenkénti kifizetés

Teljes pénzvisszaáramlás*

138% (adózás előtt, prognosztizált)

* Az előrejelzések nem megbízható módon jelzik a jövőbeli értékek alakulását. Az előrejelzés a 2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozik és a
Befektető ázsió nélküli befektetési összegére vonatkozik.
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A lényeges kockázati tényezők kivonata
»»
»»
»»
»»
»»

A Befektetők számára tervezett kifizetések összege az előre jelzettnél kevesebb lehet, vagy teljes mértékben elmaradhat, például
az alacsonyabb bérleti díjból származó bevételek, vagy az ingatlan alacsonyabb értékesítési ára miatt.
Az adózási és / vagy jogi keretfeltételek változhatnak, melyeknek negatív hatásai lehetnek az Alapkezelő Társaságra nézve.
A részesedéssel csak korlátozott mértékben lehet kereskedni; nincsen az értékpapír tőzsdéhez hasonlítható értékesítési piaca.
Nagyon kedvezőtlen gazdasági folyamat esetén a Befektetők elveszíthetik a részesedési összegüket plusz az ázsiót (teljes veszteség).
A Befektető alapvetően nem felel harmadik személlyel szemben, amennyiben betétjét teljes mértékben befizette. A német kereskedelmi törvény (HGB) 172. § értelmében a Befektető fokozott felelősségvállalási kockázata tőkebetétje 5%-nak erejéig áll fenn
az ázsiót leszámítva.

A részesedéssel kapcsolatos kockázatok részletes ismertetését az Értékesítési Tájékoztató 11. fejezete tartalmazza, mely a 45. oldaltól
kezdődően található meg.

Megjegyzések a német tőkebefektetési törvénykönyv alkalmazásához
A Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 GmbH & Co.
KG zártvégű ingatlanalapot a Habona Invest GmbH, mint kibocsátó
2013. július 1-én (a Tájékoztató elkészítésének időpontja) bocsátotta
ki, melynek székhelye Frankfurt am Main, üzleti címe: D-60596 Frankfurt am Main, Kennedyallee 78., önálló képviseletre jogosult ügyvezetői Roland Reimuth és Johannes Palla. A Kibocsátó nyilvánosságra
hozta az Értékesítési Tájékoztatót, mely az abban az időpontban érvényes német vagyoni befektetésekről szóló törvény szerint készült.
Az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló (AIFM-)irányelv nemzeti átültetése (a 2011/61/EU alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelvet az Európai Parlament és Tanács 2011. június 8-án adta
ki, mely a 2003/41/EG és a 2009/65/EG irányelvek, ill. az 1060/2009
sz. (EK) rendelet és az 1095/2010 sz. (EK) rendelet módosítására
szolgál) a tőkebefektetési törvénykönyv („KAGB”) bevezetésével,
2013. július 22-én történt meg. Ennek értelmében az olyan alapkezelő társaságoknak, mint amilyen a Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 GmbH & Co. KG is, mely a német tőkebefektetési törvény (KAGB) szerint egy zártvégű Alternatív Befektetési Alap
(AIF), a saját ügyintézésükhöz a jövőben egy tőkekezelő társaságra
van szükségük, melynek üzleti tevékenysége gyakorlásához a német
Pénzügyi Szolgáltatások Felügyeletének („BaFin”) engedélye kell.
Ennek megfelelően az Alapkezelő társaságot és a Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 GmbH & Co. KG zártvégű
ingatlanalap szerkezetét hozzáigazították a német tőkebefektetési törvény (KAGB) új törvényi előírásaihoz. Így most már „Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 GmbH & Co. KG”
zártvégű Alternatív Befektetési Alapról beszélünk, (mely a továbbiakban „Habona Einzelhandelsfonds 04”, „AIF” vagy „Társaság”
neveken szerepel).

befektetői információval együtt a dokumentumok mindenkor aktuális változatában az Alternatív Befektetési Alap (AIF) betétjeinek
jegyzése iránt érdeklődő Befektetők a Habona Invest GmbH vagy
a Tőkekezelő társaság alábbi címein, német nyelven, telefonon,
postán vagy e-mailen térítésmentesen lekérhetik. Ezen felül a fent
megnevezett dokumentumok az Alternatív Befektetési Alap (AIF)
jegyzési tőkéjének kihelyezési szakaszában a Habona Invest GmbH
és a Tőkekezelő társaság honlapján, német nyelven térítésmentesen elérhetőek:
Habona Invest GmbH
Kennedyallee 78
D-60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 4500 158 0
E-Mail: info@habona.de
Internet: www.habona.de
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 57 62 96
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: www.hansainvest.de
Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) betétjeinek jegyzése kizárólag a
mindenkor érvényes Értékesítési Tájékoztató alapján történik, melyhez hozzá tartoznak a mindenkor érvényes befektetési feltételek, a
társasági szerződések, a vagyonkezelői szerződés, ill. a lényeges befektetői információ. A belépési nyilatkozat aláírását megelőzően az
érdeklődők számára javasolt, hogy az összes aktuális dokumentumot
figyelmesen olvassák el és adott esetben kérjék ki egy szakképzett
harmadik fél tanácsát.

A HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH-t, Hamburg (továbbiakban: „Tőkekezelő társaság” vagy „KVG”) az Alternatív Befektetési Alap (AIF) Tőkekezelő társaságának nevezték ki.

Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) betétjeinek minden olyan információkon és nyilatkozatokon alapuló jegyzése, melyeket az előzőekben
megnevezett dokumentumok nem tartalmazzák, kizárólag a Befektető

Az Értékesítési Tájékoztatót, a befektetési feltételekkel, a társasági szerződésekkel, a vagyonkezelői szerződéssel, ill. a lényeges

kockázatára történik.

Jelen termékinformáció reklámcélokat szolgál. Nem számít nyilvános ajánlatnak. A befektetéssel kapcsolatos döntés meghozatalának alapjául kizárólag a
részletes értékesítési tájékoztató, a befektetési feltételek és a lényeges befektetési információ szolgál. Ezek a Habona Invest honlapjáról, www.habona.de, és a
Hansainvest honlapjáról, www.hansainvest.de, is térítésmentesen letölthetőek.
Jelen információs anyag nem pénzügyi elemzés. A német zártvégű nyilvános Alternatív Befektetési Alap (AIF) egy olyan vállalati részesedés, melynek kockázati
elemei is vannak. Az értékesítési tájékoztató tartalmazza a vagyoni betétek alapjául szolgáló felvetéseket és lényeges kockázati tényezőket. Az adatok múltbeli
alakulása nem megbízható módon jelzi a jövőbeni értékek alakulását.

Kapcsolat
Habona Invest GmbH
Kennedyallee 78
60596 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4500158-0
info@habona.de
www.habona.de
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 300576296
service@hansainvest.de
www.hansainvest.de
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