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Warszawa, 13 lipca 2018 roku

Do zainteresowanych inwestycją 
w Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, 

Zapraszam do grupowego inwestowania w śląskie 
nieruchomości na wynajem. Inwestycje zrealizuje spółka 
inwestycyjna - Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o., do której 
mogą dołączać się wszyscy indywidualni inwestorzy. 
Misją spółki jest rewitalizacja górnośląskiej tkanki 
mieszkalnej i budowa portfela nieruchomości - głównie 
kamienic - poprzez zakup wynajętych budynków, 
następnie ich remont i podniesienie wartości oraz 
standardu dla mieszkańców. Spółka będzie nabywać 
wyłącznie nieruchomości zlokalizowane w aglomeracji 
górnośląskiej.

Z pozdrowieniami

Artur Kaźmierczak
Prezes Zarządu
Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o.

Warszawa, 13 lipca 2018 roku

Dlo tych kierzy przajom Ślonskowi

Roztomili, 

Piyknie Wos zaproszomy do inwestowanio pospołu 
w ślonski niyruchomości na wynajym. Wszyjstko to 
pochyto dlo Wos spółka inwestycyjno - Mzuri CFI Śląsk Sp. 
z o.o., do kieryj mogom sie dociepać wszyjscy ci, kierzy 
majom gelt i som sami przed sia. Nojważniyjsze dlo spółki 
je to, coby po nowymu zrychtować górnoślonski 
pomiyszkani i portmanyj niyruchomości - nojbarzij 
kamiynic - bez kupowani najmowanych chałpów, potym 
ich rychtowani na glanc, coby cyna sie dźwigła, 
a kwatyrnikom sie w nich szumnie miyszkało. Spółka 
bydzie se sprawiać ino te niyruchomości, kiere som na 
placu aglomeracji górnoślonskij.

Pozdrowiom gryfnie

Artur Kaźmierczak
Prezes Zarządu
Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o.
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Zapraszamy do grupowego inwestowania w śląskie nieruchomości na wynajem. Inwestycje zrealizuje celowa spółka 
inwestycyjna - Mzuri CFI Śląsk  Sp. z o.o*, której strategia inwestycyjna powtarza strategię Mzuri CFI Łódź. 

 Celem Spółki jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup wynajętych budynków  mieszkalnych (idealnie 
generujących dochód z czynszów), następnie ich remont i podniesienie wartości, a w efekcie stopniowe 
podnoszenie czynszu lub sprzedaż wyremontowanych lokali. Proces ten będzie powtarzany wielokrotnie.

 Dodatkowo Spółka będzie zajmować się rewitalizacją niezamieszkałych kamienic, zabudową wolnych działek, jak
i nabywaniem oraz wynajmowaniem pojedynczych mieszkań.

 Spółka będzie nabywać wyłącznie nieruchomości zlokalizowane w konurbacji górnośląskiej.

 Lokale przeznaczone na sprzedaż w pierwszej kolejności oferowane będą Wspólnikom Mzuri CFI Śląsk (o ile 
budynek nie zostanie sprzedany jako całość).

 Mzuri będzie dążyć do powołania FINN* i zamiany udziałów w Mzuri CFI Śląsk na akcje FINN, co sprawi, że będą 
notowane na giełdzie i dzięki temu uzyskają wyższą płynność (jest to zależne od finalnego kształtu ustawy o FINN
i od poziomu zebranego kapitału).

MISJĄ MZURI CFI ŚLĄSK JEST REWITALIZACJA GÓRNOŚLĄSKIEJ TKANKI MIESZKALNEJ:

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W MZURI CFI ŚLĄSK TRWA DO 12.08.2018 r. do godziny 23:59

Oczekiwany regularny zwrot z kapitału Inwestorów powinien wynieść przeciętnie ok. 7% rocznie w postaci 
dywidendy. Inwestor może liczyć dodatkowo na wzrost wartości udziałów spółki.

Mzuri Investments uzgodniło na 24 lipca br. datę zawarcia umowy przedwstępnej zakupu atrakcyjnej kamienicy 
zlokalizowanej w centrum Katowic.

* FINN – Firma Inwestująca w Najem Nieruchomości (ang. Real Estate Investment Trust, REIT); typ funduszu 

inwestycyjnego, który ma być notowany na GPW, co pozwoli inwestorom lokować swoje środki w nieruchomości. Nad 

odpowiednią ustawą rząd prowadzi obecnie prace.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310958/katalog/12504536
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OPCJONALNE FINANSOWANIE

MODEL BIZNESOWY MZURI CFI ŚLĄSK

Przedstawione wartości mają jedynie charakter ilustracyjny i nie stanowią zobowiązania Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o., Mzuri Investments Sp. z o.o. ani Mzuri Sp. z o.o.

* Nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych, który naliczony zostanie w momencie wypłaty środków Inwestorowi
** Wypłata dywidendy nastąpi w kolejnym roku. Wypłacona dywidenda to zwrot gotówkowy, nie uwzględnia wzrostu wartości nieruchomości . 

Rok działania

Finansowanie dłużne:
Pożyczki od obecnych 
i nowych inwestorów 
lub banków

ZAKUP KOLEJNYCH NIERUCHOMOŚCI

REMONTY REMONTY REMONTY REMONTY REMONTY

Finansowanie własne:
Zakup udziałów
przez inwestorów

ZAKUPY PIERWSZYCH 
NIERUCHOMOŚCI

OPCJONALNE 
DOKAPITALIZOWANIE

Przewidywany zwrot 
w postaci dywidendy:
Dywidenda**/
kapitał własny

1

0-3%

2

~6%

3

~6%

5

~6%

6

~6%

4

~10%

7

~10%

…

ø 7+%

*

SPRZEDAŻ LOKALI 

MIESZKALNYCH

SPRZEDAŻ LOKALI 

MIESZKALNYCH

Wzrost wartości 
udziałów

Wartość księgowa udziałów będzie aktualizowana raz do roku w oparciu o: 

 Zmianę wartości nabytych nieruchomości w oparciu o średnią indeksu NBP cen transakcyjnych sprzedaży mieszkań na 
rynku wtórnym w Katowicach z ośmiu ostatnich kwartałów, 

 Wartość skapitalizowanych nakładów na remonty, budowę i przebudowę nieruchomości (kwota zainwestowana 
w remont/ rozbudowę z kapitału inwestorów)

 Dług netto
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Dlaczego Górny Śląsk ?

Miasto Ludzie

MzuriInwestycje

• W Katowicach znajduje się siedziba 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, która sprowadziła do 
regionu ponad 250 podmiotów 
gospodarczych (m.in. Opla, czy FCA) oraz 
ok. 26 mld PLN inwestycji***

• W Katowicach zainwestowali ostatnio 
duzi deweloperzy biurowi – m.in. Skanska
i TDJ Estate (biurowiec .KTW)

• Relatywnie niska stopa pustostanów 
powierzchni biurowej****

• Wzrost cen mieszkań –
o 12,7% od Q1'16 do Q1'18* 

• W ciągu ostatnich 12 miesięcy czynsze 
najmu mieszkań wzrosły o niemal 6% 
(w samym tylko Q1’2018 – o 3,2%)**

• Atrakcyjny rynek z dużą podażą odpo-
wiednich dla naszej strategii kamienic

• Na Śląsku występuje znaczny niedobór 
mieszkań o akceptowalnym 
standardzie, co oznacza, że popyt na 
mieszkania o dobrym standardzie 
będzie się długo utrzymywał

• Szybko rośnie zatrudnienie w sektorze usług 
profesjonalnych, w tym SSC i BPO. 
W aglomeracji górnośląskiej w 2017 r. 
nastąpił wzrost zatrudnienia w tym 
sektorze o 15%******

• Na Śląsku studiuje ponad 120 tys. osób
• Zmianie ulega tkanka społeczna Śląska. 

Z regionu górniczego zmienia się w region 
wyspecjalizowanych pracowników z sektora 
usług

• Rosnące oczekiwania względem standardu 
mieszkania

• Grupa Mzuri ma dobre doświadczenie 
w inwestowaniu na Śląsku

• Na Śląsku osiągamy wysokie stopy zwrotu 
z inwestycji w najem – przeciętnie ok. 7%

• Grupa Mzuri posiada rozbudowane 
zaplecze logistyczne na Śląsku - spośród 
ok. 4000 mieszkań, którymi zarządzamy, 
ok. 500 znajduje się na Śląsku

• Nasz zespół na Śląsku liczy ok. 10 osób –
specjalistów w inwestycjach, remontach 
i najmie mieszkań.

* Źródło: NBP
** Dane dla Katowic, żródło: analiza Mzuri
*** Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
**** Źródło: The Polish Real Estate Guide, EY
***** Shared Service Center / Business Process Outsourcing – Centra Usług Wspólnych
****** Źródło: GUS, ABSL



Treści zawarte w niniejszej prezentacji i dotyczące inwestowania z Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o.
są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią umowy ani oferty. Treści
zamieszczone w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane jako porady finansowe
ani rekomendacje dotyczące inwestowania na rynku nieruchomości. Nie stanowią one też
porady prawnej.

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem: wyceny,
transakcyjnym czy płynności. Inwestowanie z Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o. jest przeznaczone dla
inwestorów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są
w stanie zrozumieć powyższe ryzyka i podejmować autonomiczne decyzje co do
zaangażowania finansowego w ramach Mzuri CFI.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych
w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. z o.o. nie
są w stanie zagwarantować, że są one kompletne czy wyczerpujące. Ryzyko związane
z korzystaniem z informacji zawartych w niniejszej prezentacji ponosi wyłącznie jej
użytkownik.

® 2018 Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zapraszamy 
do budowania wolności 
finansowej 
z Mzuri CFI Śląsk

WWW.MZURICFI.PL

slask@mzuricfi.pl

al. Niepodległości 221 lok. 1, 
02-087 Warszawa

http://mzuricfi.pl

