Probíhající projekty

Praha, srpen 2022

This is a promotional communication and not an offer or call for investment.
Only a qualified investor within the meaning of Section 272 of Act No. 240/2013 of the Civil Code, may
become an investor. Before making any final investment decision, please read the fund‘s Articles of
Association (fund’s statute) and Key Information Document (KID), which are available in Czech at
www.amista.cz (in some cases available only after logging into client access).
Investments in investment instruments are risky and may result in losses under unfavorable
circumstances. Value of investment instruments changes over time and historical results are not an
indication or guarantee of future results. Returns and yields on investments are not guaranteed. Return
for an investor in foreign currency may increase or decrease due to fluctuations in currency exchange
rates. Specific risks and details thereof, as well as details of investor rights, can be found in the fund's
Articles of Association (fund’s statute), KID, or fund’s articles of incorporation (fund’s regulations).

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.

Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než
provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových
informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v
českém jazyce k dispozici na www.amista.cz.
Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové.
Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků
budoucích. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se
může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož
i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve
stanovách fondu.
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V současnosti probíhají v rámci fondu Silverline Real Estate čtyři projekty,
další projekty jsou ve fázi investiční prověrky.
Přehled současných projektů
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02

03

04

DEVELOPMENT NA ZELENÉ
LOUCE VE STRUHAŘOVĚ

PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL
VE VYSOKÉM ÚJEZDU

REKONSTRUKCE A NADSTAVBA
BYTOVÉHO DOMU V OSTRAVĚ

REKONSTRUKCE A NADSTAVBA
BYTOVÉHO DOMU V PLZNI

• Development osmi rodinných
domů v obci s plnou
občanskou vybaveností c.
30min od centra Prahy;
Lokalita s velkým úspěchem
předchozích projektů (např.
East Gardens), i díky dobré
dostupnosti do Prahy po D1

• Development stavebních
pozemků pro dvě luxusní vily v
blízkosti prominentního
golfového hřiště Albatros, jen
c. 20 min autem od centra
Prahy

• Rekonstrukce a změna
způsobu využití domu z
kancelářského na rezidenční

• Kompletní rekonstrukce a
nadstavba bytového domu v
centru Plzně

• Vznik 18 bytových jednotek
(vč. přístavby nového patra) a
2 obchodních prostor v
atraktivní lokalitě v centru
Ostravy

• Vznik c. 18+ bytových jednotek
s celkovou podlahovou
plochou ca 1,500 m2, navíc
restaurace s plochou 350 m2

• Očekávané dokončení
projektu: 2024

Cílová hodnota projektu:
CZK ~180 mn1

• Prodej pozemků vč. stavebních
povolení v průběhu 2023

• Očekávané dokončení
projektu: 2023

Cílová hodnota projektu:
CZK ~20 mn

1. Předpokládá realizaci fáze 2 projektu – výstavbu rodinných domů
Zdroj: Silverline Real Estate

Cílová hodnota projektu:
CZK -85 mn

• Očekávané dokončení
projektu: 2024

Cílová hodnota projektu:
CZK 125-150 mn
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Připravujeme development osmi rodinných domů v oblíbené lokalitě ~30 min
jihovýchodně od centra Prahy.
01 – DEVELOPMENT NA ZELENÉ LOUCE VE STRUHAŘOVĚ: Představení projektu
• Akvizice pozemku o rozloze c. 10 tis. sqm v klidné obci s
veškerou občanskou vybaveností, c. 30min jihovýchodně
od centra Prahy
• Realizace projektu ve dvou fázích:
Fáze 1: Dělení pozemku, získání územních rozhodnutí a
stavebního povolení, realizace technické a dopravní
infrastruktury
Fáze 2: Výstavba osmi samostatných RD
• Cílová hodnota projektu po fázi 2: CZK ~180 mn1

Vyhodnocení oproti strategickým pilířů Silverline Real Estate:
ATRAKTIVITA TRHU

ATRAKTIVITA AKTIVA

TVORBA HODNOTY

PÁKOVÝ EFEKT

Dvojciferný růst cen stavebních
pozemků pro solitérní RD v blízkosti
Prahy, i z důvodu nedostatečné
nabídky, či změně preferencí a
návyků obyvatel podpořené pandemií
COVID-19.

Lokalita s velmi dobrou dostupností
do Prahy po D1, nicméně v klidné
obci, obklopené přírodou. Sousední
projekty (např. East Gardens
Strancice) vyprodány. Obec má plnou
občanskou vybavenost.

Prodej pozemků od FO mírně pod
obvyklou cenu pro danou lokalitu

Překlenovací financování pro fázi 1
zajištěno od Trinity Bank (LTV ~50%)

1. Předpokládá realizaci fáze 2 projektu – výstavbu rodinných domů
Zdroj: Silverline Real Estate

Development řízen in-house: jednání
s municipalitou, financování, řízení
tvorby podkladů pro územní
rozhodnutí a stavebni povoleni
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V případě realizace fáze 1 předpokládáme čistý zisk CZK ~9 mn. Aktuálně
pracuje CASUA na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povoleni.
01 – DEVELOPMENT NA ZELENÉ LOUCE VE STRUHAŘOVĚ (FÁZE 1): business case a plán realizace
Business case1 (CZK mn)

Plán realizace1

Nákupní cena pozemku

-24.0

Náklady na development2

-12.6

Náklady na financování

Akvizice
Příprava projektové
dokumentace

-2.7
Stavební řízení

50.5

Prodejní cena3
Zisk před zdaněním

11.1

Čistý zisk

9.0

2022
2023
2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Záměr již plně sladěn s
municipalitou. Spuštění
řízení pro ÚR a SP aktuálně
plánováno na konec září
2022.

Realizace

Prodej

Detail business case lze
nalézt v přiloženém xlsx
1. Předpokládá realizaci fáze 1 – parcelace pozemku a výstavba technické a dopravní infrastruktury s následným prodejem jednotlivých stavebních parcel
2. Zahrnuje zejména projektantské a stavební práce, materiály
3. Očištěno od případné platby DPH a s tím související vratky, očištěno od nákladů na prodej a marketing
Zdroj: Silverline Real Estate
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Konzervativně předpokládáme v základním scénáři prodej zasíťovaných
parcel za cenu jen okolo CZK 6.5 tis./m2.
01 – DEVELOPMENT NA ZELENÉ LOUCE VE STRUHAŘOVĚ (FÁZE 1): benchmark prodejních cen
8.6
-11%
6.5

6.2

Pesimistický scénář

Základní scénář

6.9

Optimistický scénář

7.3

Benchmark Struhařov
okolí 5 km, výměra
parcel 800-1,200 m2

Benchmark Praha-východ,
výměra parcel 800-1,200 m2

Diskont c. 11% oproti aktuálním nabídkovým cenám z důvodu možnosti připojení na obecní ČOV s určitou
prodlevou. Upside směrem k optimistickému scénáři díky optimálního tvaru pozemků, clusteru budoucích
novostaveb a vysoké kvalitě řešení území (všechny sítě vč. CETIN), zeleň, parkovací zálivy atd.

Zdroj: Sreality.cz, Silverline Real Estate
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Chystáme prodej kompletně zasíťovaných pozemků vč. stavebního povolení
ve Vysokém Újezdu u Berouna.
02 – PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL VE VYSOKÉM ÚJEZDU: Představení projektu
• Akvizice pozemků od společnosti, která potřebovala rychle
umořit drahý nebankovní úvěr
• Příprava developmentu, včetně studií, projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního
povolení na výstavbu (luxusních) vil
• Hodnota projektu: CZK ~20+ mn

Vyhodnocení oproti strategickým pilířů Silverline Real Estate:
ATRAKTIVITA TRHU

ATRAKTIVITA AKTIVA

TVORBA HODNOTY

PÁKOVÝ EFEKT

Dvojciferný růst cen stavebních
pozemků pro solitérní RD v blízkosti
Prahy, i z důvodu nedostatečné
nabídky, či změně preferencí a
návyků obyvatel podpořené pandemií
COVID-19.

Díky prudkému rozvoji v lokalitě
došlo k rychlému růstu cen
pozemků; obec má nyní plnou
občanskou vybavenost a díky
vysokému nárůstu počtu obyvatel se
bude v dalších letech dále rozvíjet.

Development řízen in-house.

Pozemky využity jako zástava pro
emisi dluhopisů

Zdroj: Silverline Real Estate

Velmi výhodná koupě pozemku (vyšší
objem, od společnosti která spěchala
na prodej; v moment koupě panovala
v obci stavebni uzávěra).
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Po dokončení stavebního řízení (c. 09/2022) chystáme prodej dvou pozemků
o celkovou rozloze 3,040 m2 s okamžitou možností výstavby vil.
02 – PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL VE VYSOKÉM ÚJEZDU: Business case a plán realizace
Business case (CZK mn)
Nákupní cena

-9.3

Náklady na development1

-0.9

Náklady na financování

-2.7

Prodejní cena2

20.9

Zisk před zdaněním

8.1

Čistý zisk

6.5

Plán realizace

2022
2023
2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Akvizice

Dokončena v létě 2020

Příprava projektové
dokumentace

Dokončená fáze

Stavební řízení

Prodej

Detail business case lze
nalézt v přiloženém xlsx

1. Zahrnuje zejména projektantské a stavební práce, materiály
2. Očištěno od případné platby DPH a s tím související vratky, očištěno od nákladů na prodej a marketing
Zdroj: Silverline Real Estate
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Konzervativně předpokládáme v základním scénáři prodej zasíťovaných
parcel se stavebním povolením za cenu jen okolo CZK 7 tis./m2.
02 – PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL VE VYSOKÉM ÚJEZDU: Benchmark prodejních cen
-10%
7.1

6.7

Pesimistický scénář

Základní scénář

7.5

Optimistický scénář

7.9

7.9

Benchmark Vysoký
Újezd, 1000-1600 m2,
bez stavebního povolení

Benchmark okolí Vysokého
Újezdu - 5km radius,
výměra 1300-1700 m2

Diskont c. 10% oproti aktuálním nabídkovým cenám z důvodu větší výměry pozemku (1.4-1.5 tis.
m2) a vyšší nabídce stavebních parcel ve Vysokém Újezdu. Upside směrem k optimistickému
scénáři by mohl vzniknout díky stavebnímu povolení (není započteno v benchmarcích)

Zdroj: Sreality.cz, Silverline Real Estate
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Jsme v procesu konverze a nadstavby domu v centru Ostravy, v projektu
vzniká 18 bytů a 2 obchodní prostory.
03 – REKONSTRUKCE A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V OSTRAVĚ: Představení projektu
• Nákup polyfunkčního domu v původním stavu s
historickým využitím na kancelářské prostory a ubytovací
zařízení

Development
Silverline
Real Estate

• Příprava kompletní renovace konverzí na malometrážní
byty, nadstavba jednoho nového patra
• Zahájení rekonstrukce Q3 2022, očekávané dokončení
projektu Q4 2023
• Hodnota projektu: CZK ~85 mn

Vyhodnocení oproti strategickým pilířů Silverline Real Estate:
ATRAKTIVITA TRHU

ATRAKTIVITA AKTIVA

TVORBA HODNOTY

PÁKOVÝ EFEKT

Prudký růst cen rezidenčních
nemovitosti v Ostravě za uplynulé 2
roky (+70%).

Dům přímo naproti OC Nová Karolína,
lokalita s velmi dynamickým
rozvojem.

Nákup nemovitosti s již odstraněnou
právní vadou za cenu CZK <10 tis./m2

Bankovní financování s LTC 75%.

Přímo v sousedství plánovaná
Ostrava Tower, potenciálně jedna z
nejvyšších budov v Evropě.

Zdroj: Silverline Real Estate

Development řízen in-house.
Hodnota se výrazně zvýší vznikem
malometrážních bytů i novým
patrem.
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V červenci 2022 získal projekt konverze a nadstavby pravomocné stavební
rozhodnutí. Dokončení stavebních prací očekáváme na závěr roku 2023.
03 – REKONSTRUKCE A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V OSTRAVĚ: Business case a plán realizace
Business case (CZK mn)
-9.8

Nákupní cena
Náklady na development1
Náklady na financování

-43.8

Plán realizace

2022
2023
2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Akvizice

Dokončena 11/2020

Příprava projektové
dokumentace

-1.8
Stavební řízení
82.8

Prodejní cena2
Zisk před zdaněním

27.4

Čistý zisk

22.2

Realizace

Prodej

Detail business case lze
nalézt v přiloženém xlsx

1. Zahrnuje zejména projektantské a stavební práce, materiály
2. Očištěno od případné platby DPH a s tím související vratky, očištěno od nákladů na prodej a marketing
Zdroj: Silverline Real Estate
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Prodejní cenu jednotek v projektu Rezidence Ostrava Tower konzervativně
předpokládáme na CZK ~77 tis./m2, tedy c. CZK 5-10 tis./m2 pod průměrem
nabídkových cen novostaveb v Ostravě.
03 – REKONSTRUKCE A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V OSTRAVĚ: Benchmark prodejních cen
-5%
76.9

81.3

80.3

86.1

69.8

Pesimistický scénář

Základní scénář

Optimistický scénář

Benchmark sreality:
Benchmark Flatzone: Ostrava
Ostrava město, novostavba,
město, novostavba, byt
cihla, osobní vlastnictví

Diskont c. 5% z důvodu rušnosti lokality. Velkou výhodou projektu, která by mohla vést k
naplnění optimistického scénáře je skladba bytu (malometráže) a atraktivní poloha v rámci
Ostravy (úplné centrum, přímo naproti známému OC Nová Karolína)

Zdroj: Sreality.cz, Flatzone.cz, Silverline Real Estate
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Zahajujeme development bytového domu centru Plzně, kde vznikne až
1,550 m2 podlahových ploch bytů.
04 – REKONSTRUKCE A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V PLZNI: Představení projektu
• Nákup bytového domu ve stavu ke kompletní
rekonstrukci; historické využití k bydlení, v suterénu domu
umístěna restaurace s plochou >350 m2
• Příprava kompletní rekonstrukce domu, nadstavba až 2
pater – plánované zvýšení prodejní plochy bytů z c. 1,000
m2 až na c. 1,550 m2
• Zahájení stavebních prací plánováno na Q1 2023,
očekávané dokončení projektu Q4 2024
• Hodnota projektu: CZK ~125-150 mn (dle finální prodejní
plochy)

Vyhodnocení oproti strategickým pilířů Silverline Real Estate:
ATRAKTIVITA TRHU

ATRAKTIVITA AKTIVA

TVORBA HODNOTY

PÁKOVÝ EFEKT

Plzeň je atraktivním místem pro
development bytových domů
zejména díky relativně nízké cenové
hladině, podprůměrné výstavbě a
vysokému přírůstku obyvatel.

Rezidenční lokalita v centru Plzně, v
okruhu 1 km veškerá občanská
vybavenost, autobusové i vlakové
nádraží. Oblíbená mikrolokalita pro
restaurace a bary. V klidné ulici, ale
jen c. 400m od významného místa
setkávání (Klatovská vs. Americká).

Development řízen in-house;
maximalizace podlahových ploch díky
přístavbě pater v podkroví. Úspora
DPH na již oddělených jednotkách v
domě na základě prohlášení
vlastníka.

Očekávané bankovní financování s
LTC 70-80%.

Zdroj: Silverline Real Estate
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Dokončujeme akvizici bytového domu v centru Plzně s velmi atraktivní kupní
cenou vzhledem k lokalitě a chystáme se objekt rozšířit až o 2 nová patra.
04 – REKONSTRUKCE A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V PLZNI: Business case a plán realizace
Business case (CZK mn)

Plán realizace

Nákupní cena

-45.7

Akvizice

Náklady na development1

-56.1

Příprava projektové
dokumentace

Náklady na financování

2022
2023
2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

-8.2
Stavební řízení
123.6

Prodejní cena2
Zisk před zdaněním

13.6

Čistý zisk

11.0

Realizace3

Prodej

Detail business case lze
nalézt v přiloženém xlsx
1. Zahrnuje zejména projektantské a stavební práce, materiály
2. Očištěno od případné platby DPH a s tím související vratky, očištěno od nákladů na prodej a marketing
3. Rekonstrukce stávajících jednotek může začít bez stavebního povolení
Zdroj: Silverline Real Estate
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Prodejní cenu jednotek v projektu Rezidence Kardinála Berana
předpokládáme na CZK ~86 tis./m2, tedy na úrovni trhu novostaveb v Plzni.
04 – REKONSTRUKCE A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V PLZNI: Benchmark prodejních cen
-1%
83.5

85.7

85.7

86.7

Pesimistický scénář

Základní scénář

Optimistický scénář

Benchmark sreality: Plzeň,
novostavba, cihla, osobní
vlastnictví, výměra 65-110 m2

91.0

Benchmark Flatzone:
novostavby Plzeň, byty

Klíčová výhoda stavby: klidná lokalita v úplném centru Plzně, nedaleko nejoblíbenějších míst (Náměstí Republiky, Americká ulice)
Možné nevýhody: (zatím) bez teras a dedikovaných parkovacích stání (parkování bude zajištěno ve veřejném prostoru, nicméně
bez dedikace k jednotlivým jednotkám).

Zdroj: Silverline Real Estate
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Prozatím v roli projektového manažera startujeme výstavbu bytového domu
o ČPP alespoň 1,350 m2 na pozemku s krásnými výhledy na P4.
DEVELOPMENT NA ZELENÉ LOUCE NA PRAZE 4
• Výstavba bytového domu ve vysokém standardu na
jedinečném pozemku na Praze 4 (Podolí) o výměře 954 m2
a velmi hezkými výhledy na Prahu
• Na základě úvodních diskuzí s DoSS bude mít stavba ČPP
alespoň 1,350 m2 (50% zastavitelnost pozemku,
podlažnost 3 regulérní patra a 1 ustupující), nyní probíhají
diskuze o navýšení podlažnosti až na 5 regulérních pater a
1 ustupujícího
• Arch. studii a navazující projekt zpracovává proslulé studio
Chybík a Krištof

Vyhodnocení oproti strategickým pilířů Silverline Real Estate:
ATRAKTIVITA TRHU

ATRAKTIVITA AKTIVA

TVORBA HODNOTY

PÁKOVÝ EFEKT

Silný a dlouhodobý převis poptávky
nad nabídkou po bytech v širším
centru Prahy. I v případné
ekonomické krizi neočekáváme
pokles cen bytů v atraktivních
lokalitách v nominální hodnotě.

Skvělá dopravní dostupnost do
úplného centra Prahy (autem do 10
min, nedaleko metra
Pankrác/Budějovická), nicméně velmi
klidná lokalita s krásnými výhledy na
Prahu.

Důraz na inženýring, vč. zahrnutí
osoby s kontakty na stavební komisi
v Praze 4 a to pro zvýšení HPP/ČPP
budovy oproti možnostem v
územním plánu. Řízení developmentu
týmem Silverline v kooperaci s
Chybík a Krištof.

Aranžmá developerského bankovní
financování výstavby na základě
získání územního rozhodnutí a
stavebního povoleni

Zdroj: Silverline Real Estate
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Vybrané vizualizace
probíhajících
projektů

Villatown Struhařov

Villatown Struhařov

Villatown Struhařov

Vily Vysoký Újezd

Vily Vysoký Újezd

Vily Vysoký Újezd

Vily Vysoký Újezd

Bytový dům Ostrava, 28. října

Bytový dům Ostrava, 28. října

Bytový dům Ostrava, 28. října

Bytový dům Ostrava, 28. října

Pokud byste se rádi dozvěděli více o
Silverline Real Estate, ozvěte se nám:
Dan Vaško
Spoluzakladatel, Partner a Výkonný ředitel
dan.vasko@silverlinere.com
+420 601 576 328

Martin Benroth
Spoluzakladatel a Investiční ředitel
martin.benroth@silverlinere.com
+420 606 175 819
Vojtěch Brix
Spoluzakladatel a Investiční manažer
vojtech.brix@silverlinere.com
+420 731 748 854

Follow us: www.silverlinere.com

