Vážení investoři,
jsme rádi, že jste si nás vybrali jako průvodce světem investic do rezidenčního
bydlení. Velice si vážíme Vaší důvěry.
Loňský rok byl pro společnost klíčový díky úspěšné realizaci několika zajímavých akvizičních příležitostí. Podařilo se nám vybudovat solidní základ
nemovitostního portfolia, a ten v průběhu první poloviny letošního roku
ještě dále rozšiřovat.
Aktuálně se v našem majetku nachází jak nemovitosti určené k rekonstrukci, tak zajímavé pozemky pro budoucí výstavbu rezidenčního bydlení.
V rámci správy a dalšího rozvoje portfolia nás v roce 2021 čeká zahájení
mnoha rekonstrukcí a přípravných prací pro realizaci staveb.
V dalším období jsou před námi důležité milníky, jejichž dosažením naplníme náš cíl, být jedním z deseti největších českých developerů.
Těší nás, že u toho budete s námi.

S úctou,

Petr Mareš
člen představenstva

Jan Smílek
člen představenstva

Představení společnosti

1,85 mld.
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30 let

hodnota
nemovitosního
portfolia

projektů
v realizaci

Zkušeností

Jan Smílek

Petr Mareš

František Vágner

člen představenstva

člen představenstva

ředitel akvizic

SMV INVEST a.s. je ryze česká společnost se sídlem a působností v České republice, která se od svého založení
soustředí především na vyhledávání zajímavých nemovitostních celků, pozemků určených k výstavbě, a to
zejména v Praze a jejím blízkém okolí.
Management společnosti využívá bohaté zkušenosti z oblasti revitalizace bytových domů, správy a identifikace nemovitostí a obchodování s cennými papíry. V realitní oblasti čerpáme z více než 30leté praxe.
V kombinaci s kvalitním právním a daňovým zázemím disponujeme všemi potřebnými atributy k dosahování
atraktivního výnosu.
V rekordně krátké době se společnosti podařilo vybudovat nemovitostní portfolio o celkové hodnotě
1,85 miliardy Kč.
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Ing. Karel Řezníček

Ing. Miroslav Kapoun

Matěj Příhonský

ING. Ondřej semera

předseda dozořčí rady

ředitel investiční výstavby

ředitel marketingu

ředitel obchodu
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Proč stavíme v praze a okolí ?

MAPA PROJEKTŮ

DOKONČENÝ

Mladá Boleslav

V REALIZACI

PLANOVANÝ

Mělník

Nymburk

Kladno

Rakovník
Kolín

Praha-Východ

Rostoucí ceny nemovitostí ve vyznačeném perimetru
Beroun

Praha-západ
Kutná Hora

Nedostatek dostupného bydlení pro rodiny s dětmi
Benešov

Kvalitní občanská vybavenost v místě projektu
Příbram

Výborná dopravní dostupnost do centra Prahy
Dostatek pracovních příležitostí napříč obory
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Aktuální projekty

Rezidence
Dolnoměcholupská
Typ projektu
Lokalita
Počet bytových jednotek
Začátek realizace
Plánovaný obrat projektu

rekonstrukce
Praha – Hostivař
12
1Q / 2020
42 000 000 Kč

Cílem projektu Rezidence Dolnoměcholupská je revitalizace a rekonstrukce
původního cihlového domu z konce 50. let. Objekt, jenž se nachází na
okraji Prahy 15 – Hostivaře, nabízí k prodeji celkem 12 malometrážních
bytových jednotek. Jedná se o bytové jednotky o dispozici 2+kk, které jsou
ideální investiční příležitostí pro následný pronájem. Součástí stavebních
úprav je rekonstrukce pláště budovy, výměna střešní krytiny, výměna všech
otvorových výplní, rekonstrukce společných prostor, vyřešení hydroizolace
domu a v neposlední řadě individuální úpravy jednotlivých bytových
jednotek včetně podlah, nových sociálních zařízení, koupelen a rozvodů.
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Aktuální projekty

Panorama
Úvaly
Typ projektu

rekonstrukce

Lokalita

Úvaly u Prahy

Počet bytových jednotek
Začátek realizace
Plánovaný obrat projektu

10
1Q / 2021
50 000 000 Kč

Projekt Panorama Úvaly je situován v klidné rezidenční části města Úvaly
na křižovatce ulic Štefánikova a Švermova a navazuje na současnou
zástavbu rodinných domů. Rekonstrukcí stávajícího objektu vznikne
bytový dům s 10 jednotkami, který je ideálním místem pro rodinu i pro
všechny, kteří hledají nový domov s dobrou dostupností hlavního města Prahy a zároveň touží být blíže k přírodě. Hlavním cílem projektu je
poskytnout kvalitní, moderní a bezpečné bydlení ve velmi žádané lokalitě Praha-východ. Architektonické řešení viladomu plně využívá potenciál lokality, a to zejména dechberoucího panoramatického výhledu na
středočeskou krajinu.
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Aktuální projekty

Vilapark
Úvaly Zálesí
Typ projektu
Lokalita
Počet stavebních pozemků
Začátek realizace
Plánovaný obrat projektu

příprava stavebních pozemků
Úvaly – Zálesí
20
2Q / 2021
140 000 000 Kč

Projekt Vilapark Úvaly navazuje na stávající zástavbu rodinných domů
u Klánovického lesa v klidné části města Úvaly-Zálesí. Čtvrť rodinných
domů jen pár kroků od lesa nabídne klid a odpočinek pro celou rodinu. V docházkové vzdálenosti se nachází škola, školka a další občanská
vybavenost. Díky snadné dostupnosti do Prahy moderními vlaky, které
odjíždí každých 15 minut z nedalekého nádraží, lze užívat všech výhod
velkoměsta a zároveň žít ve spojení s přírodou. V našem projektu je počítáno s přípravou dvaceti stavebních parcel o výměře od 800 m² ve velmi
žádané lokalitě. Veškeré sítě (el., plyn, voda a kanalizace) budou přivedeny na hranici jednotlivých pozemků.
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Aktuální projekty

Panská zahrada
Kladno
Typ projektu
Lokalita
Počet bytových jednotek
Začátek realizace
Plánovaný obrat projektu

výstavba
Kladno
204
1Q / 2022
1 350 000 000 Kč

V docházkové vzdálenosti od centra Kladna, na pozemku o velikosti přes
11 000 m2, vznikne nový rezidenční komplex – Panská Zahrada. Projekt,
který bude svým provedením i charakterem patřit mezi architektonické
skvosty města, je určen pro všechny, kteří hledají moderní a kvalitní
bydlení na dosah metropole. Mezi hlavní výhody bydlení v Panské Zahradě
bude bezesporu patřit využití stávající vzrostlé zeleně, vnitrobloků
bez dopravy a přilehlého parku pro každodenní relaxaci. Soubor pěti
bytových domů nabídne celkem 204 bytových jednotek o dispozicích
1+kk až 4+kk. Součástí každého bytu bude předzahrádka, balkon, lodžie
či terasa. Jednotky umístěné ve vyšších nadzemních podlažích budou
nabízet unikátní pohled na centrum města, jemuž vévodí věže radnice
a kostela Nanebevzetí Panny Marie, či na vzdálenější horu Říp. Byty
budou připraveny k prodeji již v průběhu roku 2022. Dokončení výstavby
je plánováno do poloviny roku 2024.
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Aktuální projekty

1

2

3

4

Investice

Akvizice

Development

Prodej

výnos 7 % p.a.

modelový výnos pro investora

1 350 000,–
1 280 000,–
1 210 000,–
1 140 000,–
1 070 000,–
1 000 000,–

počátek
investice
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Struktura financování projektů

a co když budou ceny nemovitostí
kolísat?

Struktura financování všech našich projektů spočívá v kombinaci vlastních zdrojů,

Plně si uvědomujeme míru odpovědnosti při správě investičních

finančních zdrojů od investorů a bankovních úvěrů standardně v tomto poměru:

zdrojů. V rámci prodejní strategie proto pracujeme s několika alternativními scénáři.

vlastní zdroje

Vlastní zdroje ve výši 15 – 20 % slouží k financování přípravných prací před akviziční

20 %

fází projektu a k akvizici samotné.

dluhopisy

Peněžní prostředky získané od investorů
ve výši 15 – 20 % v kombinaci s vlastními

60 %

zdroji slouží k financování akvizice.

bankovní úvěr

Bankovní úvěr tvoří zbývajících 60 – 70 %
z nákladů projektu a je klíčovým prvkem

20%

Pozitivní scénář

Neutrální scénář

Negativní scénář

Prodejní ceny za m² v projektu odpoví-

Prodejní ceny za m² v projektu klesnou

Prodejní ceny za m² v projektu klesnou

dají predikovanému rozpočtu. To zna-

o 10 % oproti predikovanému rozpočtu.

o 30 % oproti predikovanému rozpoč-

mená, že marže developera je 25 %.

To znamená, že marže developera kle-

tu. To znamená, že developer přichází

sá přesně v tomto poměru. Investorů

o svou marži a část vlastních zdrojů. In-

se tento pokles nijak nedotkne.

vestorů se tento pokles nijak nedotkne.

realizační fáze.

realizační strategie
Investiční příležitosti před samotnou akvizicí pečlivě analyzujeme z hlediska

25 %

15 %

20 %

20 %

15 %

20 %

20 %

20 %

60 %

60 %

60 %

proveditelnosti a posuzujeme jejich výnosnost. Vybíráme a realizujeme pouze ty
projekty ve kterých budeme schopni vygenerovat alespoň 25 % realizační marži.

realizační marže
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Proč investovat s smv invest

Investice do reálného majetku

Vyšší výnos oproti tržnímu nájmu

Pravidelné čtvrtletní výplaty výnosů

Nulové vstupní poplatky

Diverzifikace do více realitních projektů

Nezávislost na vývoji akciového trhu

Minimální investice již od 100 000 Kč

Informační povinnosti emitenta vůči investorům

Limit maximální zadluženosti do 80 % LTV

Vlastní kapitálová vybavenost minimálně 20 %
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Bydlete chytře na dosah metropole

Tato brožura je určena výhradně pro reklamní a informační účely. Informace obsažené v této brožuře (I) slouží nespecifickému okruhu osob a nevztahují se na žádnou
konkrétní osobu, (II) jsou validní pouze k datu vydání této brožury, (III) nelze v žádném případě považovat za odbornou či právní radu ani za investiční doporučení
či jinou formou nákupního doporučení, ani nelze výlučně na nich založit Vaše investiční, kupní nebo jiné rozhodnutí, (IV) nejsou nabídkou ke koupi či investici, ani
návrhem (závazným či nezávazným) na uzavření smlouvy.

