PROPRIETATE UNICĂ
O OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE EXCEPȚIONALĂ

„Nimic nu poate înlocui fascinația Omului pentru Apă.”
BROȘURA INVESTITORULUI!

!

INTRODUCERE:
H2Ome este un complex rezidențial de case plutitoare de lux din România. Situat întruna dintre cele mai scumpe zone din București, proiectul va fi dezvoltat pe o proprietate
de 4,5 hectare, singurul lac privat din zona metropolitană a orașului.
Deși încă o noutate pentru România, conceptul de casă pe apă a devenit un mod obișnuit
de a trăi în multe locuri de pe glob.
• Avantaje pentru clienții H2Ome:
o Acces facil către și dinspre București;
o Impozite mici;
o Costuri de întreținere reduse;
o Un cadru natural superb;
o Intimitate, spațiu deschis, liniște.

INTRODUCERE:
• Avantaje pentru investitori:
o H2Ome deține deja proprietatea;
o Utilitățile sunt la limita proprietății;
o H2Ome a stabilit deja relații cu furnizori de încredere pentru toate componentele
proiectului;
o Casele plutitoare se încadrează în legislația construcțiilor navale, procesul de
proiectare, executare, omologare și înscrierea acestora aducând economii de
timp și financiare substanțiale comparativ cu o dezvoltare imobiliară clasică.
o Având în vedere termenele scurte de livrare de la proiectare până la livrare
(maximum 6 luni), fiecare comandă pentru casele plutitoare din H2Ome va fi
finanțată în principal de către client pe baza unui program convenit. Prin
urmare, după realizarea primei case (Casa Model) nu este nevoie de finanțare
suplimentară de la investitori.

INTRODUCERE:
Pentru a derula acest proiect, H2Ome propune un plan în trei etape:
• Etapa întâi: Finanțare inițială (1-6 luni)
o Capitalizarea companiei cu 600.000 de euro (32% din acțiuni)
• Etapa a doua: Construcție Casă Model (6-12 luni)
o Realizarea infrastructurii minime necesare funcționării Casei Model.
o Proiectarea Casei Model de către o firmă olandeză de arhitectură cu experiență
de peste 20 de ani în proiectarea caselor plutitoare,
o Construcția Casei Model de către un producător local de case plutitoare, filială
a unei companii finlandeze cu experiență.
o Promovarea H2Ome către potențialii clienți prin intermediul evenimentelor,
campanii media, rețele sociale, etc.
• Etapa a treia: Dezvoltarea comercială:
o Construirea și vânzarea un număr total estimat de 20 de unități a câte 225 m2
fiecare (total de 4.500 m2);

INTRODUCERE:
• Randamente financiare preconizate:
o Cu un cost total de aprox. 6,7 milioane de euro și o valoare potențială a
vânzărilor de aprox. 10 milioane de euro, profitul brut al acestui proiect este
estimat la peste 30% din venitul total.
o În plus, la sfârșitul proiectului, H2Ome:
§ poate continua să ofere servicii de administrare a proprietății pentru
proprietarii de case plutitoare.
§ valorificând avantajului competitiv oferit de know-how-ul și experiența
în domeniu, H2Ome se poate dezvolta noi proiecte de locuințe
plutitoare.

DESCRIERE:
Suprafață:
Zona:
Adresa:

Nota:

45.479 mp
Pipera / Sector 1 București
Str. Câmpul Pipera nr 97,
Voluntari, Pipera,
Jud Ilfov
Proprietatea este singurul lac privat din limitele Bucureștiului
metropolitan.

LOCAȚIE:
H2Ome este situat la granița dintre Pipera și Sectorul 1, București,
Proprietatea are trei puncte de acces: doua din str. Câmpul Pipera și celălalt printr-o
stradă laterală, la aproximativ 500 m de bulevardul Pipera.
H2Ome este la doar 5-minute distanță de capătul a două linii de autobuz și la 15 minute
de mers pe jos de stația de metrou Aurel Vlaicu precum și de alte mijloace de transport
(autobuze, tramvaie și stații de taxi).
UTILITĂȚI:
În prezent, electricitatea, apa, canalizarea și gazul se află la limitele proprietății.

!

!
!

!

PREZENTARE GENERALĂ

!

SITUATIA ACTUALA

CONCEPTUL „CASA PLUTITOARE”:
În întreaga lume, locuirea într-o „casă plutitoare” a devenit un vis pentru mulți și din
motive întemeiate:
Peisaje încântătoare, o multitudine de activități și o liniște sufletească nesfârșită asigurată
de neprețuitul vecin care este apa.

Pe măsură ce atracția de a „locui pe apă” crește rapid în întreaga lume, acest lucru
devine din ce în ce mai scump, prin urmare o asemenea investiție poate fi una dintre
cele mai profitabile.

CONCEPT:
H2Ome este un complex rezidențial compus din case plutitoare. Acest proiect este
platforma perfectă pentru utilizarea tehnologiilor și materialelor ecologice.
Poziția privilegiată precum și statutul său de proprietate privată fac proiectul unic și greu
de replicat într-o locație atât de centrală în zona metropolitană București. Aceste
caracteristici aduc un avantaj puternic inclusiv de marketing în comparație cu orice altă
dezvoltare imobiliară din zonă.
Prin urmare, pentru investitorii abili, H2Ome poate deveni nu numai o dezvoltare
inovatoare, ci și un succes comercial remarcabil.

VEDERE DE ANSAMBLU

CONCURENȚĂ:
Nordul Bucureștiului, locația complexului rezidențial H2Ome, este o zonă a marilor
contraste. Deși este considerată una dintre cele mai scumpe zone din oraș, noile
dezvoltări imobiliare pot satisface cu greu exigențele clienților, consecința fiind o
creștere constantă a cererilor nesatisfăcute de locuințe de lux.
Principalele motive ale acestei situații sunt:
• Infrastructură slab dezvoltată, afectând calitatea vieții zonelor adiacente.
• Supraaglomerarea rezultată din explozia prețurilor terenurilor care diminuează
marjele de profit.
• Birocrația amână termenele legale pentru obținerea autorizațiilor de construcție
pentru orice proiect de construcție, dar mai ales pentru proiectele mari de
dezvoltare, investițiile fiind înghețate ani de zile.
Notă: Practica actuală demonstrează că o dezvoltare imobiliară de această dimensiune
în zona București / Ilfov necesită cel puțin 36 de luni pentru a fi aprobată (schimbarea
planificării zonei poate dura de la 24 de luni în sus).
Acesta este unul dintre domeniile în care proiectul nostru poate fi o soluție alternativă
atât pentru clienții, cât și pentru investitori noștri.

CONCURENȚĂ
(continuare):
Pentru clienți:
• Ambient Situat într-o oază de natură pură complet izolată de zgomotul orașului,
care asigură un nivel de intimate rareori atins de alte oferte actuale și viitoare de
pe piață.
• Acces facil de la și către oraș asigurat de accesul la Str Câmpul Pipera, una dintre
arterele cele mai largi din zona, pune H2Ome într-o poziție excepțional de
privilegiată. De reținut, din cauza slabei planificării rutiere, mai mult de 80% din
zona adiacentă are mari dificultăți de acces în oraș.
• Tehnologie. Fiind capabile să îndeplinească cele mai sofisticate cerințe, locuințele
plutitoare sunt o alternativă interesantă la experiența clasică de locuințe.
• Impozite mici. Impozitarea actuală pentru ambarcațiunile navale este funcție de
puterea propulsiei. Prin urmare, impozitul actual pentru o casă plutitoare care nu
are propulsie este zero.
• Costuri de Întreținere reduse. O casă plutitoare poate fi construită pentru a deveni
neutră din punct de vedere energetic; energia electrică este furnizată de panouri
electrice și pompe de căldură care utilizează volumul de apă al lacului pentru a
asigura atât încălzirea în timpul iernii, cât și răcirea în timpul verii.

CONCURENȚĂ
(continuare):
Pentru investitori:
• Accelerează procesul de dezvoltare
• Cadrul legal: Proiectarea, construcția și înregistrarea caselor plutitoare
sunt reglementate de legislația navală română prin intermediul Autorității
Navale Române (ANR) (a se vedea „Case plutitoare - Etape de proiectare
și construcție”). Prin urmare, H2Ome poate fi finalizat literalmente cu
câțiva ani înainte ca un proiect imobiliar de dimensiuni similare să poată
începe construcția.
• Metoda de construcție: Datorită abordării modulare, cea mai mare parte a
producției are loc în afara amplasamentului, astfel încât construcția la fața
locului este considerabil mai rapidă decât o casă construită în mod clasic.
• Configurarea proprietății permite realizarea lucrărilor de construcție a
noilor unități fără interferențe majore cu cele deja ocupate.
• Aprovizionare „Just-In-Time”. Nu este nevoie de a se construi în avans, ci
numai la cerere.

COMPETITIV
(continuare):
• Expunere financiară scăzută.
• H2Ome va fi inițiat cu o investiție pentru a construi o casă model și
infrastructura minimă necesară.
• Având în vedere termenele de livrare relativ scurte de la proiectare la
producție, prin elaborarea unor programe de plată rezonabile pentru
clienții noștri și combinate cu creditele furnizorilor, H2Ome poate fi
realizat într-un ritm moderat (livrare casă cu casă) fără a necesita o linie
de credit.

OBIECȚII POTENȚIALE:
Una dintre cele mai mari bariere H2Ome trebuie depășită este schimbarea de paradigmă
în stilul de viață pe care o propune. Când vine vorba de siguranța locuinței lor, românii
pot fi destul de conservatori. Prin urmare, în loc să experimenteze și să exploreze, vor
adopta mai degrabă inovația atunci când aceasta a fost deja testată și dovedită.
Prin urmare, deși casele plutitoare sunt un segment cu creștere rapidă pe tot globul,
presupunând că românii vor fi pionierii unui nou stil de viață ar fi o strategie nerealistă.
Cu toate acestea, experiența colectivă pozitivă a altora este de multe ori suficientă pentru
ca românii să își schimbe percepțiile despre o noutate rapid de la nedorite la cele mai
dorite.

STRATEGIE:
Strategia de dezvoltare propusă de noi:
• Etapa 1 - (6 luni):
- Construcția unui model de casă (conform propunerii anexate Waterstudio „Anexa 4 ”);
• Etapa 2 - (6 luni):
- Utilizarea Casei Model ca platformă de promovare pentru a crește gradul de
conștientizare și cerere pentru a genera vânzări:
• Campanii de comunicare (media, platforme sociale, evenimente, reclame etc.)
• Experiența personală a clienților potențiali:
Notă: Etapele 1 și 2 vor oferi posibilitatea de a estima, de asemenea, oportunitatea pentru un
scenariu Construire-Închiriere.
• Etapa 3
• Vânzări / Închirieri.

CONTACT
FLORIN HANGANU
HVH Real Estate Investment Trust
E-mail: florin.hanganu@hvh.ro
Tel: +40 722 368 609

ANEXA 1
ETAPE DE ORIENTARE PENTRU PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE:

!

1.

Proiectantul naval autorizat de ANR proiectează casa plutitoare;

2.

ANR aprobă proiectul;

3.

Administrația navală locală eliberează autorizația de construire.

4.

Constructorul autorizat de ANR construiește casa plutitoare.

5.

Direcția tehnică locală ANR supraveghează întregul proces de construcție.

6.

La finalizare, ANR eliberează certificarea casei plutitoare;

7.

Biroul local de administrație navală emite înregistrarea casei plutitoare.

8.

Proprietarul casei înregistrează casa plutitoare la autoritatea fiscală locală.

ANEXA 3
PROPUNEREA INVESTITORILOR:
Pentru a finanța H2Ome, propunem investitorilor următorii pași:
• SPV:
• Crearea H2Ome, companie care va deține proprietatea evaluată la
1.250.000 Euro;
• Capital de lucru:
• Investitorii vor majora capitalul H2Ome cu 600.000 Euro pentru o
participație finala de 32,4%.
• Capitalul disponibil H2Ome SPV va folosi pentru a prezenta conceptul de proiect:
• 300.000 euro - 60% din costurile totale de infrastructură, utilități și
curățarea lacurilor;
• 250.000 de euro – Casa Model completă.
• 50.000 - Alte
neprevăzute).
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• Opțional:
• Investitorilor pot sa facă o achiziționeze de 26% din H2Ome pentru
325.000 Euro, până la o dată limită stabilită si care va asigura o participație
finală de 50% după majorarea de capital.
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Project:
Project number:
Date:
Status:
Project team:

Floating House, Hanganu Romania
W1912
May 2019
Concept
Koen Olthuis, Ankie Stam, Nienke De Korte, Shridar Subramani,
Anna Vendemia.
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CASE PLUTITOARE ÎN LUME:

Vile plutitoare ale companiei finlandeze Admares în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

CASE PLUTITOARE ÎN LUME:

Vile plutitoare în Dordrecht, Olanda, la sud de Rotterdam. Proiectate de Waterstudio.NL, vilele
folosesc pompe de căldură și au fundații extinse pentru terase și alte spații exterioare.

CASE PLUTITOARE ÎN LUME:

Casa plutitoare din Seattle by Vandeventer + Carlander

CASE PLUTITOARE ÎN LUME:

Schoonschip este situat în Buiksloterham, un cartier din Amsterdam-Noord, Schoonschip este
autosuficient din punct de vedere energetic, utilizează practici de construcție circulare și servește
ca model pentru o viață durabilă. Un debarcader inteligent conectează cele 46 de gospodării
plutitoare între ele și chei.

CASE PLUTITOARE ÎN LUME:

Casă plutitoare pe râul Columbia din Portland, SUA

CASE PLUTITOARE ÎN LUME:

Marea Britanie: Proprietatea cu fațadă de sticlă de pe insula Taggs, lângă Palatul
Hampton Court, ofera o vedere splendidă asupra Tamisei.

