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Niniejsza prezentacja została przygotowana przez zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) i nie stanowi oferty sprzedaży lub próby pozyskania lub zaproszenia do złożenia jakiejkolwiek oferty kupna lub objęcia
papierów wartościowych Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachęty do podjęcia czynności inwestycyjnych i nie powinna być tak interpretowana. Żadna część niniejszej prezentacji ani fakt jej rozpowszechniania nie
powinny być podstawą żadnego kontraktu ani zobowiązania, ani żadnej decyzji inwestycyjnej ani nie można na nich polegać w związku z żadnym kontraktem, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza prezentacja
nie podlega rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka prowadzi działalność w sektorze, w którym uzyskanie precyzyjnych informacji branżowych i rynkowych jest utrudnione. Dane rynkowe, niektóre dane gospodarcze i branżowe oraz prognozy wykorzystane w niniejszej
prezentacji, a także złożone w niej oświadczenia dotyczące pozycji Spółki w branży zostały oszacowane lub wynikają z założeń Spółki, które Spółka uznała za zasadne, oraz na podstawie badań własnych lub studiów
przeprowadzonych przez osoby trzecie, lub informacji pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych.

Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji. Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, ani wyrażonych, ani dorozumianych co do rzetelności, kompletności lub
prawidłowości informacji lub opinii wyrażonych w niniejszej prezentacji oraz zastrzega, że nie należy polegać na założeniu, że oświadczenia, zapewnienia lub zobowiązania, zarówno wyrażone, jak i dorozumiane, dotyczące
informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej prezentacji, są rzetelne, kompletne lub prawidłowe.

Akcje zwykłe Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Ustawa U.S. Securities Act”) i
tym samym nie podlegają oferowaniu ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na podstawie zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracji wynikającemu z Ustawy U.S.
Securities Act oraz obowiązujących stanowych lub miejscowych przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Wspomniane powyżej papiery wartościowe Spółki są oferowane wyłącznie poza terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki w ramach transakcji zagranicznych realizowanych zgodnie z Regulacją S wynikającą z Ustawy U.S. Securities Act. Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji oraz związanych z nią informacji może być
ograniczone przepisami prawa w niektórych jurysdykcjach, a osoby, które mogą wchodzić w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, są zobowiązane do
uzyskania informacji na temat takich ograniczeń oraz do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie wspomnianych powyżej ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi w
każdej takiej jurysdykcji.

Niniejsza prezentacja jest skierowana wyłącznie do: (i) osób znajdujących się poza terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; lub (ii) osób posiadających zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których
mowa w art. 19(5) Zarządzenia w Sprawie Promocji Finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku, ze zmianami
(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Zarządzenie”); lub (iii) osób będących spółkami o wysokiej wartości netto (high net worth companies) oraz innych osób, na rzecz których można
ją przekazywać zgodnie z prawem, o których mowa w art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia (a wszystkie te osoby nazywane będą „Właściwymi Osobami”). Żadna osoba inna niż Właściwa Osoba nie powinna działać na podstawie
niniejszej prezentacji lub jej treści ani nie powinna na nich polegać. Wszelkie inwestycje lub działania inwestycyjne, których dotyczy niniejsza prezentacja, są dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób i będą realizowane
wyłącznie z Właściwymi Osobami.

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki.

Niniejsza prezentacja zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia te zawierają słowa „przewiduje”, „uważa”, „zamierza”, „szacuje”, „oczekuje” oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia inne
niż oświadczenia dotyczące faktów historycznych zawarte w niniejszej prezentacji, a w szczególności dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów zarządu w zakresie działalności w przyszłości
(włącznie z planami rozwoju oraz celami dotyczącymi portfela nieruchomości Spółki i jej projektów deweloperskich) stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i
nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub do innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki lub osiągnięcia Spółki będą istotnie różniły się od wyników lub osiągnięć
przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Wspomniane wyżej stwierdzenia dotyczące przyszłości wynikają z licznych założeń dotyczących aktualnych lub przyszłych strategii biznesowych Spółki, a także
otoczenia, w którym Spółka będzie prowadziła działalność w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne jedynie na datę niniejszej prezentacji. Spółka stwierdza w szczególności, że nie jest zobowiązana do
rozpowszechniania żadnych aktualizacji lub zmian żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych w niniejszej prezentacji w celu odzwierciedlenia jakiejkolwiek zmiany oczekiwań Spółki w ich zakresie lub
jakiejkolwiek zmiany dotyczącej zdarzeń, warunków lub okoliczności, na podstawie których dane stwierdzenie zostało wyrażone. Spółka ostrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji jej przyszłych
wyników oraz że jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele zarządu dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od złożonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości
przedstawionych w niniejszej prezentacji. Ponadto nawet jeżeli sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i cele zarządu w zakresie przyszłej działalności będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości
przedstawionymi w niniejszej prezentacji, wyniki takie lub okoliczności mogą nie być wyznacznikiem wyników lub zdarzeń w przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do dokonywania przeglądu ani do potwierdzania,
ani do publicznego ogłaszania żadnych zmian stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dacie niniejszej prezentacji.

Informacje i opinie przedstawione w niniejszej prezentacji odpowiadają stanowi na datę niniejszej prezentacji i mogą podlegać zmianom bez zawiadomienia.

Ani prospekt, ani memorandum ofertowe, ani papiery wartościowe oferowane na ich podstawie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane do żadnego organu poza Rzeczpospolitą Polską
zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów
wartościowych na rynku regulowanym. Akcje zwykłe Spółki i prawa poboru nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dana oferta lub sprzedaż może zostać
przeprowadzona zgodnie z prawem w danej jurysdykcji bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów prawnych.

W każdym Państwie Członkowskim EOG, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE, łącznie z wszelkimi obowiązującymi środkami wdrażającymi w danym Państwie Członkowskim („Dyrektywa Prospektowa”), niniejsza
prezentacja adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w znaczeniu Dyrektywy Prospektowej.

Prospekt, który zostanie sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem praw poboru oraz akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będzie jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje dotyczące Spółki i danej oferty. Prospekt będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (http://www.gtc.com.pl) oraz we wskazanych w prospekcie punktach obsługi klientów.
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• Bazując na platformie regionalnej GTC i doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami, Spółka
wygeneruje dodatkową wartość z przejęć aktywów przynoszących stały dochód

• Dalszy rozwój organiczny bazujący na obecnie posiadanym portfelu nieruchomości

• Propozycja podwyższenia kapitału ma zostać poddana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy 23 kwietnia 2015

• Do dziś, GTC przeanalizowało aktywa o wartości ponad 2 mld EUR

• GTC jest w trakcie przeglądu szerokiego spektrum aktywów, z których wybrane zostało pięć
najbardziej interesujących, wycenianych na ok. 190 mln EUR

• Ponadto, GTC wybrało pięć projektów ze swojego portfolio w celu dalszego rozwoju (ok. 140 000
m2)

• Atrakcyjne okazje inwestycje w regionie CEE/SEE, oferujące możliwości dalszego wzrostu,
wynikają m.in. z różnicy pomiędzy stopami kapitalizacji i stopami procentowymi

• Poza Polską, rynki w regionie CEE/SEE odbijają się od dna

• Działalność operacyjna GTC została ustabilizowana, a Spółka jest doskonale spozycjonowana, aby
wykorzystać zidentyfikowane możliwości wzrostu

KREACJA WARTOŚCI 

POPRZEZ AKWIZYCJE 

ORAZ ROZWÓJ 

ORGANICZNY

ZGROMADZENIE 

AKCJONARIUSZY

SPRECYZOWANE PLANY 

AKWIZYCYJNE ORAZ 

ROZWOJOWE

DOBRY MOMENT NA 

INWESTYCJE

NASTAWIENIE NA 

WZROST

• GTC proponuje emisję do 140 mln akcji w celu zapewnienia kapitału na realizację zakładanej
strategii wzrostu
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• Galleria Buzau: sprzedana

• Felicity: zwrócona do banku
finansującego w ramach
kompensacji długu

• Galleria Arad, Avenue Mall Osijek,
Galleria Piatra Neamț i Galleria
Varna: potencjalni nabywcy są w
trakcie przeprowadzania badania due
diligence

• Główne założenia dotyczące
restrukturyzacji zadłużenia w wysokości
90 mln EUR zostały ustalone z
kredytodawcami. Umowy są obecnie
formalizowane

• Harmonogram spłaty zadłużenia został
zrestrukturyzowany tak, aby
odpowiadał profilowi wpływów
pieniężnych, tj. GTC spłaci 28 mln EUR
w 2015 roku, natomiast pozostała część
zadłużenia zostanie spłacona w
późniejszym terminie

• Ostateczne podpisanie umów z
kredytodawcami nastąpi drugim
kwartale 2015 roku

Galeria Północna

• Pozwolenie na budowę oczekiwane w
drugim kwartale 2015 roku

• Podpisano 10 wstępnych umów
najmu na ok. 20 000 m2 (31%
powierzchni całkowitej)

Galeria Wilanów

• Pozwolenie na budowę oczekiwane w
czwartym kwartale 2015 roku

• Popisano 11 wstępnych umów najmu
na ok. 15 600 m2 (25% powierzchni
całkowitej)

POSTĘP PROJEKTÓW 
DEWELOPERSKICH

ROZMOWY DOTYCZĄCE 
RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA 

ZAKOŃCZONE SUKCESEM

SPRZEDAŻ AKTYWÓW 
NIESTANOWIĄCYCH PODSTAWOWEJ 

DZIAŁALNOŚCI
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• Atrakacyjne wyceny aktywów przynoszących stały dochód zlokalizowanych w regionach będących
w obszarze zainteresowań GTC

• Niezwykle wysokie różnice pomiędzy stopami kapitalizacji a stopami procentowymi EURIBOR
pozostawiają pole do wzrostu

ATRAKCYJNE OTOCZENIE 
RYNKOWE DLA 
INWESTUJĄCYCH W 
NIERUCHOMOŚCI

• Wysokość czynszów w regionie osiągnęła lub jest blisko dna cyklu. Wskaźniki obłożenia w
Belgradzie, Bukareszcie oraz Budapeszcie ulegają poprawie

• Rosnące napływy kapitału ze strony międzynarodowych inwestorów do wybranych krajów CEE
oraz SEE dzięki rekordowo niskim stopom procentowych na dojrzałych rynkach (np. Niemcy)

• Potencjał istotnej kompresji stóp kapitalizacji z uwagi na rosnący napływ kapitału

DOCELOWE RYNKI ODBIJAJĄ 
SIĘ OD DNA

OGRANICZONA LICZBA 
POTENCJALNYCH 
KUPUJĄCYCH

• Niska płynności w Budapeszcie i Bukareszcie powoduje ograniczoną konkurencyjność ze strony
innych podmiotów

• Inwestorzy kierowani przesłankami makroekonomicznymi nie posiadają wystarczającej wiedzy
regionalnej oraz operacyjnego know-how, natomiast lokalni gracze nie mają zapewnionego
odpowiedniego finansowania

• Banki są w dalszym czasie bardzo ostrożne i finansują jedynie podmioty mające doświadczenie w
inwestycjach na tych rynkach
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PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU

• Wysokiej jakości biura oraz powierzchnie
handlowe

• Lokalizacja w Warszawie i innych głównych
miastach Polski oraz stolicach krajów regionu
CEE/SEE

• Zdolność generowania gotówki
(w momencie nabycia lub tuż po)

• Pole do poprawy wyników (np. poprzez
negocjacje nowych stawek czynszu, wzrost
wskaźników obłożenia lub modernizację)

• Ustabilizowane stopy zwrotu NOI / FFO:
potencjał do znaczącego zwiększenia NOI/FFO
poprzez aktywne zarządzanie aktywami

FINANSOWANIE • Docelowy wskaźnik LTV do 60%

HORYZONT 
INWESTYCYJNY

• 12-18 miesięcy od momentu pozyskania
środków

• Wysokiej jakości biura oraz powierzchnie
handlowe

• Lokalizacja w Warszawie i pozostałych dużych
miastach w Polsce, stolice krajów regionu
CEE/SEE

• Początek inwestycji zależny od zawartych
wstępnych umów najmu oraz dostępności
finansowania bankowego

• Zyski z projektów będą rozpoznawane jak
tylko ryzyka związane z developmentem
projektów zostaną ograniczone

• Projekty finansowane głównie za pomocą
długu z ograniczonym zapotrzebowaniem na
kapitały własne

• 2015 – 2018 (w zależności od projektu)

AKWIZYCJE KREUJĄCE DODATKOWĄ WARTOŚĆ ROZWÓJ ORGANICZNY 
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1 0 Nowe nabycia o wartości dodanej

oszacowanie

mln EUR Rok nabycia

Dzień 

nabycia GLA

Stopa zwrotu 

NOI na 

nabyciu

Stopa zwrotu 

NOI po 

stablizacji

Stopa zwrotu 

FFO na 

nabyciu

Stopa zwrotu 

FFO po 

stabilizacji LTV Stopy procentowe

T

r

a

n Kwota transakcji Dług Kapitał %

Projekt #1 - Warszawa 2016 31-gru 27,900    7.0% 8.1% 13.0% 15.7% 60.0% 3.1% €69mln - €76mln 43 29

Projekt #2 - Duże miasto 2015 31-gru 21,500    8.9% 10.0% 17.8% 20.5% 60.0% 3.0% €34mln - €38mln 22 14

Projekt #3 - Budapeszt 2016 31-gru 32,500    6.8% 9.4% 10.6% 16.2% 55.0% 3.8% €43mln - €47mln 25 20

Projekt #4 - Bukareszt 2015 31-gru 6,400      6.0% 9.5% 7.8% 15.6% 55.0% 4.6% €13mln - €14mln 8 6

Projekt #5 - Bukareszt 2015 31-gru 8,600      6.5% 10.2% 8.8% 17.0% 55.0% 4.6% €17mln - €19mln 10 8

Podsuma 96,900    €176mln - €194mln 107 78 56%

Średnia ważona 7.2% 9.1% 12.5% 16.9% 57.9% 3.5%

Wykorzystanie środków z tytułu podwyższenia kapitał - projekty rozwojowe

mln EUR

Początek 

budowy

Data 

otwarcia GLA

Stopa zwrotu (vs 

koszty)

Stopa zwrotu 

(vs wartość) LTC

Całkowite koszty 

rozwoju

Szacowana wartość 

rynkowa po 

osiągnięciu 

stabilizacji Dług Kapitał %

UBP 2 - Łódż Q3 2015 Q2 2016 19,400    14.4% 8.0% 60.0% 17 31 10 7

Platinum 6 - Warszawa Q2 2016 Q4 2017 13,000    10.0% 6.5% 60.0% 18 28 11 5

Block 41C - Belgrad Q3 2015 Q1 2017 10,000    10.5% 9.0% 60.0% 16 19 10 3

Galeria Wilanów - Warszawa Q1 2016 Q1 2018 64,000    10.5% 6.8% 65.0% 175 273 114 31

Ada Mall - Belgrad Q3 2016 Q1 2018 36,000    12.0% 9.0% 56.0% 90 120 50 15

Podsuma 142,400  316 470 195 60 44%

Średnia ważona 11.1% 7.5% 61.9%

Suma 239,300  655 302 138 100%

Średnia ważona (nabycia + projekty rozwojowe) 12.7% 7.9% 60.8%

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU | WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
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3)

(1) Stabliziacja bazuje na wzroście wskaźnika obłożenia
(2) Duże miasto w obszarze zainteresowań GTC
(3) Waga na podstawie szacunkowej cenie transakcji
(4) Waga na podstawie szacunkowej wartości rynkowej po stabilizacji
(5) Delta na podstawie kosztów rozwoju, dług i kapitały zawierają skapitalizowane wydatki na odpowiednie projekty

4)

5)

Powyższe dane są jedynie przykładowe. Spółka nie zawarła żadnych wiążących umów ani nie podjęła żadnych wiążących zobowiązań dotyczących konkretnych nieruchomości. Ostateczna decyzja co do
realizacji inwestycji w projekty jest uzależniona od wyników badania due diligence oraz od negocjacji, a także od podpisania odpowiednich dokumentów prawnych z przyszłymi nabywcami lub
współinwestorami (jeżeli w ogóle do tego dojdzie). Faktyczne wyniki takich inwestycji mogą różnić się od wyników założonych lub przewidywanych przez Spółkę.

1)1)

2)
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Wartość transakcji (wg segmentu)

Wartość transakcji (wg kraju)

Nowe zainwestowane kapitały (wg segmentu)

Zainwestowane kapitały własne (wg kraju)

Całkowita wartość transakcji: 655 mln EUR Całkowite zainwestowane nowe kapitały własne:
138 mln EUR

(1) Znaczące środki pieniężne już zostały zainwestowane w związku z projektami rozwojowymi (np. na nabycie gruntów, prace przygotowawcze itp.)

Całkowita wartość transakcji: 655 mln EUR

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU | ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW1

Powyższe dane są jedynie przykładowe. Spółka nie zawarła żadnych wiążących umów ani nie podjęła żadnych wiążących zobowiązań dotyczących konkretnych nieruchomości.
Ostateczna decyzja co do realizacji inwestycji w projekty jest uzależniona od wyników badania due diligence oraz od negocjacji, a także od podpisania odpowiednich dokumentów
prawnych z przyszłymi nabywcami lub współinwestorami (jeżeli w ogóle do tego dojdzie). Faktyczne wyniki takich inwestycji mogą różnić się od wyników założonych lub
przewidywanych przez Spółkę.

67%

33%

Biurowe Handlowe

Całkowite zainwestowane nowe kapitały własne:
138 mln EUR
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PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ORIENTACYJNY HARMONOGRAM
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PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ZAŁĄCZNIK

MATERIAŁY DODATKOWE
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Różnice w stopach są najwyższe w historii dla regionu CEE/SEE

(stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych vs stopa procetnowa EURIBOR 3M 2003-2014)
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Wskaźnik pustostanów

Źródło: JLL Q4 2014
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PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ATRAKCYJNE WARUNKI RYNKOWE

Różnice w stopach są najwyższe w historii dla regionu CEE/SEE
(stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych vs stopa procetnowa EURIBOR 3M 2003-2014)
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PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I CZYNSZE W REGIONACH CEE I SEE

Czynsze sięgające dna

Hamujący wzrost
czynszów

Spadające czynsze

Przyspieszający 
wzrost czynszów

Źródło: JLL Q4 2014

BUDAPESZT, BUKARESZT, Ateny, Rzym, 
Bruksela, Praga, Kopenhaga, Stambuł

WARSZAWA

Genewa, Zurych

Dusseldorf

Moskwa

Barcelona, Paryż CBD

Amsterdam, Mediolan, Madryt

Helsinki

Monachium

Berlin, Oslo

Luksemburg

Londyn, 
Sztokholm, 
Dublin

Czynsze w regionie CEE/SEE różnią się znacząco w zależności od lokalizacji (grudzień 2014)
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