


Grupul austriac Immofinanz s-a remarcat ca
fiind unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din
România. În prezent, Grupul monitorizeazã proiectele
din þarã, respectiv terenurile neconstruite ºi proiectele
suspendate temporar, pentru a identifica momentul
oportun de reactivare a acestora. Eduard Zehetner,
CEO Immofinanz Group, ne-a declarat cã decizia de
continuare a proiectelor va fi luatã în funcþie de
valabilitatea autorizaþiilor de construire, stadiul
construcþiei, situaþia legalã, capitalul necesar pentru
finalizarea proiectului, rezultatele aºteptate în
comparaþie cu cele obþinute de proiecte similare,
precum ºi posibilitatea de vânzare a proiectului.

Valoarea proiectelor grupului aflate în curs de
dezvoltare în România se ridicã la 38,7 milioane euro.
În paralel, compania mai are în analizã proiecte
totalizând 316,5 milioane de euro.

„Evaluãm constant piaþa pentru a identif ica
oportunitãþi noi. Capacitatea noastrã de dezvoltatori
imobiliari, precum ºi baza financiarã solidã reprezintã
avantaje semnificative deoarece putem reacþiona
rapid la oportunitãþile care apar. Principalele noastre
obiective sunt extinderea profitabilitãþii pe întregul
lanþ valoric ºi creºterea cifrei de afaceri a portofoliului
nostru de proprietãþi. Achiziþiile, administrarea
portofoliului de investiþii, realizarea de proiecte
imobiliare speciale ºi vânzarea de active sunt
subsumate acestui concept”, ne-a explicat domnul
Zehetner.

Immofinanz Group deþine în prezent în România 18
proprietãþi finalizate, cu o valoare de aproape 680
milioane de euro, în special clãdiri de birouri ºi spaþii
comerciale. De altfel, România este a treia piaþa din
portofoliul Grupului, cu o cotã de 10%, dupã Austria
(37,9%) ºi Rusia (15,8%).

Pe segmentul de birouri, Immofinanz deþine o serie de
clãdiri clasa A în locaþii cheie ºi se plaseazã printre cei mai
importanþi proprietari de spaþii de birouri din Bucureºti
cu nouã proprietãþi în valoare de 348,9 milioane de euro.
Printre acestea se numãrã proiectele Iride Business Park
ºi S-Park. România este a patra cea mai mare piaþã de
spaþii de birouri a grupului, ca valoare, dupã Austria (943
milioane de euro), Polonia (476,3 milioane de euro) ºi
Cehia (458,9 milioane de euro).

„Suntem mulþumiþi de performanþa portofoliului
nostru de spaþii de birouri din România ºi, în special,
de rata de ocupare din Bucureºti, care a depãºit 90%,
un nivel cu mult superior faþã de cel al pieþei”,
precizeazã reprezentantul fondului de investiþii
austriac.

În ceea ce priveºte sectorul comercial, portofoliul
Immofinanz în România este format din ºase
proprietãþi, cu o valoare de 307,4 milioane de euro.
Dintre acestea se remarcã Maritimo Shopping Center
din Constanþa, cu mai mult de 130 de magazine
întinse pe o suprafaþã de peste 50.000 de mp. Acest
centru comercial a atins un nivel de ocupare de peste
99% încã înainte de deschidere. Compania mai deþine

ºi centrele comerciale Polus Center din Cluj-Napoca ºi
Gold Plaza din Baia Mare.

În total , portofol iu l comercial din România
contribuie cu 10,1% la portofoliul Grupului, dupã
Rusia, care deþine 48,7%, Polonia, cu 13,9% ºi Austria,
cu 10,3%.

Pe segmentul rezidenþial, activitatea Grupului
imobiliar se desfãºoarã prin subsidiara Adama,
companie preluatã în 2011. Eduard Zehetner ne-a
declarat: „Anul trecut am fãcut un pas important pe
segmentul rezidenþial în România, odatã cu finalizarea
preluãrii Adama. Ne vom concentra pe integrarea la
nivelul grupului a experienþei ºi a cunoaºterii
deosebite a pieþei pe care o are managementul local,
precum ºi pe construirea unor sinergii eficiente în
cadrul Immofinanz Group pe acest segment. Din
punctul nostru de vedere, Adama este platforma
idealã pentru extinderea pe care ne-am propus-o în
zona rezidenþialã, mai ales în România”.

Pe de altã parte, sectorul de logisticã este mai puþin
reprezentat în portofoliul din România, cele trei proprietãþi
deþinute având o valoare de 23 milioane de euro.

„Strategia noastrã constã în monitorizarea continuã
a pieþei pentru identificarea oportunitãþilor atractive
în toate domeniile: clãdiri de birouri, spaþii comerciale,
rezidenþial ºi logisticã”, a adãugat domnul Zehetner.

Decizia demarãrãii unei noi investiþii va fi luatã în
primul rând în funcþie de potenþialul de dezvoltare a
pieþei, coroborat cu situaþia micro ºi macro economicã
a þãrii respective. Astfel, printre multe altele, este
evaluatã locaþia, competiþia, cererea, puterea de
cumpãrare, la nivel micro, în timp ce la nivel macro
cele mai importante criterii sunt rata ºomajului,
inflaþia ºi rata de creºtere a PIB-ului, ne-a explicat
domnia sa.

Noile proiecte vor fi certificate pentru

sustenabilitate

Oficialii Immofinanz Group acordã o atenþie deosebitã
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Grupul Immofinanz sondeazã piaþa pentru
a relua investiþiile

Mari investitori

Eduard Zehetner, CEO Immofinanz Group

Maritimo Shopping Center Constanþa



sustenabilitãþii proiectelor imobiliare. În prezent,
compania deruleazã o activitate de certificare a tuturor
proiectelor sale aflate în dezvoltare. Demersul va fi
continuat ºi în cazul proiectelor viitoare.

Pe lângã aplicarea sistemului de certificare pentru
clãdiri comerciale „verzi”, Programul GreenBuilding
(GBP), promovat de Comisia Europeanã, Immofinanz
evalueazã posibilitatea certificãrii clãdirilor sale de
birouri dupã sistemul LEED ºi a centrelor comerciale
dupã sistemul BREEAM.

Astfel, proiectul de renovare a clãdirii de birouri Bu-
reau am Belvedere din Viena a primit certificatul
GreenBuilding înainte de finalizarea construcþiei. În
plus proiectul a mai obþinut ºi certificatul LEED Gold. În
prezent, sunt în curs de certificare alte trei clãdiri de
birouri ale grupului din Cehia, Germania ºi Polonia, la
care se adaugã un centru comercial tot în Polonia.

Piaþa imobiliarã din România dã semne
de revenire

În opinia directorului general al Immofinanz, piaþa
imobiliarã din România îºi revine pas cu pas. Gradul de
ocupare a spaþiilor de birouri din Bucureºti a crescut,

iar sectorul logistic este stabil ca urmare a revenirii
pieþei de retail. În general, retailerii internaþionali
prezenþi îºi continuã dezvoltarea, iar alþi noi retaileri îºi
fac intrarea pe piaþa localã.

„România rãmâne o zonã de creºtere a sectorului de
retail, cu o nevoie ºi un potenþial uriaº de recuperare.
Cea mai mare parte a pieþei este încã nefructificatã.
Piaþa de retail are încã loc de creºtere având în vedere
cã stocul de spaþii moderne de retail din unele oraºe
încã nu a atins potenþialul pieþei. Oraºe mici, sub
8 0 . 0 0 0 d e l o c u i t o r i , r e p r e z i n t ã þ i n t e p e n t r u
dezvoltarea de parcuri de retail”, susþine domnul
Zehetner.

Sectorul rezidenþial este caracterizat de construcþia de
noi proprietãþi la periferie. Preþuri le pe piaþa
rezidenþialã liberã nu sunt încã accesibile pentru
majoritatea consumatorilor din România, care preferã
piaþa secundarã, subvenþionatã de stat. Numãrul de
spaþii rezidenþiale se aflã într-o evoluþie lentã, datoratã
situaþiei economice în ansamblu, adaugã domnia sa.

Reprezentantul Immofinanz se aºteaptã la o uºoarã
îmbunãtãþire a condiþiilor de piaþã în România pe
toate cele patru sectoare imobiliare: birouri, spaþii

comerciale, logistice ºi rezidenþiale.
De altfel, nivelul de absorbþie al sectorului de birouri

din Bucureºti s-a situat la aproape 175.000 mp în 2010
ºi 2011, cu potenþial de creºtere în 2012. Datoritã unei
oferte limitate de spaþii moderne de birouri, chiriile
prime, care sunt acum la un nivel de aproximativ 19,5
euro pe mp potrivit consultanþilor de la Jones Lang
LaSalle, ar putea creºte pânã la sfârºitul lui 2012. De
asemenea, DTZ a estimat o creºtere de 7% a
construcþiilor de noi spaþii de birouri în 2011 faþã de
2010 ºi, respectiv, un nivel similar pentru 2012.

Dezvoltarea de spaþii noi pe segmentul logistic este
redusã, majoritatea proiectelor noi realizându-se la
cererea chiriaºilor. Potrivit Jones Lang LaSalle, chiriile
în locaþiile prime au scãzut uºor, pânã la 4 euro pe mp,
în timpul celui de-al doilea trimestru din 2012. În 2011
dezvoltarea de spaþii noi s-a ridicat la 120.000 mp iar
nivelul de absorbþie a fost de 270.000 mp.
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Fondul de investiþii New Europe
P r o p e r t y I n v e s t m e n t s ( N E P I ) î n
p a r t e n e r i a t c u o m u l d e a f a c e r i
timiºorean Ovidiu ªandor vor dezvolta
u n p r o i e c t d e b i r o u r i c l a s a A l a
Cluj-Napoca. Cu o suprafaþã totalã
închiriabilã de 52.000 mp, acesta va
reprezenta cel mai mare complex de
birouri din Ardeal. Lucrãrile vor începe

în acest an, imediat dupã obþinerea
autorizaþiei de construire ºi vor fi
finalizate etapizat, pânã în anul 2015.

Ovidiu ªandor, CEO ModaTim Invest-
ment, ne-a declarat: „Atât NEPI, cât ºi
eu, am identificat cã existã o nevoie
realã pentru un proiect de birouri de
anvergurã, în Cluj-Napoca. Dupã
încheierea tranzacþiei, ne-am dat seama

Cel mai mare proiect de birouri
din afara Bucureºtiului

Ovidiu ªandor este un antreprenor din Timiºoara, cunoscut la nivel naþional în spe-

cial pentru dezvoltarea proiectului City Business Centre Timiºoara, prin intermediul

companiei ModaTim Investment.

City Business Centre Timiºoara
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cã exista o complementaritate foarte
bunã între cele douã pãrþi. Clujul a fost
astfel o decizie comunã cu un obiectiv
imediat”.

Asocierea în cadrul acestui proiect
este de 50% - 50%, atât ca dezvoltare
cât ºi ca finanþare. „Dacã NEPI vine cu o
experienþã considerabilã pe foarte
multe domenii, îndeosebi pe dezvoltãri
imobiliare, dar ºi în plan financiar, eu
voi contribui cu experienþa dobânditã
pe segmentul de birouri”, explicã
domnul ªandor.

Cei doi parteneri nu sunt la prima
afacere împreunã. În februarie 2012
NEPI a achiziþionat de la omul de
af acer i t i mi º or ean ans ambl u l d e
birouri clasa A City Business Centre din
Tmiºoara.

Noul ansamblu din Cluj-Napoca va fi
construit pe bulevardul 21 Decembrie,
pe fostul amplasament al fabrici i
Tricotaje Someºul. Lucrãrile la prima
etapã, cu o suprafaþã închiriabilã de
19.000 mp vor începe pânã în luna
noiembrie a acestui an, pentru a fi
finalizate în primul trimestru al anului
2014. Finanþarea acestei etape este
asiguratã exclusiv din surse proprii ale
partenerilor, dezvoltatorii demarând
deja procedurile de obþinere a avizelor
s i au tor i zaþ i i l or neces ar e pentr u
construire.

Lucrãrile la cea de-a doua etapã vor
începe din 2013. Data exactã nu fusese
încã stabilitã la jumãtatea lunii august.
Demararea acestei etape va depinde
însã ºi de interesul concret arãtat

pentru prima fazã, a precizat domnul
ªandor.

D e z v o l t a t o r i i a u î n c e p u t d e j a
discuþii le cu mai multe companii,
potenþiali chiriaºi, care s-au arãtat
interesate de proiect. „Estimãm cã vom
s e m n a p r i m e l e c o n t r a c t e d e
preînchiriere spre finalul acestui an,
când lucrãrile vor fi deja demarate”, a
adãugat Ovidiu ªandor.

Proiectul de birouri va
respecta cele mai înalte
standarde

Complexul de birouri va fi primul din
Ardeal care va respecta cu adevãrat
standardele internaþionale ale unor
astfel de imobile de clasã A în ceea ce
priveºte conceptul , dimensiunea,
cal itatea, faci l i tãþi le, parcajele ºi
eficienþa energeticã. Din punct de
vedere arhitectural º i funcþional ,
proiectul se va înscrie în parametrii
urbanist ic i existenþi pentru zona
centralã a oraºului ºi va fi în armonie cu
p l a n u r i l e d e d e z v o l t a r e u r b a n ã
prevãzute de autoritãþile locale pentru
zona vizatã, dau asigurãri dezvoltatorii.

„Ne propunem în primul rând ca, prin
amplasamentul foarte bun, dimensiune
ºi concept, proiectul nostru sã devinã
polul afacerilor din oraº, dupã modelul
City Business Centre din Timiºoara”,
afirmã Ovidiu ªandor.

În cadrul ansamblului din Cluj-Napoca
va fi implementat un concept similar
celui utilizat la Timiºoara - de proiect
„complet”. Astfel, ansamblul va include

un restaurant/cantinã de mare capaci-
tate, cafenele, un centru de conferinþe,
spaþi i de retai l , serv ic i i bancare.
Proiectul va dispune de suprafeþe largi
per etaj, sitiuaþie ce va permite o foarte
mare flexibilitate în ceea ce priveºte
adaptarea la nevoile chiriaºilor. „Avem
în vedere un standard tehnic ºi estetic
foarte ridicat, precum ºi obþinerea unui
certificat de clãdire «verde» recunoscut
internaþional. Toate acestea sunt atuuri
pe care niciun alt proiect de birouri din
Cluj-Napoca nu le are în acest moment”,
completeazã domnul ªandor.

D e z v o l t a r e a a c e s t u i p r o i e c t d e
anvergurã apare în contextul în care
oraºul Cluj-Napoca oferã în continuare
oportunitãþi pentru companiile dornice
sã dezvolte afaceri aici. Deºi în oraº
existã câteva clãdiri noi de birouri,
majoritatea au suprafeþe închiriabile
mici, astfel încât sunt destule companii
mari care funcþioneazã în clãdiri diferite
sau care întâmpinã dificultãþi în a se
d e z v o l t a d i n c a u z a l i p s e i u n e i
infrastructuri adecvate. Alte atuuri ale
C l u j u l u i s u n t p r e z e n þ a c e n t r u l
universitar bine cotat, dezvoltarea
p o l u l u i I T º i a a e r o p o r t u l u i
internaþional, argumenteazã domnul
ªandor.

New Europe Property Investments este
un fond de investiþii având ca scop
achiziþia ºi/sau dezvoltarea de clãdiri de
birouri, centre comerciale ºi proprietãþi
industriale, în principal în România,
unde Grupul este activ încã de la
înfiinþarea sa, în 2007 ºi unde deþine 28
de proprietãþi.

Printre investiþiile recente se numãrã
dezvoltarea în parteneriat cu Carrefour
P r o p e r t y , d i v i z i a i m o b i l i a r ã a
retailerului internaþional, a centrului
comercial Ploieºti Shopping City.
Proiectul, cu o suprafaþã închiriabilã de
55.000 mp, urmeazã sã fie inaugurat în
luna noiembrie a acestui an.

În februarie 2012, NEPI a achiziþionat
ansamblul de birouri City Business Cen-
tre din Timiºoara de la Ovidiu ªandor.
Ansamblul va include la finalizare cinci
corpuri de clãdire cu o suprafaþã
închiriabilã de 43.000 mp. Pânã în luna
august fuseserã date în folosinþã trei
corpuri de clãdire, totalizând 25.000 mp
închiriabili. Celelalte douã corpuri
urmeazã sã fie finalizate în 2012,
respectiv 2013.

Martin Slabbert, CEO NEPI

City Business Centre Timiºoara

Mari investitori



Prima etapã din dezvoltarea celui
mai mare complex din þarã dedicat
divertismentului a fost finalizatã în
aceastã varã. Parcul acvatic “La Plaja
Waterpark” este parte din “Divertiland”,
proiect implementat de compania
Magic World Developments pe un teren
de aproximativ 12,14 ha situat lângã
autostrada Bucureºti - Piteºti.

Alejandro Poulakis, administratorul
Magic World Developments, ne-a spus
cã, la încheierea proiectului, estimatã
pentru anul 2015, “Divertiland” va
cuprinde un parc acvatic, un parc de
distracþii ºi un complex pentru activitãþi
indoor. Pentru toate aceste obiective
existã deja autorizaþie de construcþie.
E s t e p r e v ã z u t ã , d e a s e m e n e a ,
construcþia unui complex de hoteluri ºi
a unui centru de expoziþii chiar în
vecinãtatea autostrãzii Bucureºti -
Piteºti. Chiar dacã construcþia este
programatã sã înceapã dupã 2015,
lucrãrile de proiectare au fost deja
realizate. Tot ansamblul va fi deservit
de o garã, care va facilita accesul
vizitatorilor atât din þarã, cât ºi din Bul-
garia.

Pentru realizarea ultimelor etape de
dezvoltare ale acestui proiect, Magic
World Developments se aflã în cãutare
de investitori.

Gara de lângã Divert i land va f i
realizatã în parteneriat cu Compania

Naþionalã de Cãi Ferate „CFR”. ªi pentru
cã dezvoltatorul vizeazã ºi atragerea de
vizitatori strãini în Divertiland, linia de
tren va porni din capitalia Bulgariei, So-
f i a . L a j u m ã t a t e a l u n i i a u g u s t
autorizaþia de construire pentru garã
urma sã fie emisã în câteva zile.

Întreaga dezvoltare a ansamblului
“Diverti land” este programatã sã
dureze peste 10 ani, însã cu un aport
sporit de capital aceastã perioadã ar
putea fi mai redusã.

Construcþia Luna Park
începe în acest an

Proiectul Luna Park (parc de distracþii cu
atracþii mecanizate ºi roller coaster-uri)
se afla în faza de precontractare, la
jumãtatea lunii august, urmând ca în
luna octombrie sã înceapã lucrãrile de
construcþie.

A c e s t a v a f i c o n s t r u i t l â n g ã
aquaparkul inaugurat în aceastã varã.

D e z v o l t a t o r u l n u s t a b i l i s e , l a
jumãtatea lunii august,constructorul cu
care va lucra pentru prima etapã a
acestui proiect, însã prima opþiune o
reprezenta compania care a construit
aquapark-ul “La Plajã”.

Ansamblul Luna Park va cuprinde 27
de atracþii desfaºurate pe o suprafaþã
de 40.000 mp. Construcþia parcului va
avansa mult mai repede decât a celui cu
tobogane d e apã, compl ex i tatea

echipamentului necesar fi ind mai
scãzutã. Durata de implementare va fi
sub un an. Totodatã, faþã de aquapark,
Luna Park va fi deschis o perioadã mult
mai lungã din an, 270 de zile.

A treia componentã a parcului va fi un
complex pentru activitãþi de interior.
Acest mall pentru atracþii va fi construit
pe o suprafaþã de 32.000 mp ºi va in-
clude: un parc acvatic ºi de distracþii ºi
faci l itãþi , precum minigolf , jocuri
electronice, jocuri de îndemânare,
pereþi de cãþãrare etc.

40 km de tevi au fost
necesari pentru realizarea
parcului “La Plaja”

Atracþiile parcului acvatic “La Plaja”
sunt cele 27 de tobogane de apã
furnizate de cel mai reputat producãtor
în domeniu din lume. Parcul cuprinde
un total de cinci piscine de micã
adâncime, cel mult 1,2 m. Printre
acestea se numãrã piscina cu valuri ºi
râu lent cu o lungime de 500 m ºi o
adâncime de 1 m.

Cea mai mare parte a parcului, circa
60%, a fost construitã sub pãmânt. Aici
se aflã toate echipamentele necesare
meþinerii în stare de funcþionare la
parametrii optimi a piscinelor. Partea
subteranã a proiectului include circa 40
km de þevi. Numai pentru douã piscine
a fost necesarã construcþia a 3.000 mp

pentru staþiile de pompare, 70 de filtre
ºi 32 de pompe. Pentru asigurarea
aportului de apã s-au realizat douã
foraje, iar reþeaua de apã ºi canalizare a
parcului a fost legatã la reþeaua Apa
Nova.

S p r e d i f e r e n þ ã d e p i s c i n e l e
tradiþionale cele din parcul „La Plajã”
beneficiazã de un sistem computerizat
de dozare a substanþelor introduse în
apa ºi de monitorizare a nivelului apei.
Totodatã, piscinele sunt dotate cu filtre
pentru nisip.

P r o i e c t u l i n c l u d e º i o c l ã d i r e
administrativã, un restaurant ºi o zona
dedicatã spectacolelor. Parterul clãdirii
administrative este ocupat de zona de
ticketing ºi de magazine, etajul 1
cuprinde o zonã de joacã de 700 mp
pentru copii, iar la ultimul etaj se aflã
birouri.

Investiþia a fost gânditã ºi ca un
proiect eficient din punct de vedere
energetic. Au fost utilizate numai becuri
cu leduri, care reduc consumul de
energie cu 75%, iar toate pompele ºi
sistemele electrice au fost dotate cu
convertoare.

Parcul va fi deschis în acest an pentru
o perioadã scurtã, pânã la finele lunii
septembrie, cu posibilitate de extindere
în mãsura în care timpul o va permite.
În urmãtori i ani parcul “La Plajã”
u r mea z ã s ã f i e d es chi s p entr u o
perioadã de 150 de zile pe an, din iunie
pânã în septembrie.

România, o þarã plinã de
potenþial

Alejandro Poulakis, administratorul
Magic World Developments, este
prezent în România din 2004. Domnia
sa considerã cã „România este o þarã
foarte bunã pentru investi þ i i , un
teritoriu încã virgin, dar mentalitatea
oamenilor trebuie sã se schimbe.
Oamenii de aici trebuie sã aibã mai
multã iniþiativã.”

Dezvoltatorul intenþioneazã sã reali-
zeze un proiect în centrul Bucureºtiului
pe strada Progresului, spital sau alt tip
de investiþie ºi cautã parteneri pentru
acest proiect.
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Din toamnã încep lucrãrile la “Luna Park”, lângã parcul acvatic “La Plajã”

Alejandro Poulakis, administratorul Magic World Developments
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