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ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU BIZNESU 

ORAZ AKTUALNEGO SKŁADU GRUPY KAPITAŁOWEJ REINO CAPITAL  

 

RYZYKO REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU BIZNESU 

Spółka dominująca będzie dążyła do rozbudowy holdingu poprzez powiększanie grupy kapitałowej 

o podmioty zapewniające osiągnięcie docelowej struktury i realizację koncepcji biznesowej, która 

zakłada zachowanie istotnego znaczenia Grupy na rynku nieruchomości komercyjnych i rozbudowę 

istniejącej struktury o spółki o charakterze usługowym, uzupełniających kompetencje zarówno na 

rynku nieruchomości, jak i w innych klasach aktywów, w szczególności w zakresie inwestycji 

w przedsiębiorstwa. Efektywność działalności tego typu podmiotów jest silnie skorelowana z jej skalą. 

Strategicznym celem jest istotny wzrost wartości aktywów zarządzanych przez podmioty zależne Spółki 

dominującej, a także aktywów wehikułów inwestycyjnych, dla których spółki wchodzące w skład 

holdingu pełnią rolę doradcy przy zarządzaniu. 

Należy zwrócić uwagę, że każda strategia obarczona jest możliwością jej niepowodzenia. Istnieje 

ryzyko, że działania Spółki dominującej prowadzące do dalszej rozbudowy holdingu nie przyniosą 

sukcesu w odniesieniu do części lub całości planów. Spółka dominująca nie gwarantuje osiągnięcia tego 

celu. Błędne decyzje związane z założeniami lub realizacją strategii mogą dodatkowo prowadzić do 

strat związanych z trwałym obniżeniem wartości Spółki dominującej, co może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki 

dominującej. 

W przypadku niezrealizowania się scenariusza rozwoju Grupy poprzez sfinalizowanie nabycia spółek 

operacyjnych Grupy BUMA, realizacja założonej strategii, w części odnoszącej się do rozbudowy Grupy 

o spółki uzupełniające kompetencje i doświadczenia REINO Partners Sp. z o.o., może zostać istotnie 

zagrożona. 

W powyższym kontekście należy wyraźnie zaznaczyć, że aktualna ocena zaawansowania realizowanych 

transakcji, w tym nabycia aktywów i spółek operacyjnych Grupy BUMA w modelu alternatywnym do 

pierwotnego, pozwala pozytywnie postrzegać realizowane projekty i szanse na ich sfinalizowanie. 

Z punktu widzenia ryzyka kontynuacji działalności, kluczowa jest dywersyfikacja, w ramach której 

równolegle prowadzone są dwa duże projekty. Ich celem jest skokowy wzrost wartości zarządzanych 

aktywów, jeden na rynku nieruchomości biurowych, drugi na rynku nieruchomości magazynowych. 

Każdy z tych projektów prowadzony jest z innymi inwestorami wiodącymi oraz innym partnerami, 

z oczywistych względów dotyczy innych aktywów. 

Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka realizacji strategii rozwoju biznesu, Spółka dominująca na bieżąco 

monitoruje otoczenie rynkowe i prawne, którego analiza stanowi fundament określania założeń i celu 

strategii rozwoju biznesu Spółki dominującej, a także dochowuje należytej staranności przy wyborze 

potencjalnych celów inwestycyjnych i partnerów biznesowych, a także określaniu założeń 

biznesowych, finansowych i prawnych związanych z dalszą rozbudową holdingu, korzystając przy tym 
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z opinii, wiedzy i doświadczeń profesjonalnych podmiotowi o ustalonej renomie. Niemniej Spółka 

dominująca nie może zapewnić, że ww. działania będą skuteczne i w całości wyeliminują przedmiotowe 

ryzyko. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD HOLDINGU 

Zgodnie z koncepcją i strategią rozwoju biznesu holdingu, w skład grupy kapitałowej wchodzą lub mogą 

wchodzić podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami i wehikułami inwestycyjnymi 

w poszczególnych klasach aktywów, w szczególności nieruchomości komercyjnych, a także podmioty 

licencjonowane o istotnym znaczeniu dla działalności w zakresie tworzenia, zarządzania i oferowania 

produktów inwestycyjnych, takie jak dom maklerski czy towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub 

zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zgodnie z dyrektywą AIFMD). 

Powyższe związane jest z wieloma istotnymi czynnikami ryzyka, wśród których największe znaczenie 

mają ryzyka związane z wynikami inwestycyjnymi oraz odpowiedzialnością prawną i finansową 

podmiotów pełniących rolę zarządzającego lub doradcy przy zarządzaniu aktywami inwestycyjnym, 

a także ryzyko regulacyjne podmiotów, których działalność jest licencjonowana i podlega ścisłemu 

nadzorowi odpowiednich instytucji, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego i jej odpowiednicy 

w innych jurysdykcjach. 

Wymienione i powiązane czynniki ryzyka mogą prowadzić do nałożenia na podmioty wchodzące 

w skład Grupy Kapitałowej sankcji administracyjnej w związku z niewykonywaniem lub nienależytym 

wykonywaniem obowiązujących przepisów prawa, okresowej lub trwałej utraty możliwości 

prowadzenia działalności przez dany podmiot, w szczególności w przypadku nieuzyskania, ograniczenia 

lub cofnięcia formalnej zgody na prowadzenie działalności podlegającej licencjonowaniu, uznaniu 

dotychczas wykonywanej działalności za spełniającej warunki do uzyskania licencji, a także istotnego 

spadku zakresu lub skali działalności biznesowej, rozumianej w szczególności jako wartość aktywów 

wehikułów inwestycyjnych dla których podmiot wchodzący w skład holdingu pełni rolę zarządzającego 

lub doradcy przy zarządzaniu aktywami inwestycyjnymi. 

W celu ograniczenia powyższych czynników ryzyka, w stosunku do podmiotów włączanych do holdingu 

zarówno na obecnym etapie, jak i w przyszłości, Spółka dominująca dochowuje i będzie dochowywać 

należytej staranności w zakresie oceny kompetencji i doświadczeń osób o kluczowym znaczeniu, 

a także wprowadza i zapewnia istnienie i bieżące egzekwowanie procedur i instrukcji wewnętrznych 

oraz wykonywanie zadań i przebiegu procesów w obszarze compliance, obejmujących w szczególności 

politykę i system kontroli wewnętrznej, system audytu wewnętrznego, politykę zarządzania ryzykiem, 

system zapewnienia zgodności działalności z prawem, procedury podejmowania i realizacji decyzji 

inwestycyjnych, system ujawniania i zarządzania konfliktem interesów, system ochrony informacji 

poufnych i informacji chronionych, w tym stanowiących tajemnicę zawodową oraz informację poufną 

w rozumieniu MAR. 

Dodatkowo, wszelkie wymienione i niewymienione powyżej działania, których celem jest ograniczenie 

czynników ryzyka związanych z działalnością spółek wchodzących w skład holdingu, będą definiowane, 

uzgadniane i egzekwowane na poziomie Spółki jako spółki holdingowej. Niemniej Spółka nie może 

zapewnić, że ww. działania będą skuteczne i w całości wyeliminują przedmiotowe ryzyka.     
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RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPÓŁKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD HOLDINGU, INNYMI NIŻ SPÓŁKI 

KOMPETENCYJNE  

Spółka dominująca może pełnić, bezpośrednio lub poprzez spółki zależne, rolę inwestora lub 

koinwestora w strukturach lub wehikułach inwestycyjnych, dla których spółki wchodzące w skład 

holdingu pełnią rolę zarządzającego lub doradcy przy zarządzaniu aktywami inwestycyjnymi. Sytuacja 

taka wiąże się z możliwością osiągnięcia dodatkowych zysków kapitałowych, ale także dodatkowymi 

czynnikami ryzyka, w szczególności ryzykiem poniesienia straty na tego typu inwestycji, w postaci 

okresowej lub trwałej utraty wartości. 

W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka dominująca będzie dokonywała tego typu inwestycji 

wyłącznie w przypadku, gdy będzie ona konieczna dla realizacji danego projektu i uzyskania przez 

spółkę wchodzącą w skład holdingu przychodów o istotnej wartości, a także wyłącznie po dokonaniu 

wnikliwej i kompleksowej analizy. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku każdej tego typu inwestycji, analiza będzie dokonywana przez 

profesjonalny podmiot wchodzący w skład holdingu, posiadający kompetencje i doświadczenia do 

oceny inwestycji w danej klasie aktywów (które to kompetencje i doświadczenia stanowiły decydującą 

przesłankę włączenia danego podmiotu do holdingu). Ponadto, zarówno wnioski z analizy, jak i same 

decyzje inwestycyjne, będą każdorazowo tożsame z decyzjami innych niezależnych podmiotów, w 

szczególności spełniających kryteria inwestora profesjonalnego, których efektem będzie przystąpienie 

do danego wehikułu inwestycyjnego poprzez objęcie większości (zwykle 90 – 95%) udziałów. Niemniej 

Spółka dominująca nie może zapewnić, że ww. działania będą skuteczne i w całości wyeliminują 

przedmiotowe ryzyka.    

RYZYKA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM I OBSŁUGĄ FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 

Na różnych poziomach holdingu i struktury właścicielskiej, działalność Spółki dominującej lub Grupy 

Kapitałowej może być finansowana z wykorzystaniem kapitału obcego, w szczególności w formie 

kredytu bankowego, pożyczek, obligacji i rozwiązań typu mezzanine finance. 

Opóźnienia w dostępie do źródeł finansowania zewnętrznego, mniej korzystne warunki takiego 

finansowania lub problemy z wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z obligacji, umów 

kredytowych lub pożyczek, mogą mieć istotny negatywny wpływ na zakres i harmonogram realizacji 

strategii inwestycyjnej, działalność i wyniki Spółki lub poszczególnych podmiotów wchodzących w skład 

holdingu, a w szczególności na możliwość nabycia nowych celów inwestycyjnych, a także konieczność 

przedwczesnego wyjścia z niektórych projektów na warunkach gorszych od zakładanych w momencie 

dokonywania inwestycji. 

Dodatkowo, istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej Spółki dominującej lub spółek 

wchodzących w skład Grupy, w stopniu uniemożliwiającym wywiązywanie się z zobowiązań 

wynikających z obsługi swojego zadłużenia. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, Spółka może 

okresowo lub trwale ponieść straty lub negatywnie zweryfikować bilansową wartość należności 

w sposób wpływający na wartość aktywów netto Spółki dominującej, co może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki i Grupy. 

W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka dominująca będzie korzystała z finansowania dłużnego 

w sposób zapewniający odpowiednią równowagę pomiędzy kapitałem własnym a kapitałem obcym, 

w szczególności poprzez każdorazowe korzystanie z finansowania zewnętrznego wyłącznie w zakresie 
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i na warunkach, które z punktu widzenia planów finansowych, tworzonych z dochowaniem należytej 

staranności i zgodnie z jak najlepszą wiedzą, zapewniają odpowiedni margines bezpieczeństwa, 

zarówno z punktu widzenia czynników ryzyka związanych zarówno ze źródłami spłaty, jak i kosztem 

obsługi zadłużenia. Dodatkowo Spółka dominująca będzie dążyła do uzyskania finansowania dłużnego, 

które zapewni Spółce dominującej i poszczególnym podmiotom wchodzącym w skład holdingu 

odpowiednią elastyczność w zakresie refinansowania i przedterminowej spłaty, w szczególności 

w przypadku zmiany okoliczności dotyczących poszczególnych inwestycji i instytucji finansowych. 

Niemniej Spółka dominująca nie może zapewnić, że ww. działania będą skuteczne i w całości 

wyeliminują przedmiotowe ryzyko. 

RYZYKO NIEDOJŚCIA DO SKUTKU TRANSAKCJI PRZEJĘCIA SPÓŁEK OPERACYJNYCH GRUPY BUMA  

Spółka zakończyła negocjowanie warunków transakcji, nabycia spółek operacyjnych, z portfela 

przejmowanego holdingu. Po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także  

zakończeniu procedury zmiany właściciela (ang. change of control) w bankach finansujących spółki 

operacyjne przejmowanego holdingu możliwe będzie zrealizowanie transakcji.  

Wszelkie działania Spółki związane z tą transakcją, są podejmowane i prowadzone  

w najlepszej wierze i w jak najlepiej rozumianym interesie akcjonariuszy Spółki, w szczególności  

w celu sfinalizowania transakcji zgodnie z zamierzeniami i publikowanymi informacjami, zarówno  

co do założeń, jak i warunków finansowych.  

Istnieje jednak ryzyko, że - w szczególności z przyczyn, niezależnych od Spółki lub na które wpływ Spółki 

jest ograniczony – transakcja nabycia spółek operacyjnych opóźni się lub nie dojdzie do skutku.  

Spółka oraz wszyscy doradcy pracujący w ramach transakcji, dochowują wszelkiej staranności,  

by transakcja zakończyła się sukcesem w możliwie najkrótszym terminie. Niemniej, ryzyko niedojścia 

transakcji do skutku istnieje, nie może zostać całkowicie wyeliminowane, a w związku z powyższym, 

powinno być brane pod uwagę przez inwestorów rozważających nabycie lub objęcia akcji Spółki.  

RYZYKO Z NIETRAFNIE PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI MODELI FINANSOWYCH  

Wszelkie decyzje związane z potencjalnymi akwizycjami oraz istotne działania prowadzone w ramach 

realizacji strategii rozwoju biznesu, podejmowane są w oparciu o analizy, których założenia wynikają 

z możliwie najlepszego stanu wiedzy Spółki oraz dostępnych raportów zewnętrznych, dotyczących 

zarówno sytuacji makroekonomicznej, jak i rynku nieruchomości, w szczególności nieruchomości 

komercyjnych.  

Należy jednak brać pod uwagę, że wszelkie modele finansowe mogę uwzględniać założenia, które  

nie zostaną zrealizowane w przyszłości lub zrealizują się w sposób znacząco odbiegający 

od aktualnego stanu wiedzy, wynikającego z dostępnych informacji.  

Negatywne kształtowanie się istotnych założeń, w tym kluczowych parametrów lub trendów,  

może prowadzić do odmiennego od zakładanego efektu ekonomicznego prowadzonych działań  

oraz realizowanych akwizycji. 
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RYZYKO WYCENY AKTYWÓW EMITENTA WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ 

Zgodnie z przepisami, wniesienie do Spółki dominującej pakietów większościowych udziałów REINO 

Partners i akcji RDPSA, w zamian za akcje serii E i F nowych emisji, wiązało się z określeniem wartości 

godziwej aportów przez niezależnego biegłego rewidenta. W związku z powyższym, istotną pozycją 

bilansu Spółki dominującej w ujęciu skonsolidowanym będzie wartość firmy. 

W przypadku, gdy rozwój i wyniki spółek, których udziały lub akcje były przedmiotem aportu, nie będzie 

zgodny z założeniami wycen, istnieje ryzyko docelowego obniżenia wartości firmy wynikającej 

z wartości godziwej aportów, co może w sposób istotny obniżyć kapitały Spółki w ujęciu 

skonsolidowanym. Na moment sporządzenia tego dokumentu, powyższe ryzyko dotyczy 

w szczególności wyceny udziałów REINO Partners, których wartość godziwa została określona przy 

zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów finansowych, przy założeniu istotnego wzrostu 

skali działalności oraz przychodów w okresie kolejnych pięciu lat, co wprawdzie wynika 

z prowadzonych i znajdujących się na zaawansowanym etapie projektów biznesowych, a także 

z okoliczności, standardów i parametrów typowych dla tego typu przedsięwzięć i prowadzonej 

działalności, ale jest obarczone istotną niepewnością co do efektów. 

Zarówno Spółka dominująca, jak i osoby zarządzające REINO Partners, wykorzystując całą posiadaną 

wiedzę i wieloletnie doświadczenia, dokładają należytej staranności, by istotne cele biznesowe mające 

kluczowe znaczenie dla pozytywnej weryfikacji wyceny w przyszłości zostały osiągnięcie w całości lub 

znaczącej części. Niemniej Spółka dominująca nie może zapewnić, że ww. działania będą skuteczne 

i w całości wyeliminują przedmiotowe ryzyko, które należy ocenić jako znaczące. 

W przypadku REINO Dywidenda Plus SA, dalsze kształtowanie się wartości akcji będzie wynikało 

z realizacji scenariuszy związanych z posiadanymi udziałami w funduszu REINO RF CEE Real Estate 

SICAV-RAIF, w szczególności w odniesieniu do wartości nieruchomości Malta House (z potencjalnymi 

ryzykami pandemii COVID-19) i ostatecznego rozliczenia inwestycji z Grupą RF CorVal, a także ze 

scenariuszy odnoszących się do funduszu luksemburskiego oraz spółki REINO Dywidenda Plus jako 

wehikułu inwestującego w inne struktury inwestycyjne. 

Do działań podejmowanych w celu wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia czynników ryzyka 

z powyższego zakresu, należy zaliczyć w szczególności: działania związane ze wzrostem wartości 

nieruchomości Malta House, działania związane z alternatywnymi scenariuszami dla funduszu 

luksemburskiego, a także dalsze wykorzystanie spółki zależnej jako wehikułu do koinwestowania w 

aktywa zarządzane przez REINO Partners, w przypadku których podstawowym celem jest osiągnięcie 

ponadprzeciętnych stóp zwrotu, co może mieć kluczowe i bardzo pozytywne znaczenie dla przyszłej 

wyceny spółki zależnej. 

RYZYKA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI ORAZ UMOWAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z TEJ WSPÓŁPRACY  

Realizowanie projektów inwestycyjnych prowadzących do istotnego wzrostu skali działalności, w tym 

w zakresie wartości aktywów w funduszach, dla których spółki z Grupy Kapitałowej REINO Capital 

pełnią funkcję zarządzającego lub doradcy przy zarządzaniu, wynikającego w szczególności  

z planowanego przejęcia holdingu nieruchomości, możliwe jest dzięki strategicznej współpracy  

z partnerami strategicznymi, jak Partners Group oraz IO Asset Management, jej sile kapitałowej oraz 

zdolności do wzmocnienia możliwości pozyskiwania kapitału od kolejnych inwestorów.  
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Jednakże partnerstwo czy wspólne przedsięwzięcia (ang. joint venture) wiążą się z czynnikami ryzyka 

wynikającymi z umów o wspólnym prowadzeniu projektów, koinwestowaniu oraz współwłasności 

podmiotów, , w ramach których kontrola nad wehikułami inwestycyjnymi odbywa się poprzez 

posiadane wspólnie spółki, w tym możliwością ich rozwiązania. Poziom powyższego ryzyka wynika 

również z nierównowagi kapitału partnerów. 

Spółka dochowuje należytej staranności, by wszelkie umowy związane z partnerstwem strategicznym 

zabezpieczały interes akcjonariuszy Spółki w możliwie najszerszym zakresie, w szczególności poprzez 

dwustronny charakter kluczowych postanowień i wszelkich sankcji. Niemniej wyeliminowanie tego 

ryzyka nie jest możliwie, a inwestorzy rozważający nabycie lub objęcie akcji Spółki, , powinni brać to 

ryzyko pod uwagę.  

RYZYKO OGRANICZONEJ KONTROLI NAD SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI, WSPÓŁZALEŻNYMI 

I STOWARZYSZONYMI  

Intencją Spółki dominującej jest uczestniczenie w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz 

wspólnych przedsięwzięciach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w ramach realizacji strategii 

rozwoju biznesu Spółki dominującej jako holdingu, a także stanowiących inwestycję kapitałową, 

w zakresie i w sposób umożliwiający sprawowanie efektywnej kontroli i posiadanie wpływu na 

podejmowanie decyzji o kluczowym dla nich znaczeniu. W przypadku posiadania pakietu 

mniejszościowego i w efekcie potencjalnych działań pozostałych akcjonariuszy/wspólników tych 

spółek zależnych, albo w wyniku realizacji przez nich postanowień umów zawartych z kluczowymi 

partnerami w projektach, kontrola ta może zostać ograniczona. Decyzje pozostałych wspólników, 

będących partnerami Grupy, dysponujących pakietem większościowym, mogą być odmienne 

od zamierzeń Spółki dominującej, a w rezultacie ograniczyć jej wpływ na podmiotów powiązanych, 

na zmianę planowanych projektów inwestycyjnych na niezgodny ze strategią Grupy. Czynniki te mogą 

mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju 

Spółki. 

RYZYKO UTRATY KONTROLI NAD SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI, WSPÓŁZALEŻNYMI I STOWARZYSZONYMI  

Intencją Spółki dominującej jest uczestniczenie w spółkach zależnych, współzależnych 

i stowarzyszonych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w ramach realizacji strategii rozwoju 

biznesu Spółki dominującej jako holdingu, a także stanowiących inwestycję kapitałową, w zakresie 

i w sposób umożliwiający sprawowanie efektywnej kontroli i posiadanie wpływu na podejmowanie 

decyzji o kluczowym znaczeniu dla spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W przypadku 

obejmowania pakietu mniejszościowego i w efekcie potencjalnych działań pozostałych 

akcjonariuszy/wspólników spółek zależnych, kontrola ta może zostać ograniczona. Decyzje pozostałych 

wspólników, będących partnerami Spółki dominującej, dysponujących pakietem większościowym, 

mogą być odmienne od zamierzeń Spółki dominującej, a w rezultacie ograniczyć wpływ Spółki 

dominującej na działalność spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. Zmiany treści statutu 

spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz zawieranych przez spółki zależne, 

współzależne i stowarzyszone umów, mogą wpłynąć na zmianę planowanych projektów 

inwestycyjnych spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych na niezgodny ze strategią Spółki 

dominującej. Ryzyka powyższe będą pojawiały się również w przypadkach, w których Spółka 

dominująca jest wspólnikiem większościowym, ale w spółce z osobami o kluczowym znaczeniu dla 

rozwoju biznesu w danym obszarze, w szczególności w danej klasie aktywów. W takiej sytuacji, nawet 

egzekwowanie praw większościowego właściciela może nie zapewnić wystarczającej ochrony 
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interesów Spółki dominującej. Czynniki te mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, 

wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki. 

RYZYKO NIESPRAWNOŚCI NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Strategia Spółki dominującej zakłada wykorzystanie konstrukcji spółek zależnych, współzależnych 

i stowarzyszonych, zarówno w odniesieniu do spółek kompetencyjnych o kluczowym znaczeniu dla 

realizacji strategii holdingu, jak i w odniesieniu do inwestycji kapitałowych. Efektywna realizacja 

zamierzeń i założeń biznesowych oraz kontrola kosztów w tych spółkach, wymagać będzie sprawnego 

nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Spółkę dominującą. W przypadku, w którym na 

efektywność nadzoru właścicielskiego wpływać będą zdarzenia niezależne od Spółki dominującej, 

może to pośrednio wpłynąć negatywnie na wartość aktywów netto, co może mieć istotny niekorzystny 

wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Grupy. 

W celu ograniczenia opisanego powyżej ryzyka, osoby o kluczowym znaczeniu, będą pełnić funkcje 

w odpowiednich organach podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

RYZYKO UTRATY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

Skuteczność REINO Partners w doradztwie przy zarządzaniu inwestycjami wynika, między innymi, 

z właściwego doboru składników portfela oraz określenia odpowiedniego momentu zakupu i sprzedaży 

poszczególnych nieruchomości, a także jest potwierdzona dotychczasowymi osiągnięciami REINO 

Partners. 

Sukces rynkowy Spółki dominującej zależy od możliwości pozyskania i utrzymania wysoko 

wykwalifikowanej kadry zarządzającej, którą w chwili obecnej stanowią menedżerowie REINO 

Partners. Nie jest wykluczone, że w przyszłości menedżerowie REINO Partners przestaną zarządzać tą 

spółką. W konsekwencji Spółka dominująca może nie być w stanie skutecznie pozyskiwać i utrzymywać 

kadry zarządzającej o odpowiednim poziomie wiedzy i doświadczenia. Utrata, a także niemożność 

pozyskania lub utrzymania takich osób może istotnie negatywnie wpływać na możliwość realizacji 

strategii biznesowej, a w konsekwencji na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy 

rozwoju Spółki dominującej. 

RYZYKO NIEWPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU GIEŁDOWEGO 

Intencją Spółki jest możliwie najszybsze wprowadzenie akcji serii H do obrotu giełdowego,  

wraz z akcjami serii E, F i G. Po zakończeniu emisji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, 

Spółka będzie działała w jak najlepszej wierze podejmując bez zbędnej zwłoki wymagane przepisami 

prawa działania prowadzące do wprowadzenia do obrotu giełdowego akcje objęte w ramach 

subskrypcji prywatnych, w tym w szczególności akcje serii H. 

Jednakże należy brać pod uwagę ryzyko opóźnienia tego procesu lub niewprowadzenia akcji serii H do 

obrotu giełdowego, w szczególności z przyczyn niezależnych od Spółki lub przesłanek, na których 

wpływ Spółki jest ograniczony. Zamiarem Spółki jest ograniczenie tego ryzyka poprzez podejmowanie 

właściwych działań, z dochowaniem należytej staranności oraz zachowaniem terminów 

przewidzianych przepisami prawa, we współpracy ze starannie dobranym gronem doradców  

i zleceniobiorców. 
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RYZYKO NEGATYWNEGO WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY 

Spółka przeprowadziła analizę wpływu pandemii na jej działalność oraz ryzyk dla Grupy z tego 

wynikających. Zgodnie z posiadaną wiedzą, Grupa przewiduje, że skutki związane z pandemią 

koronawirusa mogą mieć wpływ na wynik finansowy Grupy za okres 2020 roku (oraz w zależności 

od czasu trwania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, również na dalszy okres). 

W zakresie związanym z możliwościami prowadzenia działalności operacyjnej, jak dotychczas Spółka 

nie odczuwa wpływu epidemii w znaczący sposób. W okresie obowiązywania rygorystycznych 

ograniczeń, charakterystyka działalności pozwalała na wykonywanie przez pracowników większości 

obowiązków zdalnie. Po złagodzeniu obostrzeń, z zastosowaniem wymaganych środków ostrożności, 

Grupa praktycznie powróciła do modelu pracy sprzed pandemii COVID-19. 

W przypadku prowadzonych projektów strategicznych, jedynym wydarzeniem w czasie pandemii 

COVID-19, które w istotny sposób wpłynęło na realizację strategii rozwoju biznesu, było wycofanie się 

Grupy RF CorVal z transakcji przejęcia aktywów i spółek operacyjnych Grupy BUMA. Trudno jednak 

ocenić na ile COVID-19 wpłynął na te decyzje. Formalne oświadczenia o wycofaniu się z transakcji nie 

wskazują COVID-19 jako przyczyny wycofania się z projektu. 

W ocenie Zarządu, w związku z zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych 

działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia COVID-19 może wpłynąć 

na obniżenie skonsolidowanych zysków operacyjnych spółek celowych będących właścicielami 

nieruchomości na skutek redukcji/ czasowego zawieszenia opłat z tytułu najmu. Ogólne pogorszenie 

koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią może mieć negatywny wpływ na wycenę tych 

nieruchomości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd nie jest w stanie ocenić 

wpływu zaistniałej sytuacji na wycenę nieruchomości. 

Warto zwrócić uwagę, że w portfelach aktywów należących do wehikułów z udziałem Grupy 

Kapitałowej, zarządzanych przez spółki z Grupy Kapitałowej lub dla których spółki z Grupy Kapitałowej 

pełnią rolę doradcy przy zarządzaniu, nie znajdują się centra handlowe), które są obecnie najbardziej 

narażone na utratę przychodów. Żaden z tych wehikułów nie jest też w procesie nabywania takich 

nieruchomości. 

W portfelach zarządzanych przez spółki z Grupy są i będą nieruchomości biurowe i logistyczne, których 

najemcy w przeważającej większości nie działają w branżach zagrożonych przez epidemię i związane 

z nią ograniczenia. Zarząd dostrzega wyższe niż zazwyczaj ryzyko pozyskania finansowania 

planowanych projektów inwestycyjnych, w szczególności przedsięwzięć deweloperskich. 

Pandemia najprawdopodobniej nie wpłynie natomiast na opłaty za zarządzanie bądź doradztwo 

w zarządzaniu, co jest głównym źródłem przychodów spółki REINO Partners oraz pozostałych 

podmiotów powołanych do zarządzania aktywami w ramach realizacji strategii Spółki. 

Poza opisanymi powyżej okolicznościami i zdarzeniami, Zarząd zidentyfikował następujące obszary, 

w jakich wpływ pandemii może być istotny dla Grupy: 

• opóźnienia w realizacji projektów i transakcji w czasie, względem ustalonego harmonogramu 

z powodu zmian w działalności i komunikacji z kontrahentami, przedłużonych terminów 

procedowania, wydłużonych terminów uzyskania zgód, pozwoleń i innych procedur administracyjnych, 
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• utrudniony dostęp do finansowania dłużnego lub wydłużony proces jego pozyskania na skutek zmian 

w sposobie działania banków i zmian w polityce udzielania kredytów, w szczególności na skutek zmian 

w ocenie ryzyka kredytowego związanych z pandemią, 

• utrudnione pozyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych związane z ograniczeniami 

w przemieszczaniu się, ograniczeniami proceduralnymi oraz ogólną postawą wstrzymywania się 

z decyzjami inwestycyjnymi przez inwestorów i zmianą w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu i/lub 

ryzyka inwestycyjnego, 

• spadek aktywności najemców i partnerów biznesowych na rynku nieruchomości w Polsce skutkujący 

zawieszeniem lub niepowodzeniem zawierania niektórych umów najmu, w szczególności w krótkim 

okresie. 

Zarząd na bieżąco monitoruje proces rozprzestrzeniania się epidemii i podejmuje działania mające na 

celu zminimalizowanie opisanych powyżej ryzyk, w szczególności, by umożliwić: 

• realizację rozpoczętych procesów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu, w szczególności 

w odniesieniu do transakcji nabycia aktywów i spółek operacyjnych Grupy BUMA oraz kolejnych 

transakcji w ramach platformy logistycznej, 

• prowadzenie regularnej działalności operacyjnej spółek Grupy Kapitałowej z jak najmniejszymi 

zakłóceniami, 

• utrzymanie płynności Grupy w obliczu zawirowań spowodowanych pandemią COVID-19. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu realizacja kluczowych projektów, w tym nabycia spółek 

i aktywów Grupy BUMA w modelu alternatywnym, przebiega bez większych zakłóceń. Zauważalne są 

jedynie opóźnienia proceduralne po stronie instytucji oraz banków, co spowodowane jest 

koniecznością reorganizacji pracy. 

Panująca na rynkach finansowych niepewność powoduje, że Zarząd przyjmuje obecnie z dużym 

prawdopodobieństwem możliwość opóźnienia procesu pozyskiwania kapitału. W obecnych 

okolicznościach ryzyko związane z niepozyskaniem kapitału jest większe niż przed wybuchem pandemii 

COVID-19. 

Grupa nie identyfikuje znaczącego ryzyka niedotrzymania lub złamania zasad zawartych umów, a także 

wycofania się z transakcji objętych kolejnymi listami intencyjnymi. 

Powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania, przy czym ocena skutków i wpływu pandemii na wyniki roku obrotowego 2020 będzie 

możliwa po zakończeniu roku obrotowego. Obecnie są one niemożliwe do oszacowania oraz 

uzależnione od czynników, które pozostają poza wpływem i kontrolą Grupy. 

 

 


