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CZĘŚĆ I

REIT-y: Czym są i czym mogą być dla Polski?



Geneza REIT-ów
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1960

REITs Are Created

„REITs are created when President Eisenhower signs 

into law the REIT Act title contained in the Cigar 

Excise Tax Extension of 1960. REITs were created 

by Congress in order to give all investors 

the opportunity to invest in large-scale, diversified

portfolios of income-producing real estate.

REITs allow anyone to invest in portfolios 

of large-scale properties the same way they invest 

in other industries – through the purchase of stock. 

In the same way shareholders benefit by owning stocks 

in other corporations, the stockholders of a REIT 

earn a share of the income produced through real estate 

investment – without actually having to go out and 

buy or finance property.”

źródło: REIT.com

INWESTORZY 

INDYWIDUALNI

DUŻE NIERUCHOMOŚCI 

PRZYNOSZĄCE 

STAŁY DOCHÓD



Czym są REIT-y (według amerykańskiego pierwowzoru)
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A REIT, or Real Estate Investment Trust

 is a company that owns or finances 
income-producing real estate

 provides investors of all types 
regular income streams, diversification 
and long-term capital appreciation

 typically pay out all of their taxable income 
as dividends to shareholders; 
in turn, shareholders pay the income taxes 
on those dividends

 usually traded on major stock exchanges

 have a minimum of 100 shareholders 
and no more than 50 percent of its shares 
is held by five or fewer individuals

źródło: REIT.com

REIT – podmiot wspólnego inwestowania 
na rynku nieruchomości

 posiada nieruchomości przynoszące stały 
dochód lub uczestniczy w ich finansowaniu

 zapewnia inwestorom regularną wypłatę 
dochodów, dywersyfikację oraz 
długoterminowy wzrost wartości inwestycji

 zazwyczaj wypłaca cały dochód brutto 
w formie dywidendy dla akcjonariuszy, 
którzy w zamian płacą podatek 
dochodowy od wypłaconej dywidendy 

 zwykle jest notowany na giełdzie,

 ma przynajmniej 100 akcjonariuszy 
i maksymalnie 50% akcji jest w posiadaniu 
nie więcej niż 5 inwestorów indywidualnych



Źródło: PwC, Worldwide Real Estate Investment Trust 
(REIT) Regimes; NAREIT Analysy; APREA Asia REIT Report



REIT-y w słupkach
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akcje obligacje surowce

źródło: S&P Dow Jones Indices LLC; Barclays Capital; na 31 grudnia 2015 r; klasy aktywów
wg Dow Jones U.S. Select REIT Index,S&P 500, Barclays Capital U.S., S&P GSCI

11,2%

8,2%

5,3%

-1,0%

Średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji 

w główne klasy aktywów (USA, 1995 - 2015)

REIT-y



Polskie status quo
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Tymczasem:

 Udział prywatnego polskiego kapitału we własności nieruchomości komercyjnych.

 Udział nieruchomości w aktywach OFE

 Udział produktów opartych o nieruchomości komercyjne w ofercie polskich instytucji 

private banking & wealth management.

 Liczba giełdowych spółek o charakterze dywidendowym opartych 

o nieruchomości przynoszące stały dochód

 Dochód budżetu państwa z opodatkowania przychodów z najmu dużych 

nieruchomości komercyjnych

POMIJALNY

POMIJALNY

POMIJALNY

ZERO

POMIJALNY

Wartość polskiego rynku nieruchomości komercyjnych: 
(na koniec 2014 r., źródło: NBP)

ok. 200 mld zł

ok. 680 mld zł
Wartość depozytów inwestorów indywidualnych: 
(gospodarstw domowych na 29 lutego 2016 r., źródło: KNF)



Potencjał polskich REIT-ów
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 w relatywnie krótkim okresie i w istotnym zakresie zwiększą udział polskiego kapitału 

w polskiej gospodarce (inwestycje zamiast konsumpcji  zdrowszy wzrost PKB, 

wyrwanie się z „pułapki średniego rozwoju”),

 będą tym systemowym rozwiązaniem, na który czeka praktycznie nieistniejący III filar systemu 

emerytalnego (istniejące, długoterminowo wynajęte i przynoszące stały dochód nieruchomości komercyjne 

są idealnym aktywem dla inwestycji emerytalnych),

 wprowadzą nieruchomości, jako największą klasę aktywów alternatywnych, do oferty produktów 

dla polskich inwestorów indywidualnych,

 pozwolą polskiej giełdzie dokonać kolejnego skokowego wzrostu łącznej kapitalizacji

i przezwyciężyć aktualną stagnację,

 w sposób istotny zwiększą dochody budżetu z opodatkowania przychodów z najmu dużych 

nieruchomości komercyjnych (dochody inwestorów REIT są opodatkowane jednorazowo, 

a nie zwolnione z podatku!) 



REIT a podatki

9

(1) wprowadzenie REIT-ów w Polsce nie powinno być sprowadzane do kwestii zwolnienia z podatku,

(2) debata o opodatkowaniu REIT-ów powinna być merytoryczna

 w przypadku REIT-ów mówimy o jednorazowym opodatkowaniu dochodów, 
a nie zwolnieniu z podatku,

Opodatkowanie REIT-ów powinno być zgodne z genezą i ideą - z punktu widzenia Kowalskiego, 
inwestycja w  duży biurowiec dokonana za pośrednictwem REIT-u ma być opodatkowana tak samo 
jak własna, bezpośrednia inwestycja w mieszkanie lub lokal użytkowy. Tak samo, czyli jednorazowo.

 jednorazowe opodatkowanie zrównuje szanse polskich REIT-ów (polskiego kapitału) 
w rywalizacji z zagranicznymi inwestorami,

 (pomimo zwolnienia REIT-ów z CIT) wprowadzenie polskich REIT-ów zwiększy dochód budżetu

• aktualnie zdecydowana większość przychodów z najmu dużych nieruchomości komercyjnych 
nie jest opodatkowana w Polsce,

• dochody z dywidendy polskich REIT-ów będą opodatkowane w Polsce i zasilą krajowy budżet 
(jeśli dywidenda z REIT-u jest wyższa od oprocentowania depozytu, 
to wpływy z opodatkowania dywidendy są wyższe od wpływów z opodatkowania bankowych odsetek)



CZĘŚĆ II

Pierwsze polskie struktury typu REIT w praktyce  

REINO Dywidenda FIZ

REINO Dywidenda Plus SA
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Łączymy kompetencje i doświadczenia 
z rynku nieruchomości oraz inwestycji 
i rynków kapitałowych.

Powstaliśmy by tworzyć 
rozwiązania dla polskich inwestorów, 
w oparciu o najlepsze polskie aktywa 
o wysokim międzynarodowym standardzie. 

W tym pierwsze polskie REIT-y.

Przecieramy szlaki. 
Od 2 lat, nie czekając na regulacje, 
realizujemy z sukcesem pierwsze projekty 
dywidendowe dla polskich inwestorów, 
zarówno w formie FIZ, jaki spółki akcyjnej.



REINO Dywidenda FIZ
Nowa jakość na polskim rynku – zupełnie inny fundusz nieruchomości
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 Fundusz dywidendowy dzielenie się dochodami z Inwestorami

 Cele Inwestycyjne: zupełnie nowe podejście (także do fund-raisingu) 

• wyłącznie nieruchomości przedstawione przed emisją i zaakceptowane przez Inwestorów,

• wyłącznie przynoszące stały dochód nieruchomości komercyjne o wysokim międzynarodowym standardzie
o wartości nie niższej niż 25 mln EUR (exit!) 

 Fundusz typu „exit driven” wyjście z inwestycji w jak najlepszym momencie rynkowym 
po jak najlepszej cenie (elastyczność!)

 Kompetentny zarządzający profesjonalna i doświadczona spółka zarządzająca
(a nie zespół zebrany na potrzeby tworzonego funduszu)

 System wynagradzania Zarządzającego – korzystny dla Inwestorów:

• stałe wynagrodzenie: podstawą jest zainwestowany kapitał, a nie księgowa Wartość Aktywów
Netto ustalana w oparciu o operaty szacunkowe,

• wynagrodzenie za sukces: wypłacane po sprzedaży nieruchomości, wyłącznie od zrealizowanego zysku; 
sukcesem nie jest jakikolwiek wzrost aktywów, ale wyłącznie nadwyżka ponad minimalną stopę zwrotu 
(średnioroczne IRR  5%),



REINO Dywidenda FIZ
Podstawowe informacje
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 rejestracja Funduszu: 11 sierpnia 2014 roku

 nabycie nieruchomości (pierwszego celu inwestycyjnego): 30 października 2014 roku.

Budynek biurowy Kapelanka 42B, Kraków

Deweloper: Skanska Property Poland 

Powierzchnia najmu: ok. 12 tys. m2

Wynajem: 100%

Certyfikacja: LEED Gold

Cena nabycia: ok. 29 mln EUR

Finansowanie bankowe:  PKO Bank Polski

 liczne nagrody i wyróżnienia

• nagroda CEE Investment & Green Buildings Awards 2015 w kategorii Investment Deal of the Year 
EUR 20-50m (transakcja inwestycyjna roku o wartości 20 – 50 mln EUR) za przygotowanie i zrealizowanie 
transakcji nabycia Kapelanka 42B,

• nominacja do nagrody Eurobuild Awards 2014 w kategorii Outstanding Business Achievement of the Year, CEE
za przygotowanie i zrealizowanie projektu dywidendowego funduszu nieruchomości dla polskich inwestorów – klientów 
bankowości prywatnej.



REINO Dywidenda FIZ
Pierwszy polski REIT w formie FIZ
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podmiot wspólnego inwestowania 

(inwestorów indywidualnych)

fundusz inwestycyjny zamknięty (zebrany wśród inwestorów 

indywidualnych – klientów private bankingu)

nieruchomości przynoszące stały dochód 

(niedostępne dla pojedynczego inwestora)

Kapelanka 42B w pełni i długoterminowo wynajęty budynek 

biurowy o wartości ok. 29 mln EUR

regularna wypłata dochodów (dywidendy)
6% kapitału w stosunku rocznym (wpisane w statut)

pierwsze dwie wypłaty zrealizowane w 4/2015 i 4/2016

jednorazowe opodatkowanie dochodów jednorazowe opodatkowanie dochodów

rozdrobnienie akcjonariatu (to nie jest 

wehikuł dla inwestorów strategicznych) 

ponad 50 uczestników

żaden inwestor nie posiada więcej niż 25%



FIZ to nie jest alternatywa dla REIT 
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TEORETYCZNIE

Nie ma żadnych istotnych przeszkód natury prawnej,

by w ramach aktualnie obowiązujących przepisów nie

tworzyć polskich REIT-ów w formie funduszy

inwestycyjnych zamkniętych (które zresztą są często

prezentowane jako polska alternatywa dla REIT).

PRAKTYCZNIE

Rynek polskich REIT-ów w formie FIZ-ów nie rozwija

się (choć ustawa o funduszach inwestycyjnych obowiązuje od

roku 2004).

REIT to koncepcja biznesowa, a nie forma prawna.

Don’t mix REITs with Funds!

Potrzebujemy rozwiązań umożliwiających tworzenie

i działanie polskich REIT-ów także (a raczej przede

wszystkim) w formie spółek prawa handlowego.



Istotne ograniczenia FIZ (a propos REIT-ów)
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 Przepisy i instytucje związane z funduszami inwestycyjnymi zostały stworzone przez rynek tradycyjnych klas 

aktywów, który w Polsce – w oparciu o Giełdę – rozwijał się całkowicie równolegle do rynku nieruchomości. 

Model wprowadzony z myślą o akcjach i obligacjach zupełnie nie przystaje do nieruchomości.

 dwóch zarządzających (TFI nie posiadają kompetencji związanych z nieruchomościami, 

a kompetentny zarządzający nie może utworzyć funduszu bez TFI),

 zarządzanie ryzykiem i compliance (kompetencje i odpowiedzialność rozłożone w sposób utrudniający efektywne 

zarządzanie ryzykiem),

 koszty (wiele niepotrzebnych lub dublowanych, wynikających wyłącznie z modelu formalnoprawnego),

 jednorazowe opodatkowanie? (nieruchomości wymagają spółek celowych, a fundusze nie mogą być wspólnikami spółek 

osobowych),

 wypłata dochodów (rachunkowość FIZ zupełnie inna niż w spółce; „dywidenda”), 

 model niekomfortowy dla wszystkich stron.

 Certyfikaty to nie akcje (choć są to papiery wartościowe). 

 te same aktywa w strukturze funduszu zamkniętego wyceniane są przez rynek niżej niż w strukturze spółki akcyjnej 

(zwykle kilkanaście procent poniżej NAV), 

 mniejsza płynność, nawet na rynku publicznym,

 inaczej zabezpieczony interes inwestorów indywidualnych (prawa uczestnika funduszu a prawa akcjonariusza, publiczne 

wezwania).



Dlatego stworzyliśmy REINO Dywidenda Plus SA…
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 pierwszy polski REIT w formie spółki akcyjnej – po przeprowadzeniu IPO, RDP SA ma być 

pierwszą giełdową spółką nieruchomości o charakterze dywidendowym,

 regularna wypłata dywidendy: corocznie nie mniej niż 80% zysku netto – pierwsza wypłata 

zrealizowana w marcu 2016 (5% zainwestowanego kapitału w stosunku rocznym);

polityka dywidendowa zapisana w statucie,

 nieruchomości: wyłącznie w pełni wynajęte, przynoszące stały dochód nieruchomości komercyjne 

o wysokim, międzynarodowym standardzie (głównie budynki biurowe),

 dwa pierwsze cele inwestycyjne: Malta House oraz Alchemia I

(budynki biurowe o łącznej wartości ok. 90 mln EUR)

 IPO w roku 2016 (plan; prospekt emisyjny złożony 30 marca 2016 r.)

 model formalnoprawny – w możliwie największym zakresie odpowiadający strukturom 

typu REIT (przy równoczesnym braku regulacji prawnych):

• zarządzanie aktywami inwestycyjnymi zlecone REINO Partners (outsourcing kompetencji),

• uprawnienia osobiste,

• polityka dywidendowa zapisana w statucie,

• rozdrobnienie akcjonariatu wynikające ze statutu.



Co jest potrzebne?
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wprowadzenie przepisów umożliwiających powoływanie struktur typu REIT 

w formie spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych,

wprowadzenie spółek zarządzanych jak fundusze 

(przez zewnętrznego asset managera; outsourcing kompetencji),

obok zrównania warunków w zakresie zwolnienia z CIT, 

kwestią absolutnie kluczową i priorytetową pozostają zagadnienia korporacyjne

(korzystanie przez zewnętrznego asset managera z określonych, nadanych statutowo 

uprawnień osobistych, a także zagwarantowane rozdrobnienie akcjonariatu), 

zniesienie wszelkich barier związanych z upublicznieniem nowo powstałego 

podmiotu (które nie występują w przypadku FIZ),

edukacja, edukacja, edukacja!

1

2

3

4

5



CZĘŚĆ III

PODSUMOWANIE

Czyli 3 slajdy do skopiowania i zapamiętania 

z prezentacji REINO Partners



REIT a nie produkt REIT-opodobny!
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 podmiot wspólnego inwestowania (z istotnym udziałem inwestorów indywidualnych!)

 (duże) nieruchomości przynoszące stały dochód

 regularna wypłata dochodów (dywidenda!)

 jednorazowe opodatkowanie dochodów

 (zwykle) notowany na giełdzie

 rozdrobnienie akcjonariatu (to nie jest wehikuł dla inwestorów branżowych!)



Pierwsze polskie REIT-y już działają pomimo braku regulacji…
…i tworzy je REINO Partners 
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 Od połowy 2014 REINO Partners utworzyła w modelu REIT trzy dywidendowe struktury 
inwestycyjne w całości adresowane i uplasowane wśród polskich inwestorów:

• REINO Dywidenda FIZ,

• REINO Dywidenda 2 FIZ,

• REINO Dywidenda Plus SA

 Inwestorzy otrzymują regularną wypłatę dywidendy:

• Uczestnicy REINO Dywidenda FIZ dwukrotnie otrzymali wypłatę dochodów w kwotach stanowiących 
6% zainwestowanego kapitału (w stosunku rocznym),

• Akcjonariusze REINO Dywidenda Plus SA otrzymali pierwszą wypłatę dywidendy osiem miesięcy po dokonaniu inwestycji 
w kwocie stanowiącej 5% zainwestowanego kapitału (w stosunku rocznym)

 Wehikuły REINO Partners inwestują wyłącznie w wysokiej klasy nieruchomości o międzynarodowym 
standardzie (pierwsze 3 cele – biurowce o łącznej wartości ok. 120 mln EUR).

Biurowiec Kapelanka 42B, Kraków Biurowiec Alchemia, Al. Grunwaldzka 411, GdańskBiurowiec Malta House, Baraniaka 6, Poznań 



Potrzebna specustawa i wspólne działanie
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 jednorazowe opodatkowanie to konieczność – zgodne z ideą REIT, zrównujące szanse 

dla polskich inwestorów, zwiększające (!) wpływy do budżetu,

 polskie REIT-y nie rozwiną się w formie FIZ (w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych);

konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów umożliwiających powstawanie REIT-ów 

w formie spółki akcyjnej,

A może SKA?

 specustawa, a nie zmiana przepisów podatkowych,

 współdziałanie rynku nieruchomości z rynkiem kapitałowym (w tym edukacja!),

 wsparcie kluczowych instytucji:

• Władze – REIT-y to najlepszy sposób na istotne zwiększenie udziału polskiego kapitału w gospodarce

• GPW i KNF – osobny rynek, regulacje dla SA i SKA

• BGK – wspieranie wszystkich REIT-ów jako „polski EBOiR”

• OFE – REIT jako najlepsza alternatywa dla obligacji; OFE jako instytucje inwestorów indywidualnych

• Banki – wzbogacenie i uelastycznienie oferty instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Radosław Świątkowski

Partner

tel. +48 607 994 534

e-mail: radoslaw.swiatkowski@reinopartners.com

REINO Partners

ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

tel.: +48 22 273 97 50

www.reinopartners.com


