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Πάρτυ στήν αγορά ακινήτων από τίς έταιρεΐες του κλάδου
Επενδύσεις άνω του 1,5 δισ εύρώ αναμένεται νά υλοποιηθούν μέσα στό πρώτο εξάμηνο της νέαςχρονιάς

τοΰ Γιάννη Στέργιου

Στό κυνήγι έπενδύσεων άνω τοΰ 1,5
δισ εύρώ μέ μοχλό τίς αυξήσεις μετοχικού

κεφαλαίου προχωρούν οί μεγαλύτερες

Ανώνυμες Εταιρείες Έπενδύσεων Ακίνητης

Περιουσίας της χώρας Καθώς μάλιστα

οί ρυθμοί άναπτύξεως τοΰ έλληνικοΰ
real estate αναμένονται αλματώδεις επιχειρούν

νά τονώσουν τή χρηματοδοτική ή κεφαλαιακή

τους ικανότητα εϊτε μέσω αύξή
σεως μετοχικού κεφαλαίου εϊτε μέσφ εκδόσεως

ομολόγων
Στό μισό δισ εύρώ πού ήντλησαν κατά

τό πρώτο έξάμηνο τοΰ έτους ή Prodea καί ή
Premia ήρθε νά προστεθεί ή Noval τοΰ ομίλου

Βιοχάλκο ή οποία προχωρά στήν έκδοση

ομολόγου ύψους 120 έκατ εύρώ επιδιώκοντας

νά χρηματοδοτήσει μέσα στήν
έπόμενη τριετία τό επενδυτικό της σχέδιο
ύψους 316 έκατ εύρώ Τό ϊδιο άναμένεται
νά πράξει καί ή Trade Estates ΑΕΕΑΠ τοΰ
Όμίλου Fourlis

Η στροφή πρός ακίνητα μέ πράσινα
χαρακτηριστικά ή άνάπτυξις της αποθηκεύσεως

ή μεγάλη ζήτησις γιά κτίρια καί
γραφεία χαμηλής ενεργειακής άποδόσεως
έχει έκτινάξει τίς τιμές στήν έλληνική άγο
ρά Συμφώνως πρός τήν εταιρεία παροχής
ύπηρεσιών συμβούλων άκινήτων Proprius
αύτή τήν περίοδο κατασκευάζονται πράσινα

κτίρια γραφείων 109.250 τ.μ σχεδιάζονται

άλλα συνολικής επιφάνειας 236.637
τ.μ σέ μία εποχή δπου ή στροφή στήν άνά
πτυξη πράσινων κτιρίων γραφείων είναι
ή κυρίαρχη τάσις στήν Ευρώπη

Οί κινήσεις των έταιρειων

Ή leader τοΰ κλάδου ή Prodea πού διαθέτει

χαρτοφυλάκιο άκινήτων άξίας άνω των
2 δισ εύρώ δέν θά μπορούσε νά μήν σχεδιάζει

επίθεση μέσω νέων έπενδύσεων Η
ΑΕΕΑΠ πού ήντλησε τό περασμένο καλοκαίρι

ρευστότητα 300 έκατ εύρώ μέσω τής
ομολογιακής της εκδόσεως σχεδιάζει επενδύσεις

ύψους 415 έκατ εύρώ γιά τά έπόμε
να χρόνια Ή μεγαλύτερη έλληνική έται
ρεία έπενδύσεων άκινήτων είσηγμένη στό

Χρηματιστήριο Αθηνών έστιάζει πλέον στά

πράσινα»γραφεία την περαιτέρω επέκταση

στά logistics άλλά καί στόν οικιστικό τομέα

ίδίως στά νότια προάστια τής Αττικής

τά όποία έχουν μεγάλη ζήτηση όπως καί τόν
ξενοδοχειακό/τουριστικό όπου ήδη εχει δημιουργήσει

εξειδικευμένο όχημα τήν έται
ρεία Mediterranean Hospitality Venture
Limited MHV

Στόν κλάδο των πράσινων γραφείων
ήδη προέβη στήν άπόκτηση τοΰ 51 κατείχε

άπό πρίν τό ύπόλοιπο 49 τοΰ
μετοχικού

κεφαλαίου τής Panterra ΑΕΑΑΑ
μέ στόχο τήν άνάπτυξη κτιριακού συγκροτήματος

γραφείων επί των όδών Λεωφόρου

Συγγρού Λαγουμιτζή καί Εύρυδάμα
ντος στήν Αθήνα Ή Panterra θά δημιουργήσει

βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων
υψηλών προδιαγραφών άποτελούμενο

άπό 2 κτίρια 8 ορόφων συνολικής επιφάνειας
15.600 τ.μ Τά 8.000 τ.μ έχουν ήδη πωληθεί

στήν άσφαλιστική έταιρεία Generali
Επιπλέον ή Prodea σέ συνεργασία μέ τήν
Dimand πού άπέκτησε προσφάτως τό Μινιόν

προωθεί επενδύσεις στή Θεσσαλονίκη

γιά τή δημιουργία τοΰ σύγχρονου κτιρίου
γραφείων The Hub ενώ ταυτόχρονα τρέχει

τήν επένδυση άνακατασκευής τοΰ Πύρ

Ή μεγάλη ζήτησις
γιά κτήρια καί γραφεία
χαμηλής ενεργειακής

άποδόσεως
εχει εκτινάξει

τίς τιμές
γου Πειραιά τοΰ έμβληματικοΰ κτιρίου πού

εκτός άπό γραφειακούς χώρους θά συμπεριλάβει

καί εμπορικές χρήσεις
Μέ ταχύτατο ρυθμό προχωρά τό έπεν

δυτικό πρόγραμμα τής ενισχυμένης κεφαλαιακά

άπό την ΑΜΚ έταιρείας άκινήτων
Premia Properies πού σταδιακώς βλέπει
μέ μεγαλύτερη ορατότητα τόν στόχο πού

εχει θέσει ή διοίκησίς της ύπό τόν CEO κ
Μαρκάζο γιά μετατροπή της σέ ΑΕΕΑΠ
μέ χαρτοφυλάκιο 500 έκατ εύρώ μέσα στήν
έπόμενη τριετία καί 1 δισ εύρώ μέσα στήν
έπόμενη 5ετία

Ήδη καταγράφεται αΰξησις κατά 61

τής συνολικής άξίας τοΰ χαρτοφυλακίου
έπενδύσεων ή όποία διεμορφώθη σέ 171,5
έκατ εύρώ τήν 30.6.2021

Στόχος τής έταιρείας εΐναι νά ένισχύσει
τό χαρτοφυλάκιο τών άκινήτων στούς κλάδους

πού έχει ήδη παρουσία όπως logistics
εμπορικά άκίνητα big-boxes καί κτίρια
κοινωνικοΰ χαρακτήρος καθώς καί νά εξετάσει

έπιλεκτικά τήν εϊσοδό της σέ άλλους
κλάδους τοΰ real estate

Τόν εμπλουτισμό τοΰ χαρτοφυλακίου
τής Trade Esates ΑΕΕΑΠ μέ άκίνητα συνολικής

άξιας άνω τών 350 έκατ εύρώ δρομολογεί

μέ ταχείς ρυθμούς ό Ομιλος Fourlis
προτού προχωρήσει στήν εισαγωγή τών μετοχών

της στό Χρηματιστήριο Αθηνών
Στόχος ήταν καί παραμένει ή Trade

Estates ΑΕΕΑΠ νά άποκτήσει ήγετικό ρόλο

στήν Ελλάδα καί στίς γειτονικές χώρες
σέ ό,τι άφορα τά άκίνητα τής κατηγορίας big
boxes καί τά κέντρα έφοδιαστικής άλυσίδος
Στό χαρτοφυλάκιο τής Trade Estates ΑΕΕΑΠ

άνήκουν 4 άκίνητα retail πού φιλοξενούν
IKEA ένα έμπορικό κέντρο στόν Ρέ¬

ντη ένα logistic center στό Σχηματάρι άλλά
καί ένα logistic center στά Οινόφυτα Πρόκειται

γιά έπτά άκίνητα συνολικής εκτάσεως
177.450 τ.μ

Στόν τουριστικό κλάδο

Σημαντικές έπενδύσεις υλοποιούνται έξ
άλλου καί στόν ξενοδοχειακό/τουριστικό
κλάδο μέ ένδεικτική αύτήν τής Grivalia
Hospitality ύψους 110 έκατ εύρώ γιά τά
Αστέρια Γλυφάδας Τήν διαχείριση έχει
άναλάβει ή One Only ή έπένδυσις ύλο
ποιεΐται σέ μία έκταση 27 1 στρεμμάτων μέ
τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Χρυσικό

νά έκτιμά πώς στά έπόμενα 5 χρόνια τά
7 έκατομμύρια τών τουριστών στήν Αθήνα/Αττική

θά διπλασιαστούν ή τριπλασιαστούν

διαμορφώνοντας νέες συνθήκες
στήν άγορά Ή Noval όμίλου Βιοχάλκο
πού ένδυναμώνει σταθερά τό χαρτοφυλάκιο
της έν όψει τής εισόδου στό χρηματιστήριο

στρέφεται καί πρός τό διεθνές δυναμικό
Στό χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνονται

τό σύγχρονο καί πράσινο κτήριο γραφείων
μέ πιστοποίηση στό έπίπεδο Platinum κατά
LEED V4 for Core Shell τό The Orbit τό
έπίσης πράσινο κτήριο γραφείων Butterfly
στό Χαλάνδρι τό έμπορικό κέντρο River
West στή Λεωφόρο Κηφισού τό ξενοδοχείο
Wyndham Grand Athens τό έμπορικό πάρκο

Mare West στήν Κόρινθο ή άκόμα καί
τό προνομιακό οικόπεδο τοΰ παλαιού έργο
στασίου τής Kodak στό Μαρούσι πού προορίζεται

γιά άνάπτυξη πράσινου καί ύψηλής
αισθητικής συγκροτήματος γραφείων

Ενισχύει τήν έπενδυτική της δραστηριότητα
στόν τομέα τών άκινήτων logistics καί

ή Trastor ΑΕΕΑΠ Ή έταιρεία άναμένεται
νά αύξήσει τό χαρτοφυλάκιο τών άκινήτων
της στή συγκεκριμένη κατηγορία κατά σχεδόν

29.000 τ.μ καθώς σχεδιάζει δύο νέες
έπενδύσεις έκτιμώμενου ύψους άνω τών 1 5

έκατ εύρώ
Η ήδη είσηγμένη στό ΧΑ BriQ

Properties ΑΕΕΑΠ συμφερόντων Θεόδωρου

Φέσσα σχεδιάζει νά αντλήσει νέα ρευστότητα

γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ έπενδυτι
κοΰ της σχεδίου καί τήν άπόκτηση νέων άκινήτων

χωρίς νά προσδιορίζει πρός τό παρόν

τήν πηγή άναζητήσεως κεφαλαίων at

http://www.innews.gr
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