November 2020

Retail Brazil
Retail Brazil 1 ApS og
Retail Brazil II A/S

Dette materiale er udelukkende supplement til
udbud via Flex Funding og tilhørende WL-platform,
Exact Lending. Enhver investering kan
udelukkende foretages gennem platform, hvor
investor bør læse al information vedr. lån grundigt.
Der kan således ikke foretages investering på
baggrund af nærværende materiale.
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Stærk låntager optager kortsigtet bridge finansiering
•

•

Retail Brazil 1 & 2 ejer til sammen 2/3 af Sobral
Shopping (SS) beliggende i delstaten Ceará i
Brasilien.
Skal bruges til afdrag og renter på låntagers lån
med udviklingsbanken i Nordøst Brasilien (BnB)
samt de løbende driftsomkostninger de
kommende 18 mdr.

RB1 ApS

RB2 A/S

Hovedstol

DKK 3 mio.

DKK 3,5 mio.

Sikkerheder

Aktier i RB I ltda

Aktier i RB II ltda

Loan-to-Value

0,5

0,5

Løbetid

18 mdr. stående

18 mdr. stående

Rente

10% p.a.

10% p.a.

Egenkapital
31.12.2019

28.424.726 kr.

35.288.969 kr.

• Tilbagebetaling primært via den frie pengestrøm fra SS.
• Der stilles sikkerhed svarende til 200% af lånebeløbet. Sikkerheden stilles i de 100% ejede brasilianske
datterselskaber der ejer aktierne i SS.
• SS er værdiansat pr. 31.12.2019 til 95 mio. BRL.
• Låntager revideres af Deloitte i Danmark og BDO i Brasilien.
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Shoppingcentret i tal
Generel information om Sobral Shopping
Grundstykke

37.786 m2

Bruttoareal

48.444 m2

Udlejningsbærende areal

20.561 m2

Udlejet areal

18.889 m2

Pipeline > 50% udlejningssandsynlighed
Udvidelsesmulighed
Udlejningsgrad
Attraktioner
Antal besøgende biler 2019
Omsætning 2019

876 m2
5.000 m2
91,87%
Food Court, Biograf med 5
sale, fitness,
748.327
148,2 mio. BRL
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Sobral Shopping
•

SS er det eneste shoppingcenter i Sobral, der
indbyggermæssigt er på størrelse med Aarhus og med et
opland på ca. 800.000 indbyggere.

•

Sobral er beliggende indlands, og med daglige
temperaturer imellem 30-40 grader, er muligheden for at
shoppe i kølige omgivelser særdeles populær.

•

Shoppingcentret blev opført i starten af 2015 og
genererer (stigende) positiv pengestrøm (EBITDA & NOI).

•

Udlejningsprocenten er pt. ca. 91,87%, og der eksisterer
en byggeret/udvidelsesmulighed der ikke er indregnet i
værdiansættelsen.

•

Centret har mange af de kendte brasilianske brands som
ankerlejere.

•

Privat børsnoteret universitet har i dag ca. 2.500 m2 og
option på 5.000 m2 ved en udvidelse af centret.

Ejerfordeling
Ejer
Retail Brazil 1
Retail Brazil II
Tatmar
CSP'ar
Dmalls

Ejerandel
28,48%
36,76%
10,33%
13,23%
11,21%
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Stærk tilbagevenden efter Covid-19 nedlukning
21. Juli 2020 genåbnede shoppingcentret efter nedlukning siden medio marts.
Corona-tallene er faldende i regionen og delstaten, hvor centret befinder sig.
Centret kører nu nogenlunde som normalt med sammenlignelige restriktioner/forholdsregler til dem, der opleves
globalt.
De to måneders drift siden genåbning har været positive.
Udlejningsgrad øget fra 88% til 91,87%
Forventet udlejningsgrad ultimo 2020: 94-95% (2-3 forhandlinger tæt på kontrakt).
Bruttoomsætning september: 5,8% højere y/y
Like-for-like (september) 11,8% højere y/y
Omsætningsbestemt lejeindtægt september: 7,6% højere y/y
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Hjemmeside og SoMe
http://www.sobralshopping.com.br/

https://www.facebook.com/sobralshoppingce
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Shoppingcentret i billeder
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Kontakt & oprettelse
Opret burger her: https://new.flexfunding.com/exact/login

Exact Invest administrerer Retail Brazil 1 & 2 og leder shoppingcentrets øverste organ
Technic
–

Foruden kontor ved Aarhus, har Exact Invest kontor med 20 medarbejdere i delstaten Ceará,
hvor shoppingcentret ligger.
•

+15 års erfaring og +4.000 boligenheder solgt og pipeline.

Ved spørgsmål vedr. nærværende kan Exact Invest kontaktes:
https://www.exactinvest.com/
info@exactinvest.dk
+45 7022 8777
•

Ved IT spørgsmål kan Flex Funding kontaktes: https://www.flexfunding.com/kontakt
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