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Logistics Park Ασπρόπυργος
Τον Ιούνιο του 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά δυο όμορων οικοπέδων συνολικής
επιφανείας 57.529 τ.μ. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, το τίμημα αγοράς των οποίων
ανήλθε σε € 3,45 εκ.
Σκοπός της συγκεκριμένης επένδυσης ήταν η κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης
και διανομής, ενώ η εν λόγω επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα κεφάλαια της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τον Ιούλιο 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην σύναψη σύμβασης εργολαβίας για την
κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου αποθηκών και διανομής, προδιαγραφών πυροπροστασίας
κατηγορίας Ζ3 και συνολικής επιφανείας 20.764 τ.μ. Το εργολαβικό αντάλλαγμα υπολογίστηκε σε
€ 9,62 εκ. και προβλέπεται η σταδιακή έως την αποπεράτωση του έργου.
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Τον Νοέμβριο του 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά τριών οικοπέδων
συνολικής επιφάνειας 27.390 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής έναντι
τιμήματος € 2,02 εκ.
Τα δύο από αυτά τα οικόπεδα είναι όμορα στα οικόπεδα της εταιρείας
επιφανείας 57.529 τ.μ. επί των οποίων αναπτύσσεται το σύγχρονο Κτίριο
Αποθήκευσης και Διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ.
Με τη νέα αυτή αγορά, η Εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη δεύτερου
Κτιρίου Αποθήκευσης και Διανομής, επιφάνειας 15.000 τ.μ., με σκοπό τη
δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος Logistics.
Τον Ιούνιο του 2021 η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση οικοπέδων
συνολικής επιφάνειας 18.083 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής στην θέση
«Ήμερος Τόπος», τα οποία είναι όμορα στην ιδιοκτησία της Εταιρείας επί
της οποίας αναπτύσσεται το Logistics Park.

“

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαδοχικών αγορών οικοπέδων η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία
της ενιαία οικοπεδική έκταση προς ανάπτυξη στον Ασπρόπυργο συνολικής επιφάνειας
102.813 τ.μ. επενδύοντας συνολικά € 6,5 εκ. στην αγορά των οικοπέδων στην οποία
αναπτύσσει Logistics Center συνολικής επιφάνειας κάλυψης 40.000 τ.μ.
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Χαρακτηριστικά που παρέχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο από υφιστάμενα κτίρια
αντίστοιχης χρήσης, όσο και από αντίστοιχα υπό ανέγερση κτίρια!
Επιφάνεια αποθηκευτικών χώρων: 20.276 τ.μ. με δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 29.250 παλετών.
Ο μοναδικός σχεδιασμός του κτιρίου, από «μέσα προς τα έξω», του προσδίδει υψηλή εργονομία και πλήρη
αξιοποίηση της αποθηκευτικής του δυνατότητας στον υλοποιήσιμο όγκο του κτιρίου.
▪

▪

Μέγιστο ύψος αποθήκης 12,20 μέτρα, όταν αντίστοιχα υπό ανέγερση κτίρια ΚΑΔ, επιτυγχάνουν 8 – 9 μέτρα
ύψος.

Το κτίριο είναι από προκατασκευασμένο (προεντεταμένο) οπλισμένο σκυρόδεμα, πυραντίστασης 120’, το
οποίο αποτελεί την μέγιστη πυροπροστασία για κτίρια βιομηχανικά – αποθηκευτικής χρήσης.
Θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, εξ ολοκλήρου πιστοποιημένο κτίριο κατηγορίας
πυροπροστασίας Ζ3. Αντίστοιχα τόσο τα συστήματα πυρόσβεσης, όσο και οι αυτοματοποιημένες πόρτες και ρολά
που εγκαθίστανται ικανοποιούν τα αυστηρότερα κριτήρια πυροπροστασίας.
▪

Χώρος Picking & Loading docks, επιφανείας 2.500τμ, μεταλλικής κατασκευής (επίσης 120’ πυραντίστασης),
με μέγιστο ύψος 7,50μ. και πλάτος 18 μέτρα.
Το χαρακτηριστικό αυτό, επιτρέπει στον χρήστη του κτιρίου, να πραγματοποιεί εύκολα και γρήγορα τις
φορτοεκφορτώσεις των οχημάτων, με άνεση και ασφάλεια.
▪

Μεγάλος αριθμός ραμπών (25 ράμπες)
Οι ράμπες είναι ιδιαίτερα λειτουργικές και προσδίδουν ένα αποτελεσματικό και ανεμπόδιστο σύστημα logistics
και κίνησης των οχημάτων και των φορτοεκφορτώσεων σε αυτά.
▪

▪

Άνοιγμα περασμάτων 29 μ. έναντι 22 μ. της πλειονότητας των εμπορικών αποθηκών που διευκολύνει τα
σύστημα VRN, Picking.
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▪

Υπαίθριος χώρος φορτοεκφόρτωσης με μέγιστη κλίση 2% που εξυπηρετεί όλους τους τύπους φορτηγών στην
φορτοεκφόρτωση

▪

Σχεδιασμός ταχύτατης απορροής των όμβριων ώστε να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα εντός του
οικοπέδου

▪

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην οροφή του κτιρίου, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες
ηλεκτροδότησης του κτιρίου και το καθιστούν περισσότερο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον.

▪

Φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες αποκλειστικά νέας γενιάς LED υψηλής ενεργειακής κλάσης και
πιστοποιημένα διαφώτιστα οροφής με προστασία UV τα οποία επιτρέπουν το φυσικό φως και ένα πιο φιλικό
εργασιακό περιβάλλον προς τον εργαζόμενο.
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Η BriQ Properties σήμερα
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Ποιοι Είμαστε
Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι να εδραιωθούμε στον τομέα των
επενδύσεων ως η κορυφαία επιλογή για κάθε
επενδυτή που θέλει να επενδύσει σε ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα, με κύριο μέλημά μας την
αξιοπιστία και την συνέπεια.
Η Αποστολή μας
Να προσφέρουμε σταθερές και ικανοποιητικές
αποδόσεις στους μετόχους μας και να δημιουργούμε
υπεραξία μέσω των επενδύσεών μας με βάση τις αρχές
της βιώσιμης ανάπτυξης και με κινητήριο δύναμη τους
εργαζομένους και τις αξίες μας.
Οι αξίες μας
▪ Πελατοκεντρική πολιτική
▪ Ήθος και ακεραιότητα
▪ Ομαδικότητα
▪ Γνώση και διαρκής εξέλιξη
▪ Επένδυση στους ανθρώπους
▪ Σεβασμός στο περιβάλλον
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Ιστορική Αναδρομή

-Απόκτηση 100% της “Plaza Hotel” [03.2020]
-Εξαγορά του 80% της SARMED WAREHOUSES A.E
[12.2020]

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
Αθηνών [07.2017]

2016

Ίδρυση BriQ Properties
[10.2016]

2017

2018

2019

Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά € 50 εκ.
[12.2019]

2020

Απόκτηση συνολικής
έκτασης 103
στρεμμάτων στον
Ασπρόπυργο

2021

Αγορά και έναρξη
κατασκευής Logistics
Center Ασπροπύργου
[06.2020]

9

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
7 ακίνητα [4 κτίρια γραφείων, 3 κτίρια logistics]
2016

Συνολική επιφάνεια: 36,7 χιλ. τ.μ.
Συνολική αξία: € 24 εκ.

9 ακίνητα [4 κτίρια γραφείων, 3 κτίρια logistics, 1 κατάστημα, 1 κτίριο μικτής χρήσης]
2017

Συνολική επιφάνεια: 34,7 χιλ. τ.μ.
Συνολική αξία: € 26,1 εκ.

14 ακίνητα [6 κτίρια γραφείων, 1 κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα (μικτής χρήσης),
2018

4 κτίρια logistics, 1 κατάστημα, 1 ξενοδοχείο και 1 κτίριο κοινωνικής πρόνοιας]
Συνολική επιφάνεια: 48,7 χιλ. τ.μ.
Συνολική αξία: € 39,8 εκ.

22 ακίνητα [9 ακίνητα γραφείων τα οποία περιλαμβάνουν και 2 κτίρια γραφείων με ισόγεια καταστήματα
2019

(μικτής χρήσης), 4 κτίρια logistics, 3 καταστήματα, 3 ξενοδοχεία, 1 κτίριο κοινωνικής πρόνοιας και 2 οικόπεδα]
Συνολική επιφάνεια: 57,8 χιλ. τ.μ.
Συνολική αξία: € 60 εκ.

28 ακίνητα [9 ακίνητα γραφείων τα οποία περιλαμβάνουν και 2 κτίρια γραφείων με ισόγεια καταστήματα
2020

(μικτής χρήσης), 6 κτίρια logistics, 3 καταστήματα, 5 ξενοδοχεία, 2 ακίνητα ειδικής χρήσης και 3 οικόπεδα]
Συνολική επιφάνεια: 123,2 χιλ. τ.μ.
Συνολική αξία: € 106,1 εκ.

28 ακίνητα [10 ακίνητα γραφείων τα οποία περιλαμβάνουν και 2 κτίρια γραφείων με ισόγεια καταστήματα
2021
30.09.2021

(μικτής χρήσης), 6 κτίρια logistics, 3 καταστήματα, 5 ξενοδοχεία, 2 ακίνητα ειδικής χρήσης και 2 οικόπεδα]
Συνολική επιφάνεια: 125,9 χιλ. τ.μ.
Συνολική αξία: € 116,7 εκ.
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Η BriQ σήμερα
Σύνοψη οικονομικής πληροφόρησης 30.09.2021
RE Portfolio Value 30.09.2021

Το χαρτοφυλάκιο της BriQ Properties αποτελείται από
ακίνητα η αξία των οποίων ανέρχεται σε € 116,7 εκ.
σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές
Καταστάσεις της 30.09.2021.
Σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της
Εταιρείας στον τομέα των logistics αποτυπώνεται στη
σύνθεση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις
30.09.2021, η οποία ήταν 48% logistics, 30% γραφεία,
17% ξενοδοχεία και 5% λοιπές χρήσεις ενώ την
30.09.2020 ήταν 43% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14%
logistics και 16% οικόπεδα και λοιπές χρήσεις.

Office
30,1%

Retail
2,5%
Special Use
2,9%
Land
0,6%
Hospitality
16,6%

Logistics
47,3%

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2021, η
Εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις
συνολικού ποσού € 9,6 εκ. οι οποίες
περιλάμβαναν € 5,8 εκ. επενδύσεις στον τομέα
των logistics και € 3,2 εκ. στον τομέα των
γραφείων.
Η Εσωτερική Λογιστική Αξία Μετοχής (N.A.V /
μετοχή) που αντιστοιχεί στους μετόχους της
Εταιρείας ανήλθε σε € 2,42 έναντι € 2,37 την
31.12.2020.
Tα έσοδα από ενοίκια του εννεαμήνου 2021
ανήλθαν σε € 4,4 εκ. σημειώνοντας αύξηση 59%
κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από
τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα
logistics.
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Από την συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου η BriQ Properties θα είναι η πρώτη εταιρεία του
κλάδου ΑΕΕΑΠ, που εντάσσεται στον δείκτη Athex ESG.
Εκτός από τον δείκτη Athex ESG, η μετοχή της BriQ εισάγεται και στον δείκτη Υψηλής
Μερισματικής Απόδοσης FTSE/Χ.Α. ενώ περιλαμβάνεται και στον δείκτη Mid Cap FTSE/X.A.
Η BriQ Properties υιοθετώντας μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική, που αποσκοπεί στη
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης δράσεων που
καλύπτουν τόσο το ευρύτερο φάσμα της επιχειρησιακής της δραστηριότητας όσο και τον ρόλο
της ως υπεύθυνος Εταιρικός πολίτης.
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Οι ESG επενδύσεις για την περίοδο 2021-2022 περιλαμβάνουν:

▪ Ολική ανακαίνιση του κτιρίου γραφείων της Λ. Ποσειδώνος 42, Καλλιθέα
επιφάνειας 1.900τμ και αρχικού προϋπολογισμού € 2,7 εκ., με στόχο την
δημιουργία ενός πράσινου σύγχρονου κτιρίου γραφείων πιστοποιημένου
κατά LEED. Η Εταιρεία φιλοδοξεί να είναι το πρώτο κτίριο γραφείων με
πιστοποίηση κατά LEED στην παραλιακή ζώνη της Λ. Ποσειδώνος στην
Καλλιθέα – Μοσχάτο (Νότιος Τομέας Αττικής).
▪ Νέα κατασκευή αποθήκης στον Ασπρόπυργο επιφάνειας 15.000-20.000 τ.μ.
με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα λόγω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες πράσινες
ενέργειες σχεδιασμού στο συγκεκριμένο νέο κτίριο αποθηκών, η
κατασκευή του οποίου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
▪ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νεόδμητη αποθήκη στον
Ασπρόπυργο (η κατασκευή της αποθήκης είναι στην φάση της
ολοκλήρωσης, όχι όμως η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων)
με στόχο την σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του
κτιρίου.
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Σημαντικότερα ακίνητα του χαρτοφυλακίου
Τα σημαντικότερα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της BriQ με βάση την αξία εκτίμησης σύμφωνα με
την Κατάσταση Επενδύσεων της 30.06.2021 είναι τα ακόλουθα:
SARMED WAREHOUSES Α.Ε. (απόκτηση 80% του μετοχικού

Logistics

κεφαλαίου τον Δεκέμβριο 2020)
Συγκρότημα Ακινήτων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics) στη θέση
Τρύπιο Λιθάρι στη ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας Αττικής, συνολικής αξίας € 25,2 εκ.
(22,9% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου) συνολικής
επιφάνειας κτιρίων 58.642 τ.μ. Επιφάνεια οικοπέδου 131.232 τ.μ.
Μισθωμένα στην Sarmed Logistics.

Logistics Park – Ασπρόπυργος
Logistics Park στη θέση Ήμερος Τόπος στον Ασπρόπυργο, συνολικής
αξίας επένδυσης (έως 30.06.2021) ύψους € 13,5 εκ. (12,3% της
συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου). Συνολική επιφάνεια
οικοπέδου 102.813 τ.μ. και συνολική επιφάνεια κάλυψης 40.000 τ.μ.
Τα κτίρια που θα περιλαμβάνει το Logistics Park είναι υψηλών
προδιαγραφών ενώ το ΚΑΔ 1 θα παραδοθεί στον μισθωτή Info Quest
Technologies εντός του πρώτου διμήνου του 2022.

Λεωφόρος Κηφισού 119, Ρέντης
Διώροφο κτίριο αποθηκευτικών χώρων συνολικής αξίας € 4,5 εκ.
(4,1% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου) στο Δήμο Άγιου
Ιωάννη Ρέντη Αττικής, επιφάνειας 7.957 τ.μ. Υψηλών προδιαγραφών
Data Center είναι εγκατεστημένο στο υπόγειο και ισόγειο. Οι βασικοί
ενοικιαστές του κτιρίου είναι η Info Quest Technologies.
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Αιόλου 67

Κτίρια-Γραφεία

Αυτοτελές, οκταώροφο κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα,
συνολικής αξίας € 6,6 εκ. (6,0% της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου) που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,
επιφάνειας 3.022 τ.μ. Οι γραφειακοί χώροι είναι μισθωμένοι στην
Μεσόγειος Α.Ε. και το κατάστημα είναι μισθωμένο στην Ιανός Α.Ε.

Αλ. Πάντου 25
Πενταόροφο κτίριο γραφείων με υπόγειες θέσεις στάθμευσης
συνολικής αξίας € 6,4 εκ. (5,8% της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου) που βρίσκεται στην Καλλιθέα, επιφάνειας 6.637 τ.μ.
Οι βασικοί ενοικιαστές του κτιρίου είναι οι UNISYSTEMS M.A.E, QUEST
HOLDINGS A.E και IQbility Μ.Ε.Π.Ε.

Αλ. Πάντου 19-23
Πενταόροφο κτίριο γραφείων με υπόγειες θέσεις στάθμευσης
συνολικής αξίας € 6,1 εκ. (5,6% της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου) που βρίσκεται στην Καλλιθέα, επιφάνειας 6.806 τ.μ..
Το κτίριο είναι μισθωμένο στην Unisystems Μ.Α.Ε..
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Ξενοδοχείο The Modernist, Ι. Γενναδίου 4, Κολωνάκι

Ξενοδοχεία

Boutique hotel “The Modernist” συνολικής αξίας € 5,4 εκ. (4,9% της
συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου) που βρίσκεται στο Κολωνάκι,
μπροστά στο πάρκο Ευαγγελισμού, επιφάνειας 1.630 τ.μ. Είναι
δυναμικότητας 84 κλινών και αποτελείται από 38 δωμάτια, τα οποία
περιλαμβάνουν 3 σουίτες με εξωτερικό jacuzzi. Διαθέτει κοινόχρηστους
χώρους όπως καφέ, lobby, γυμναστήριο, meeting room και roof garden. Το
ξενοδοχείο είναι μισθωμένο στην εταιρεία The Greek Foundation IKE και
αναπτύχθηκε κατόπιν ολικής ανακαίνισης (re-development) της παλαιάς
Καναδικής Πρεσβείας.

Ξενοδοχείο Mr & Mrs White, Πάρος
Ξενοδοχείο 4 αστέρων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Νάουσας
Πάρου, συνολικής αξίας € 4,2 εκ. (3,8% της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου), επιφάνειας 3.392 τ.μ.. Το ξενοδοχείο διαθέτει 49
δωμάτια, 2 πισίνες, εστιατόριο, pool bar και lounge και είναι μισθωμένο
στην εταιρεία Hotel Keya M.A.E.

Ξενοδοχείο Plaza, Σκιάθος
Ξενοδοχείο στην παραλία Καναπίτσα της Σκιάθου συνολικής αξίας € 4,1
εκ. (3,8% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου) επιφάνειας 4.069
τ.μ.. και δυναμικότητας 84 δωματίων). Το ξενοδοχείο είναι υπό ριζική
ανακαίνιση για την αναβάθμισή του σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Το κόστος
επένδυσης της ανακαίνισης εκτιμάται σε περίπου € 4,2 εκ.

16

Disclaimer
Important Notice of Confidentiality and Disclaimer of Liability
THIS DOCUMENT MAY ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH AND SUBJECT TO THE TERMS OF THIS NOTICE
By having access to these materials (the “Materials”) by any means, you agree to the following:
The Materials have been prepared by BRIQ Properties REIC (the “Company”) for informational purposes only.
The Materials contain general background information about the Company and are provided solely for use in the context of the presentation. No
representation or warranty, explicit or implied, is made concerning, and no reliance should be placed on, the accuracy, fairness or completeness of the
information contained in the Materials. The Materials are not intended to be relied upon as legal, accounting, regulatory, tax or other advice, do not take
into consideration the goals, or the legal, accounting, regulatory, tax or financial situation or the needs of the intended recipients and do not form the basis
for an informed investment decision.
The information presented or contained in the Materials may refer to past dates specified in the Materials, is valid as of the date of the Materials, is subject
to change without notice and its accuracy is not guaranteed.
The Materials contain statements about future events and expectations that are forward-looking. Such estimates and forward-looking statements are based
on current expectations and projections of future events and trends, which affect or may affect the Company. These forward-looking statements are subject,
among other things, to business, economic and competitive uncertainties and contingencies, which relate to factors that are beyond the Company’s ability to
control or estimate precisely and that could cause actual results to differ materially from those expressed therein. In view of the above, you are cautioned not
to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this document. The Company does not undertake any
obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this Presentation.
The Materials and the presentation do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer, or invitation, or solicitation of an offer, to
subscribe for or purchase any securities in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity or any form of commitment or recommendation
by the Company.
Each person is strongly advised to seek its own independent advice in relation to any investment, financial, legal, tax, accounting or regulatory issues. These
Materials and this presentation should not be construed as legal, tax, investment or other advice. Analyses and opinions contained herein may be based on
assumptions that, if altered, can change the analyses or opinions expressed. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty as to
future performance of any security, credit, currency, rate or other market or economic measure. The past performance of the Company is not necessarily
indicative of future results.
No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in the Materials, the presentation or any other material discussed
verbally, or on its completeness, accuracy or fairness.

Thank you!

