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Despre Meta 

Estate Trust

Misiunea noastră este crearea și dezvoltarea unui instrument 

financiar inovator care oferă investitorilor oportunitatea de a 

obține randamente sustenabile pe piața imobiliară, indiferent 

de capitalul disponibil. Prin democratizarea 

investițiilor înțelegem:

accesibilitate diversificare diminuarea riscurilor

transparență protejarea capitalului

Oferim o protecție eficientă la inflație și la creșteri de curs 

valutar. 

Scădem riscul investițional prin diversificare în mai multe

proiecte, zone geografice și segmente de piață.

Avem un model rezilient, cu randamente inclusiv în perioade 

critice ale pieței.

Democratizăm investițiile imobiliare



O echipă profesionistă, cu expertize complementare de business, inclusiv în piața imobiliară și de capital.

Peste 20% din capitalul social este deținut, la acest moment, de membrii echipei, realizându-se, astfel, o

aliniere directă cu interesele companiei și o motivație suplimentară în asigurarea performanței.

Echipa



Capital 

Social

> 87 Mil. 

RON

obținut prin două

plasamente

private și IPO

Listare

pe piața AeRO a 

Bursei de Valori

București

> 17 Mil. € 

investite

până acum

în 24 proiecte

situate în mai 

multe orașe din 

România

Randamente

atractive / 

Risc bine 

gestionat

randament 

istoric mediu 

ponderat  brut* 

de +20%

Accent pe 

protejarea

capitalului

Atenție sporită la 

selectarea 

proiectelor și la 

garanțiile oferite

Meta Estate Trust dintr-o privire

2024

pe piața

principală BVB

Planuri de 

viitor

Active de 100 mil. € 

în 3 ani

Extinderea pe alte 

segmente ale pieței

*înainte de cheltuielile generale



Avantajele și diferențiatori Meta Estate Trust

Protejarea 

capitalului

Administrarea 

riscului
Accesibilitate

Ȋţi diminuezi riscurile prin 
diversificare geografică, acces 
la segmente diferite de piaţă şi 

rotaţie rapidă a capitalului.

Poţi să investeşti ȋn proiecte de 
real estate complexe fără un 

prag minim de investiţie.

Ai mai multă siguranță prin 
faptul că investiția ta este 
protejată prin garanții și 

clauze contractuale 
suplimentare.

Randamente

atractive
TransparențăLichiditate

Beneficiezi de expertiza unei
echipe cu mulţi ani de 

experienţă ȋn piaţa de real 
estate, cu acces la oportunități

atractive.

Ai vizibilitate asupra 
activității companiei prin 
guvernanţă corporativă şi 
comunicare la standarde 

ȋnalte.

Ai acces imediat la capitalul 
investit şi o lichiditate net 

superioară faţă de 
investițiile imobiliare 

directe.



Early Stage
Parcelare-

urbanizare

Turn around Rental Alte 
oportunități

Parteneriate

dezvoltatori

Achiziţie de locuinţe în proiecte

rezidenţiale în faze incipiente ale 

construcţiei, cu exit înainte sau la 

finalizarea acestora.

Parteneriate pentru co-dezvoltare. 

Investiţii în proiecte în faze 

incipiente, cu autorizaţie de 

construcţie, unde nevoia de capital 

de dezvoltare este mare.

Parteneriate cu proprietarii de 

terenuri intravilane în vederea

parcelării şi urbanizării pentru

creşterea valorii terenului la 

finalizarea lucrărilor.

Achiziţii de apartamente SH la 

preţuri reduse şi aprecierea lor 

accelerată prin finisarea acestora la 

standard înalt şi vânzarea

ulterioară la preţul pieţei.

Achiziţie de locuinţe pentru închiriere.

Yield de achiziţie 6,5 – 7,5% plus 

potenţială reevaluare la momentul

exit-ului.

Investiţii flexibile în orice sector al 

pieţei imobiliare ce oferă un 

randament satisfăcător.

Politică investițională

* 



Descrierea elementului Buget 2022 (lei)

Total venituri operaționale 26.595.919

Cheltuieli operaționale - direct legate de investițiile efectuate 15.461.322

Profit operațional înainte de cheltuielile operaționale generale 11.134.598
Cheltuieli operaționale generale 6.191.887

Profit operațional 4.942.711

Rezultat financiar - profit 2.233.853

Profit brut 7.176.564
Impozit pe profit 923.093

Profit net 6.253.470

*Bugetul a fost aprobat în AGA înmartie 2022

În alcătuirea bugetului au fost luate în calcul

premise legate de:

sumele atrase din majorarea de capital

social prin IPO

sumele atrase din emisiunea de

obligațiuni planificată pentru anul 2022

scenariile de exit legate de investițiile

curente și de investițiile efectuate după data

alcătuirii bugetului

Buget 2022



Portofoliu

The Level

București

The Lake Home
Sibiu

Bliss Estate
Brașov

Smart Residence Lujerului
București

UpLake
Chitila

Investiții curente: 17 Mil. €
În 24 proiecte situate în 6 județe
IRR brut prognozat înainte de
cheltuielile generale >20%



Oportunități în perioade economice dificile

Unii vânzători cu nevoie de exit rapid

Concurență scăzută – Piață a cumpărătorilor

Tendințe spre Chirie vs. Proprietate

Crește timpul de vânzare – presiune pe

vânzător

Putere de negociere mai mare

Perioadele de recesiune permit achiziții avantajoase

Putere mare 
de negociere

Mai puțini 
cumpărători

Ofertă
sporită

Active 
“distressed”

Chirii mai 
atractive



Contact

www.metaestate.ro

Facebook.com/MetaEstateRomania

Linkedin.com/company/meta-estate

021 589 7329

office@meta-estate.ro

investors@meta-estate.ro
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