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Kazalo



EQUINOX je prvi 
nepremičninski sklad 
v Sloveniji. 
Napovedi analitikov postavljajo 
vlaganje v nepremičninske sklade v 
vrh najbolj priporočenih naložbenih 
področij za prihajajoča leta. EQUINOX 
je prvi nepremičninski sklad, ki vlaga 
izključno v nepremičnine v Sloveniji - 
tam, kjer jih lahko vidite vsak dan. 

Vlagateljem omogočamo, 
da imajo v lasti dragocene 
nepremičnine in zagotovljen 
dohodek na osnovi dividend in 
skupnega donosa. 

Spoznajte, zakaj velja vaše 
naložbene portfelje dopolniti z 
EQUINOX nepremičninskim 
skladom!

Uvod
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“EQUINOX je prvi nepremičninski sklad, ki 
vlaga izključno v nepremičnine v Sloveniji - 
tam, kjer jih lahko vidite vsak dan. Zato so 
tudi med nami, upravitelji sklada, ljudje, ki 
s poznavanjem in znanjem delovanja 
domačega trga zagotavljajo najboljšo 
donosnost za vaše naložbe.

Podprite vaš naložbeni portfelj 
z naložbo v EQUINOX in bodite 
temelj prvega nepremičninskega 
sklada v Sloveniji!”

- Matej Rigelnik, 
   izvršni direktor EQUINOX 



NEPREMIČNINSKI 
SKLAD

Kapital se uporabi za vodenje 
portfelja nepremičnin

RAST
Dohodek iz naslova 

Najemnin

DIVIDENDE
Vsaj 90% dohodka se 

vrne vlagateljem

NEPREMIČNINE

DOHODEK

VLAGATELJI

EQUINOX je javni 
nepremičninski sklad z 
delnicami, s katerimi se 
trguje na Ljubljanski borzi. 
Združuje kapital številnih 
vlagateljev, posamezni 
vlagatelji pa zaslužijo 
dividende iz naložb v 
nepremičnine.  

Kaj omogoča
EQUINOX

EQUINOX sklad je zakonsko 
obvezan k izplačilu najmanj 90% 
obdavčljivega dohodka v obliki 
dividend delničarjem.

Vlagateljem so zagotovljena letna, 
četrtletna ali mesečna izplačila 
dividend, ki pogosto znašajo med 5 
in 7 odstotkov letno, glede 
na višino naložbe.



EQUINOX širšemu številu vlagateljev 
omogoča lastništvo dragocenih nepremičnin 
Tako manjši kot večji, institucionalni vlagatelji imajo 
priložnost investiranja v dragocene nepremičnine in dostop 
do dohodka na osnovi dividend in skupnega donosa. 

EQUINOX je prvi in največji kotirajoči 
nepremičninski sklad v Sloveniji

Nepremičninski sklad zagotavlja stabilno rast. Delnica 
se trguje na Ljubljanski borzi in se zlahka pretvori v 
denar. 

EQUINOX vlagateljem nudi dolgoročno 
nadpovprečne donose 

Napovedi analitikov postavljajo vlaganje v 
nepremičninske sklade v vrh najbolj priporočenih 
naložbenih področij za prihajajoča leta. 

EQUINOX zagotavlja razpršitev naložb in 
stabilnejši naložbeni portfelj vlagateljev

Z razpršitvijo naložb zmanjšujemo tveganje. EQUINOX 
pa, za razliko od ostalih nepremičninskih naložb, odlikuje 
tudi likvidnost in hitrejše odzivanje na dogajanje na trgu.



EQUINOX portfelj 
nepremičnin

Največji in najboljši portfelj 
nepremičnin v Sloveniji

EQUINOX je središče 
osrednjih poslovnih 
nepremičnin v Ljubljani. 
In je lahko tudi središče 
vaših naložb. 

EQUINOX je najbolj centralno 
pozicioniran nepremičninski portfelj v 
glavnem mestu katerekoli članice EU.

V povprečju so vse nepremičnine 
oddaljene manj kot 300 metrov od 
Prešernovega trga. Portfelj vključuje 4 
hotele, na skupni površini cca 55,500 
m2 in 4 poslovne nepremičnine, na 
skupni površini cca 9,500 m2. 



Grand Hotel
Union 

Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana

Hotel in konferenčni center
Skupna površina prostorov: 21.124,58 m2

Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 111
Število konferenčnih dvoran: 10

uHotel 
Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana

Hotel in konferenčni center
Skupna površina prostorov: 19.238,61 m2

Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 224
Število konferenčnih dvoran: 5



Hotel Lev 
Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

Hotel in konferenčni center
Skupna površina prostorov: 15.298,23 m2

Poslovne dejavnosti: hotelirstvo 
Število hotelskih sob: 231
Število konferenčnih dvoran: 2

The Fuzzy Log 
Miklošičeva cesta 9, 1000 Ljubljana

Mladinski hotel
Skupna površina prostorov: 2.090,70 m2

Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 111



Poslovni 
prostori 
Kompas

Miklošičeva ulica 9, 
1000 Ljubljana

Skupna površina 
prostorov: 

4.721,20 m2

Poslovni 
prostori 
Delo

Dunajska cesta 5, 
1000 Ljubljana

Skupna površina 
prostorov: 

2.252,60 m2

Poslovni 
prostori 
Nomago

Vošnjakova ulica 3, 
1000 Ljubljana

Skupna površina 
prostorov: 

742,80 m2

Trgovski 
objekt 
Modna hiša

Nazorjeva ulica 4, 
1000 Ljubljana

Skupna površina 
prostorov: 

1.703,00 m2



Postanite del prvega 
nepremičninskega 
sklada v Sloveniji!
Tako manjši kot večji, institucionalni 
vlagatelji imate priložnost investiranja 
v dragocene nepremičnine in dostop 
do dohodka na osnovi dividend in 
skupnega donosa. 

Vlagajte v slovenske 
nepremičnine.

Tu, kjer jih lahko 
vidite vsak dan.



DOLGOROČNOST
Vlagamo s ciljem 
dolgoročnega upravljanja. 
Skrbno dopolnjujemo portfelj nepremičnin s 
poslovnimi središči in drugimi nepremičninami,  
ki se lahko dolgoročno ponašajo z donosi. 
Razporejamo in upravljamo z naložbami z 
dolgoročnim razumevanjem tveganj in tako 
zagotavljamo trajno vrednost naložb vlagateljev.

TEHNOLOŠKA NAPREDNOST
Vlagamo zato, da naša poslovna 
središča ostanejo korak pred vsemi. 
Vaše naložbe pa tako ostajajo temelj vašega portfelja. 
Upravitelji nepremičnin v lasti sklada EQUINOX skrbijo 
za nenehno tehnološko naprednost poslovnih središč. 
Tako se ohranja dolgoročna privlačnost nepremičnin 
za podjetja kot tudi enakomernost donosov. Z vlaganji 
v nepremičnine pa se tudi povečuje vrednost sklada in 
delnic vlagateljev. 

RAST
Vlagamo zato, da 
obogatimo vaše naložbe. 

Iščemo sinergije in ustvarjamo poslovna 
središča, kjer se sprejemajo ključne odločitve in 
strategije za delovanje celotnega trga. Tako 
zagotavljamo nenehno rast - tako poslovnih 
središč kot tudi naložb naših vlagateljev. 

Dolgoročnost, tehnološka naprednost in osredotočenost 
na rast so temeljne vrednote našega upravljanja s 
skladom EQUINOX. Spoznajte, zakaj smo vaš zaupanja 
vreden finančni partner pri doseganju vaših ciljev. 

Naše
vrednote



Primerjava naložb

Mesečna najemnina ali dolgoročni 
nadpovprečni donosi? Odločitev je vaša.

Primerjava 
naložb

• Visoka začetna investicija; pogosto 
  nujen tudi najem posojila

• Težavno iskanje najemnikov; pogosto 
  tudi zahtevno vzdrževanje nepremičnin

• Vsi prihranki vezani na 
  eno nepremičnino

• Zaradi spremenljivega trga in same 
  ohranjenosti stanovanja je lahko 
  prodaja otežena

• Dodatna obdavčitev kapitalnega 
  dobička v višini do 27,5% ob prodaji 
  nepremičnine po višji ceni

Investicija v 
stanovanje za 

oddajanje



• Možnost naložbe v 
  nepremičnine z nižjimi zneski

• Profesionalno upravljanje 
   z nepremičninami

• Razpršitev premoženja

• Večja likvidnost

• Kar 90% dobička sklada za 
  tekoče leto se v obliki dividend 
  izplača vlagateljem.

Investicija v 
nepremičninski 
sklad EQUINOX
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equinox.si

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
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031 000 000
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