
prva nepremičninska družba na Ljubljanski borzi



Predstavitev

EQUINOX Nepremičnine d.d. je prva javna 
nepremičninska družba v Sloveniji, ki kotira na 
Ljubljanski borzi



Kazalo
Nepremičninski skladi in nepremičninske družbe po svetu

Nepremičninski skladi v Sloveniji

Equinox Nepremičnine d.d.



Nepremičninski skladi, kotirajoči na organiziranem trgu (REIT) so se
v ZDA pojavili v letu 1960 s ciljem, da predvsem malim vlagateljem
ponudijo možnost investiranja v nepremičnine. Danes v REIT-e
investira okrog 145 milijonov Američanov kar predstavlja okrog 43%
gospodinjstev. Te skladi so v letu 2019 izplačali 63 milijard USD
dividend in imeli tržno kapitalizacijo 1 trillion USD.

Nepremičninski skladi so prisotni v 39 državah, vseh G-7 državah in 
skoraj dveh tretjinah držav, vključenih v  OECD.  

Ključne prednosti za vlagatelje so :
1. Likvidnost
2. Razpršitev naložb
3. Transparentnost poslovanja
4. Atraktivne dividende
5. Donosnost 

REIT Empire State Reality Trust Inc (ESRT US) ima v lasti ikonični
Empire State Budiling

Tudi 24 mrd EUR denarja na bankah 
je premalo, da bi povprečen Slovenec 
ali povprečna slovenska družina lahko 
investirala v nepremičnine



UNIBAIL-Zgled Evropskega
nepremičninskega REIT sklada:

• Ključni poudarki
• 58,3 mrd EUR znaša celotna vrednost nepremičnin
• 8,4 mrd EUR tržna kapitalizacija
• 42,5% LTV
• Prisotnih v 12 državah na 2 kontinentih
• 1,2 milijarde letnih obiskovalcov
• 5,4 mrd EUR projektov v razvoju

• Naložbeni portfelj
• Shopping centri 86% (89 nakupovalnih središče pod 1 

blagovno znamko –Westfield)
• Pisarniški prostori 7%
• Razstavni prostori 5%
• Prostori za storitve 2%



Equinox
Nepremičnine d.d. 
član 
EPRE od 9.2.2022

Evropsko združenje kotirajočih nepremičninskih skladov, EPRA je 
bilo ustanovljeno leta 1999 kot neprofitna organizacija s ciljem razvoja 
trga kotirajočih nepremičninskih skladov. Danes pokriva 670 milijard 
sredstev v nepremičninah in 94% tržne kapitalizacije FTSE EPRA 
Nareit Europe Index. 

Poslanstvo EPRE ostaja promocija, razvoj in zastopanje evropskih 
nepremičninskih skladov ki kotirajo na organiziranem trgu. 
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Luksuzni NY Palace hotel v Budimpešti je v januarju 
2020 kupil nepremičninski sklad Covivio



Kako je sestavljen
donos
pri tipičnem
nepremičninskem
skladu?

• 50% iz dividend 

• 50% iz rasti vrednosti





DELNIČARJI

Poljuben znesek za nakup delnic 

nepremičninske družbe.

Vloženi znesek v delnice je razpršen v 

več različnih nepremičnin.

Najemnine prinašajo delničarjem 

dividende.

Kako delujejo
nepremičninske
družbe



LIKVIDNOST
• Kotacija na Ljubljanski borzi
• Potreben dovolj velik obseg AuM in razpršitev lastništva

DIVERZIFIKACIJA

• Regijska razpršitev portfelja nepremičnin
• Panožna razpršitev (retail, office, industrial, leisure)
• Ciljno lastništvo: 100%  (1/1) lastništvo posamezne nepremičnine

TRANSPARENTNOST
• Organizacijska oblika delniške družbe: nadzorni organ ATVP, 

zunanji revizor in Ljubljanska borza
• Oblika zaprtega alternativnega investicijskega sklada ali ID-a po 

ZOAIS – dodaten nadzor s strani ATVP

DIVIDENDE
• Kvartalno ali mesečno izplačilo dividend
• Stabilno izplačilo dividend predstavlja rento in dodaten stabilen 

vir dohodka

DONOSNOST
• Dolgoročna donosnost primerljiva z donosnostjo delniških trgov
• Višja donosnost od obveznic



Primerjava

• Visok vložek v posamezno nepremičnino 
velikokrat pogojen tudi z najemom kredita.

• Večina prihrankov vezanih na posamezno 
nepremičnino.

• Tveganje posameznega najemnika.
• Navadno višji stroški povezani z upravljanjem 

posamezne nepremičnine.
• Nižja likvidnost vloženih sredstev.

• Poljuben znesek za nakup delnic nepremičninske 
družbe

• Vloženi znesek je razpršen v več nepremičnin
• Odprava tveganj povezanih s posameznim 

najemnikom
• Navadno nižji stroški povezani z upravljanjem 

posamezne nepremičnine.
• Višja likvidnost vloženih sredstev.

Prednosti investiranja v nepremičninske družbe

    Naložba v posamezno nepremičnino     Prednosti nepremičninskih družb



Zakonski okvir



Zakonski okvir



Zakonski okvir



Zakon o davku 
od dohodkov 
pravnih oseb -

DDPO





- Preko 75.000 m2 nepremičnin

- Najbolj centraliziran nepremičninski portfelj v katerikoli 
članici EU

- s podpisom dolgoročnih najemnih pogodb ima eno 
najbolj dolgoročno vzdržnih dividendnih politik na  

Ljubljanski borzi



Poslanstvo

Vizija Vizija:

Postati največja nepremičninska družba oz. sklad v tej regiji z 
različnimi tipi nepremičnin v svojem portfelju ter delničarjem 
omogočati stabilnejše ter nadpovprečne donose

Poslanstvo: 

Ustvarjati dodano vrednost za naše delničarje z 
lastništvom kakovostnih nepremičnin, ki vsem 
deležnikom omogočajo stabilen in konstanten razvoj



Equinox je bil 
ustanovljen leta 
2021 z delitvijo 
družbe Union 
Hoteli d.d. 
na operativno ter 
nepremičninsko 
družbo

Union Hoteli d.d.
(Axor, KAD, mali vlagatelji…)

UNION HOTELS 
COLLECTION (operativa)

EQUINOX NEPREMIČNINE 
d.d. (nepremičnine)

• Sredstva: 56.362.635 EUR
• Dolgoročna sredstva: 47.707.900 

EUR
• Kratkoročna sredstva: 8.654.735 

EUR
• Bančni depoziti: 7.870.159
• Vrednost (borzna vrednost): 

88.975.902 EUR vs 114.215.000 
EUR (poštena vrednost)

• Finančne obveznosti: 15.578.884
EUR

• Neto dolg: 7.077.660 EUR
*on 30.6.2022



üeden izmed NAJVEČJIH IN 
NAJKVALITETNEJŠIH
nepremičninskih portfeljev v

Sloveniji

üVečina nepremičnin lociranih V 
SREDIŠČU LJUBLJANE

üNAJBOLJ CENTRALNO 
POZICIONIRAN 
nepremičninski portfelj v 
katerikoli državi članice EU

HOTELSKE 
NEPREMIČNINE

POSLOVNE 
NEPREMIČNINE

• 4 hoteli v centru Ljubljane
• 677 sob
• 21 konferenčnih dvoran
• 6,1 mio EUR prihodkov na 

leto – najemnin (za 
naslednjih 20 let)

• 4 poslovne 
nepremičnine v centru
Ljubljane

• 15,900 m2 
• 1,8 mio EUR 

prihodkov na leto -
najemnin

Ocenjena poštena vrednost portfelja na dan 30.6.2022: 
114 mio EUR



Portfelj:

- 4 hoteli v Ljubljani

- 4 poslovne 
nepremičnine v 
Ljubljani

- 2 strateška projekta



Hoteli
Hotel in konferenčni center
Celotna površina: 14.651 m²
Dejavnost: hotelirstvo
Št. sob: 111
Št. konferenčnih dvoran: 10

Hotel in konferenčni center
Celotna površina: 19.239 m²
Dejavnost: hotelirstvo
Št. sob: 224
Št. konferenčnih dvoran: 5



Hoteli

Youth hostel – Mladinski hotel
Celotna površina: 2.091 m²
Dejavnost: hotelirstvo
Št. sob: 111

Hotel in konferenčni center
Celotna površina: 15.145 m²
Dejavnost: hotelirstvo
Št. sob: 231
Št. konferenčnih dvoran: 2



Poslovne nepremičnine

Poslovni prostori 
Delo

Modna hiša Poslovni prostori
Kompas

Poslovni prostor 
Nomago



HOTEL LEV

DELO

MIKLOŠIČEVA 9 THE FUZZY LOG

CENTRAL HOTEL

GRAND HOTEL UNIONuHOTEL

NAZORJEVA 4

PREŠERNOV TRG 
IN TROMOSTOVJE

GLAVNA ŽELEŽNIŠKA IN 
AVTOBUSNA POSTAJA

LOKACIJE NEPREMIČNIN V PORTFELJU DRUŽBE

Povprečna oddaljenost vseh naših nepremičnin od Prešernovega trga je 280 m 

PREŠERNOV TRG IN 
TROMOSTOVJE



Strateška projekta - Nama Kočevje in Delo 2.0

Prenova Nama Kočevje v 
stanovanjsko-poslovni objekt

Prenova stolpnice Delo v 
stanovanjsko-poslovni objekt



Equinox v 
praksi–
primer 1:  
Hotusa
110 mio EUR*

20 letna najemna pogodba

Mednarodni strateški partner

* Minimalna garantirana najemnina



12 mio EUR*

20 letna najemna pogodba

Mednarodni strateški partner

* Minimalna garantirana najemnina

Equinox v 
praksi –
primer 2: 
Mogotel



ü Uspešna oddaja vseh hotelov mednarodnim 
strateškim partnerjem – 20 letne najemne 
pogodbe.

ü 3 strateški projekti s katerimi družba širi svoj 
portfelj – vstop na trg stanovanjskih nepremičnin 
– razpršitev.

ü Dokončno organizacijsko, korporativno in 
finančno prestrukturiranje družbe.

ü Večja stabilnost in transparentnost poslovnega 
modela.

Ključni poslovni 
dogodki v 
letu 2022

EQUINOX



Večja stabilnost 
poslovnega 
modela in 
znižanje tveganj 
za delničarje



ü Največji igralec na trgu nepremičnin, ki aktivno 
vpliva na razvoj nepremičninskega trga v 
Sloveniji.

ü Uspešna uvrstitev delnice EQNX na Ljubljansko 
borzo na dan 31.1.2022 – povečanje št. 
delničarjev za 40%.

ü Uspešno podaljšanje povprečne ročnosti 
zadolženosti z novim kreditom.

ü Dolgoročne najemne pogodbe – vsaj 10 letne.

ü Vodilni igralec pri vzpostavljanju novega 
poslovnega modela v regiji.

Ključni investicijski 
dogodki v 
letu 2022

EQUINOX



ü Stabilna in vzdržna dividenda – 50% kazalca FFO

ü Januar 2023 – začetek odkupa lastnih delnic 

ü Nov investicijski cikel in novi projekti

ü Zmanjšati delež hotelskih nepremičnin v portfelju 
na 50% v naslednjih 5 letih – poslovni prostori, 
stanovanjske nepremičnine, zdravstvo, logistika.

Dejavniki rasti 

EQUINOX



Poštena vrednost delnice na dan 30. 6. 2022

Ocena poštene vrednosti delnice 63,6 EUR/delnice

56,90 €
57,70 €

58,20 €

63,60 €

Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022

Rast poštene vrednosti na delnico v zadnjih 4 Q + 11,7 %



Ključni podatki 
in poslovanje družbe za prvo polletje 

2022



Rezultati
EQUINOX
Izkaz poslovnega izida

Ključni podatki o poslovanju 
Equinox d.d. Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021

(v 000 EUR)

Čisti prihodki od prodaje 1.635 1.590 1.693 1.499

EBITDA 1.180 1.165 1.026 1.051

- EBITDA marža 72,2% 73,2% 60,6% 70,1%

FFO 1.224 1.156 1.117 872

- na delnico 0,68 0,64 0,62 0,49

FFO (angl. Funds From Operations) je najširše spremljan kazalec poslovanja nepremičninskih družb. Izračunan je 
kot čisti poslovni izid družbe, k kateremu se prišteje amortizacija in od katerega se odštejejo ali prištejejo vsi
enkratni dogodki, ki jih je družba imela v poslovnem letu. FFO se uporablja kot osnova za delitev dividend 
delničarjem družbe.

872
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FFO EBITDA Čisti prihodki od prodaje

+ 40,7% + 21,9%

+ 8,9%



Rezultati
EQUINOX
Bilanca stanja

Knjigovodska in 
poštena vrednost 
kapitala (v 000 EUR)

30/06/2022 31/03/2022 31/12/2021

Knjigovodska 
vrednost
Sredstva 56.363 100% 54.860 100% 55.039 100%

-opredmetena osnovna 
sredsteva 2.723 4,8% 2.827 5,2% 2.953 5,4%

- naložbene 
nepremičnine 38.189 67,8% 34.358 62,6% 34.841 63,3%

Kapital 40.784 72,4% 40.411 73,7% 40.060 72,8%

Poštena vrednost

Sredstva 129.665 100% 118.940 100% 118.509 100,0%

- hotelske nepremičnine 93.214 71,9% 86.302 72,6% 86.302 72,8%

- ostale nepremičnine 21.001 16,2% 14.962 12,6% 14.962 12,6%

- ostale naložbe 15.450 11,9% 17.676 14,9% 17.245 14,6%

Kapital 114.087 88,0% 104.490 87,9% 103.530 87,4%

Neto vrednost 
sredstev (NAV)

114.087 104.490 103.530

Neto vrednost 
sredstev (NAV) na 
delnico

63,6 58,2 57,7



Rezultati
EQUINOX

Finančni dolg 30. 6. 2022 31. 3. 2022 31. 12. 2021

(v 000 EUR) 14.855 13.736 13.995

Neto dolg - skupaj s primarno likvidnostjo 6.985 6.297 7.298

Neto dolg - skupaj s sekundarno likvidnostjo 5.640 5.092 6.305

Razmerje zadolženost/ vrednost sredstev (LTV) 30. 6. 2022 31. 3. 2022 31. 12. 2021

(v 000 EUR) 114.087 104.490 103.530

LTV - primarna likvidnost 6,1% 6,0% 7,0%

LTV - sekundarna likvidnost 4,9% 4,9% 6,1%

Ciljni LTV skladno s strateškim planom 25,0% 25,0% 25,0%

Maksimalen LTV skladno s strateškim planom 35,0% 35,0% 35,0%

332
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Zapadlost glavnic finančnih obveznosti - v 000 EURPodaljšali smo 
povprečno ročnost 
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kreditom, ki zapade 
leta 2037



EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.
prva nepremičninska družba v Sloveniji, ki kotira na ljubljanski borzi

Equinox partners, d.o.o.
+386 31 347 142

info@eqnx.si

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenia

eqnx.si

KONTAKT:


