KAMBODŻA - INWESTYCJE
Prowincja Koh Kong – działka budowlana w pierwszej linii brzegowej

DLACZEGO KAMBODŻA?
•

Stabilny system prawny i gospodarczy
•
•
•
•
•
•

•

Ustrój: monarcha parlamentarna
od 1993 r. niezmiennie ten sam rząd na czele którego stoi premier Hun Sen
od 1999 r. Kambodża jest członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo Wschodniej (ASEAN) – dostęp do bezcłowego rynku - 650 mln
mieszkańców
od 2004 r. członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Umowa o częściowym bezcłowym handlu z Chinami (z 2020 roku)
Rząd Kambodży aktywnie zachęca inwestorów zagranicznych do inwestycji w Kambodży oferując liczne zachęty i zwolnienia podatkowe dla
inwestorów.
Liberalizm gospodarczy i stabilny system prawny

•

Waluta – dolar amerykański (USD) (ok. 80% kredytów i depozytów) i Khmer riel (KHR) jako uzupełnienie

•

Kambodża jest wschodzącą gospodarką o wysokich rocznych wzrostach PKB – średnio 8% rocznie (z ostatnich 10
lat),

•

Jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Świata

•

Najniższe koszty pracy w Azji

•

Atrakcyjna struktura wiekowa społeczeństwa (mediana wieku to 25 lat)

•

Powszechnie używany język angielski w biznesie

•

Nieograniczone transfery zysków za granicę

•

Wakacje podatkowe w przypadku większych inwestycji w wybranych branżach

•

"Cambodia has an open and liberal foreign investment regime. Foreign direct investment (FDI) incentives available
to investors include: 100 percent foreign ownership of companies, corporate tax holidays of up to eight years, a 20
percent corporate tax rate after the incentive period ends, duty-free import of capital goods, and no restrictions on
capital repatriation." cytat z oficjalnego raportu US Embassy

NAGŁÓWKI

„Cambodian airports up passenger
volume by 25% (2017/2018)”

„Angkor Wat Voted
Worlds Best Tourist Site”

„Cambodia economy to grow
6.9 pct this year, driven by
exports - World Bank”
„China's big money trumps
„BRIEF-Cambodia launches
U.S. influence in Cambodia”
$262 mln cement plant”

„In Cambodia's capital,
Chinese buyers pump luxury
property boom”

„Cambodia plans to build one of
world’s biggest airports”

„Cambodia Seeks To Double
Tourism Arrivals By 2025”

„Sino Great Wall consortium wins
contract for Cambodia's twin towers”

„Land prices doubling in
Sihanoukville, developer says”

„Cambodia goes all-in on
China in casino port city”

„China signs new aid agreements
with Cambodia”
„Sihanoukville land prices
skyrocketing amid breakneck
development”

„Japanese firm unveils plans
for World Trade Center”

„Cambodia expecting influx of
Chinese investment”
„Investment in Cambodia nearly doubled in 2017 to
$6.3 billion last year, up from $3.6 billion in 2016”

„Japanese investment in
Cambodia set to rise”

”1,500 Japanese companies have
registered in Cambodia since JETRO
established its Phnom Penh office in 2010”

„Meet the new breed of Japanese
entrepreneurs who are venturing into
frontier markets”

obecnie

CENY DZIAŁEK
BUDOWLANYCH W
PROWINCJI
SIHANOUKVILLE
obecnie

2010 r.

NASZE PRZYKŁADOWE PROJEKTY
DEWELOPERSKIE

RATANAKIRI PARADISE HOTEL
•

Prowincja Ratanakiri, sąsiedztwo wulkanicznego jeziora Yeak Laom

•

Powierzchnia działki 10 000 m2 – własność „hard title”

•

Liczba bungalowów: 26 (powierzchnia od 30 m2 do 95 m2)

•

Możliwość zakwaterowania 79 osób (bez dostawek)

•

Restauracja o powierzchni głównej 230 m2 plus taras 90 m2, liczba miejsc w
restauracji 90, bez dodatkowych krzeseł (do 220 osób na przyjęcia)

•

Rozpoczęcie budowy luty 2016 r.

•

Otwarcie hotelu 8 kwiecień 2017 r.

•

Średnia ocena na booking.com 8,9

•

29 tys. Lików na Facebooku

•

https://www.facebook.com/ratanakiriparadisehotel/

•

http://www.maklowicz.pl/pl/programy-tv/maklowicz-w-drodze/odc-11-ratanakiri

HULA HULA BEACH BAR AND BUNGALOWS
▪

Pak Khlong Beach (Koh Kong Province)
https://www.facebook.com/hulahula.kh
▪
▪

▪

Powierzchnia restauracji: 228 m2
Działka na plaży wynajęta na 5 lat z przedłużeniem na kolejne 5 lat
Miejsce wynajęte i prowadzone przez polskich inwestorów – do czasu pandemii

CODI RESTAURANT
▪

Prowincja Kratie przy granicy prowincji Stung Treng

▪

Miejsce obsługi podróżnych (droga krajowa nr 7 Phnom Penh –
Laos/Vietnam)
▪
▪
▪

▪

Powierzchnia działki: 1 ha (własność, hard title)
Powierzchnia zabudowy: 320 m2
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/js7Xxd6BAEx
Miejsce wynajęte i prowadzone przez polskich inwestorów

MOP Stung Treng

MOP Stung Treng

AKTUALNY PROJEKT

DZIAŁKA BUDOWLANA – PAK KHLONG, MONDUL SEIMA
(PROWINCJA KOH KONG)
•

Spółka Codington (Cambodia) Co. Ltd. posiada działkę budowlaną o
powierzchni 8095 m2 zlokalizowaną w prowincji Koh Kong bezpośrednio
przy pięknej piaszczystej plaży Bakkhlong (Pak Khlong, Mondul Seima)
https://goo.gl/maps/NdUYaCtHPuWXNgQB9,

•

Lokalizacja zaledwie 19 minut (12 km) od przejścia granicznego z Tajlandią

•

Działka ma status działki budowlanej, posiada „hard title” tj. wpis do
rejestru gruntów prowadzonego przez Ministry of Land Management

•

Działka posiada dostęp do wody miejskiej i prądu

•

W sąsiedztwie działki (3 km) zatwierdzony został przez rząd Kambodży plan
budowy lotniska międzynarodowego (właścicielem lotniska będzie spółka
joint venture utworzona przez firmę Ly Yong Phat Group
(https://www.lypgroup.com) oraz Bangkok Airlines, projekt rozpoczęty
zostanie po zakończeniu obecnego kryzysu pandemii
(https://www.phnompenhpost.com/business/construction-koh-kongairport-project-postponed)

•

W okolicy planowane są duże inwestycje (osiedla, hotele, kasyna)

•

Rozpoczęta budowa trasy krajowej Battambang – Koh Kong,
zaawansowana przebudowa drogi Koh Kong – Phnom Penh (planowana
jest na dużym odcinku droga ekspresowa)

•

Po zakończeniu kryzysu pandemii Codington (Cambodia) Co., Ltd. planuje
dokonanie podziałów działki, wykonanie planów przestrzennych i
architektonicznych i wystawienie działki na sprzedaż po minimalnej cenie
350 USD / m2 lub utworzenie konsorcjum i budowę osiedla wraz z hotelem i
restauracją

•

2,7 km od działki znajduje się niewielki ale posiadający
status międzynarodowego port morski Pak Khlong

•

Okolica jest bardzo atrakcyjna turystycznie i absolutnie
czysta z ekologicznego punktu widzenia, prowincja Koh
Kong to przede wszystkim dżungla rozciągająca się w
pasmie Gór Kardamonowych, piękne lasy mangrowe,
wodospady, krystalicznie czyste rzeki, piękna plaża oraz
majestatyczne wyspy. Eksperci uważają, że w niedalekiej
przyszłości będzie to jedna z największych perełek
turystycznych Kambodży

Pak Khlong Beach

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
•
•

•

•

grunt od strony plaży o powierzchni 2600 m2 przeznaczony do
sprzedaży pod budowę hotelu/restaurcji
przygotowanie planów i projektów osiedla ekskluzywnych domków w
zabudowie szeregowej na pozostałych mniejszych działkach z
dostępem do przystani na rzece z dostępem do morza po drugiej
stronie działki i sprzedaż działek z planami
Inwestorzy partycypują w 100% zysku (proporcjonalnie do
posiadanych w spółce udziałów) wynikającego z obecnej zaniżonej
przez pandemię cenie działki a ceną 350 USD / m2 uzyskaną przy
sprzedaży działki (ok 30%)
Przyłączenie się do projektu możliwe jest poprzez nabycie udziałów w
Spółce (spółka podzielona jest na 1800 udziałów, 1 udział
odpowiada w naturze 4,49 m2 działki)

