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Ansvarsfraskrivelse 
Dette dokumentet er opprettet av IFA Hotel & Touristik AG («Selskap») og dekker utelukkende informasjon som er relatert til den foreslåtte avtalen i Generalforsamlingens,  §  9 om en 
kapitalforhøyelse hvis formål er, bortsett fra styrking av egenkapitalen, også finansiering  av ulike strategiske prosjekter. Dette dokumentet er ikke en brosjyre, det er heller ikke et tilbud om 
kjøp av aksjer eller en investirengsbefaling. Sammendraget av forening investeringsplan som er beskrevet nedenfor, tar sikte på å gi en kort oversikt over projektene som er ambisjonert av 
forening på mellomlang  sikt for strategisk restrukturering.

Selskap garanterer ikke verken nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er hentet fra kilder som ble ansett å være pålitelige i 
henhold til selskapet, men selskapet hevder heller ikke at det garanteres at denne informasjonen er komplett eller nøyaktig, spesielt med hensyn til dataene fra tredjepart. Alle meninger og 
estimater er gitt fra datoen som er angitt i dokumentet og er ikke oppdatert. Verdien av investeringene som selskapet søkte kan variere som følge av endringer i markedet. Informasjonen i dette 
dokumentet har ikke til hensikt å forutsi fremtidige resultater, og det gir ingen garanti i forhold til slik informasjon eller til gjennomføring av det strategiske prosjektet som presenteres.

Dette dokumentet inneholder, eller kan inneholde, informasjon eller overveielser som refererer til fremtiden. Slike opplysninger eller hensyn representerer selskapets oppfatning og 
forventninger med hensyn til forretningsutvikling og inntektsgenerering, men slik utvikling kan i fremtiden påvirkes vesentlig av visse risikoer, usikkerheter og andre relevante faktorer som 
kan føre til at forventet forretningsutvikling og inntektsgenerering er forskjellig fra våre forventninger. Disse faktorene omfatter blant annet: i) markedssituasjon, makroøkonomiske faktorer, 
retningslinjer og politiske forhold i forskjellige land, ii) bevegelser i nsjonale og internasjonale verdipapirmarkeder valutakurser og interessetyper, samt endringer i markedsrisiko og 
operasjonelle, iii) konkurransedyktig press, iv) teknologiske endringer, v) rettssaker og voldgiftssaker og vi) variasjoner i vår kundes, debitorers og motparter økonomiske situasjon eller 
solvens.

Dette dokumentet avslører ikke enhver risiko eller andre viktige aspekter knyttet til investeringene som er søkt av Selskapet. Dette dokumentet er ikke en brosjyre for de verdiene som 
etterfølgende kan tilbys til aksjonærene gjennom tegningsretten i forbindelse med kapitalforhøyelsen dersom detter er godkjent i punkt 9 på dagsordenen, og formålet er utelukkende 
informasjonen for å forberede avtalen. Risikoen vil bli forklart i detalj i brosjyren som skal godkjennes av «Børsens tilsynsorgan» før utstedelse av abonnementstilbudet.

DENNE KOMMUNIKASJONEN SKAL IKKE UTGJØRES, DISTRIBUERES ELLER OVERFØRES I AMERIKAS FORENTE STATER, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIA

Denne kommunikasjonen er ikke et tilbud for kjøp av verdipapirer eller invitasjonen til å utstede et tilbud for kjøp av verdipapirer i USA. De nevnte verdipapirene er ikke registrert under U.S. 
Securities Act fra 1993 i den nåværende versjonen («Securities Act») og i USA kan de også selges eller tilbys å kjøpes etter registrering, eller uten tidligere register i tilfelle av en eksepsjonell 
forskrift utenom registerkravet i samsvar med Securities Act.
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1. Introduksjon til investeringsplanen 

• Siden starten i slutten av 60-tallet, IFA Gruppe vært i konstant utvikling og ser etter den beste måten å oppnå 

lønnsomhet for selskapet og dets aksjonærer. Det har vært et selskap som har diversifiser sine mål og har hele tiden 

utviklet seg. Og vi fortsetter å gjøre det. 

• Vi er i et øyeblikk fornyelse av selskapets portefølje, oppdatering av produkter og markeder, noe som vil medføre nye 

utfordringer og muligheter for å fremme veksten i selskapet.

• For dette presenterer vi i dag denne investeringsplanen der vi forstår at vi kan fortsette å vokse på en lønnsom og 

bærekraftig måte. 
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2. Geografisk Strategi
IFA Gruppe innsats fokuserer på to grunnleggende vekstlinjer. På den ene siden, linjen for å forbedre og kvalifisere 

tilbudet vårt i alle de destinasjonene som vi allerede har tilstedeværelse til. Og på den annen side, posisjonere oss selv 

på nye steder der turist lønnsomhet er akkreditert.

Med det formål å forbedre og øke standardene for vårt nåværende tilbud, vil IFA Gruppe fokusere sine tiltak på:

• Byggingen av to nye skianlegg i Playa Bávaro.

• Reform av IFA Faro Hotel, i Maspalomas

• Rehabilitering av Hotel IFA Fehmarn, i Østersjøen. 

For å diversifisere boligtilbudet, er følgende potensielle markeder identifisert:

• Med innlemmelsen av ANFI Gruppe får vi tilgang til en ny enklave på Gran Canaria i tilknytning til hotellets vekstkapasitet gjennom 

fagfeltene med urbanistisk kvalifikasjon.

• Den nylige oppkjøpet av tomter i Gran Canaria og Fuerteventura tillater utvikling av nye attraktive turiststeder.

• I Amerika og Karibia, er Miami området identifisert som et potensielt sted for investering, uten å utelukke andre turiststeder som 

Mexico. 
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3. Vekststrategi
IFA Gruppe fokuserer sin innsats på å øke tilbudet av overnatting i de kommende regnskapsårene, øke antall senger og 
kvaliteten det tilbyr sine kunder.

Ved utgangen av regnskapsåret 2017, den geografiske kapasitetsfordelingen
av IFA Gruppe var som følger:

Region      Totalt Rom Totalt Antall Senger

Kanariøyene 610 1.220 

Sentral-Europa 1.707 3.414 

Karibia 650 1.233 

2.967 5.867 

Etter prognosene vil IFA Gruppe nå følgende overnattingskapasitet:

Region      Totalt Rom Totalt Antall Senger

Kanariøyene  1.592 3.184 

Sentral-Europa 1.707 3.414 

Karibia 2.316 4.632 

5.615 11.230 
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PROJISERT UTVIKLING AV 
ANTALL SENGER:

Sentral-Europa 

Aktuell Mål
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Følgende gir presentasjon av investeringsplanen for de neste 5 årene som spesifiserer geografisk område, prosjekt og 
investeringsbudsjett.

4. Økonomisk Strategi

Region Prosjekt Investering 

Kanariøyene 

Oppkjøp av 100% av ANFI Gruppe 60.000.000 € 

Bygging av et nytt hotell på Kanariøyene 90.000.000 € 

Reform av IFA Faro Hotel 12.500.000 € 

Tyskland Reform av IFA Fehmarn Hotel 12.500.000 € 

Den Dominikanske Republikk

Oppkjøp av aksjer av Equinoccio Bávaro (13,6%) 12.000.000 € 

Byggingen av Hotel 1ª Fase i Playa Bávaro 180.000.000 € 

Byggingen av Hotel 2ª Fase i Playa Bávaro 162.500.000 € 

529.500.000 € 
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Ved utgangen av regnskapsåret 2017,  presenterer IFA Gruppe følgende 
resultater:

De 5-årige konsernets prognoser, etter å ha investert i prosjektene nevnt 
ovenfor, ville sette IFA Gruppe på rundt 252 millioner euro i omsetning og 
en EBITDA på 84 millioner euro:

4.1. Inntektsutvikling og EBITDA  

Region Inntekter 2017 EBITDA 2017 % EBITDA om 
inntekter

Kanariøyene 25.395.559 € 9.453.212 € 37% 

Sentral-Europa 48.335.314 € 15.420.400 € 32% 

Karibia 18.560.302 € 2.744.892 € 15% 

92.291.175 € 27.618.504 € 30% 

Region Beregnet
   inntekter 

EBITDA 
  beregnet 

% EBITDA om 
inntekter

Kanariøyene 73.884.766 € 21.912.210 € 30% 

Sentral-Europa 48.649.137 € 16.056.745 € 33% 

Karibia 129.733.628 € 46.168.942 € 36% 

252.267.531 € 84.137.897 € 33% 
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Nedenfor presenterer vi inntekts og EBITDA estimatene for hvert av investeringsprosjektene over en 5-års tidshorisont:

4.1. Inntektsutvikling og EBITDA   

Prosjekt   Inntektsår 5 EBITDA år 5 % EBITDA om 
inntekter

Oppkjøp av 100% av ANFI Gruppe 46.579.175 € 9.567.091 € 21% 

Bygging av et nytt hotell på Kanariøyene 15.500.428 € 5.768.269 € 37% 

Reform av IFA Faro Hotel 11.805.164 € 6.576.850 € 56% 

Reform av IFA Fehmarn Hotel 10.549.776 € 3.871.230 € 37% 

Byggingen av Hotel 1ª Fase i Playa Bávaro 56.960.317 € 19.977.246 € 35% 

Byggingen av Hotel 2ª Fase i Playa Bávaro 72.773.310 € 26.191.697 € 36% 

214.168.169 € 71.952.382 € 34% 

0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 € 
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5. Finansiell Strategi

Bankgjeld: 
256.250.000 € 

Kontantoverskudd: 
73.250.000 € 

Kapitalforhøyelse: 
200.000.000 € 

Finansiering av investeringsplanen

14% Med denne finansieringsstrukturen, 
opprettholder IFA Gruppe sin andel av 

aksjonærenes egenkapital over 50 %.
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