INFORMAÇÃO SOBRE O PROMOTOR:

AURORA IV

Descrição da situação financeira tal como estabelecida no artigo 78, da Lei 5/2015, de 27 de Abril, de
Fomento do Financiamento de Empresas:
▪ Descrição da empresa e do plano de negócios:

De acordo com a Escritura da Sociedade, os objectivos da empresa são: a promoção imobiliária; a compra
de bens imóveis para revenda; o arrendamento e exploração de imóveis, alojamento mobilado para turistas;
a exploração e gestão de unidades de alojamento local; alojamento sob a forma de turismo residencial,
turismo rural, agro-turismo, ou turismo campestre; a prestação de serviços no domínio imobiliário; a
aquisição, venda e qualquer outra forma de exploração dos direitos de propriedade intelectual e industrial,
em particular marcas, patentes e direitos de autor e direitos conexos; a gestão de carteiras próprias de títulos.

▪ Nome da empresa:

PROMUGAL, UNIPESSOAL LDA; NIPC: 514834005

▪ Morada:

AVENIDA DO INFANTE, Nº 8, EDIFÍCIO EXECUTIVO, 2.º ANDAR, SALA K
Distrito: Ilha da Madeira Concelho:Funchal Freguesia: Funchal (Sé)

▪ Forma de organização social:

Administrador: Patel Priyesh Harshad

▪ Número de empregados:

0 Empregados

▪ Estrutura do Capital Social:

Capital Social a 31/12/2019: 1.000€ (Fundos Próprios a 31/12/2019:
32.992,60€ )

▪ Número de projectos financiados na plataforma:

1 (Projeto Madeira Villas). Adicionalmente, as terceiras primeiras fases deste projecto
foram financiadas com sucesso.
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INFORMAÇÃO SOBRE O PROMOTOR:
▪ Descrição da situação financeira tal como estabelecida no artigo 78 da Lei 5/2015, de 27 de Abril, sobre a Fomento do Financi amento das Empresas.
Financiamento de empresas (continuação): Outras informações sobre empresas:
Outras informações sobre a empresa:

A Empresa está em dia com os pagamentos à Segurança Social.
A Empresa está em dia com os pagamentos às Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
As informações de que dispomos indicam que a Empresa não tem incidências de pagamento e não temos informações sobre quaisquer reclamações da
Administração Pública ou processos judiciais.
A Empresa deposita as suas contas numa base regular. A Empresa não está sujeita a auditoria.
Fonte: Dados obtidos a partir de registos oficiais e Informa.es
O objectivo do empréstimo Housers: "Financiamento para a construção de uma moradia de luxo na Madeira".

Devido aos recursos próprios limitados da empresa, a comissão da Housers é financiada no âmbito do projecto. Desta forma, é o investidor que suporta a
comissão da Housers
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GARANTIAS:
A sociedade promotora não oferece quaisquer garantias pessoais e/ou reais adicionais.
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