
1

▪ Descrição da sociedade e do plano de atividades:

▪ Nome social:

▪ Morada social:

▪ Forma de organização social:

▪ Número de Empregados:

▪ Estrutura do Capital Social: 

▪ Número de projetos financiados na plataforma:

INFORMAÇÃO SOBRE O PROMOTOR:

De acordo com a escritura de constituição, o objecto da empresa é: a
compra e venda e exploração de todos os tipos de propriedades urbanas; o
desenvolvimento de edifícios; a construção de todos os tipos de edifícios.

PROMOTORA CAPORCHANES SL; B-04330213

CALLE JACARANDA, 2. 04621 VERA, ALMERÍA

Presidente D. Pedro Miguel Sanz Alonso
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Capital Social a 31/12/2020: 3.600€ (Fundos Próprios a 31/12/2020:

9.176.412,49 €)
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PUERTA DE ORIENTE

Projeto
PUERTA DE ORIENTE
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Outras informações da sociedade:

A empresa está em dia com o pagamento da AT.

A empresa está em dia com o pagamento de Segurança Social.

As informações disponíveis indicam-nos que a empresa não possui incidentes de pagamento.

Não temos informações sobre reivindicações da Administração Pública, nem ações judiciais.

A empresa mantem as suas contas em dia. 

A empresa não é auditada.

Fonte: Dados obtidos de registos oficiais e Informa.es

Finalidade do empréstimo Housers: O objectivo do empréstimo Housers: Custos de construção e outros associados ao

empreendimento imobiliário, para a construção de um edifício de 14 apartamentos, em conformidade com os

projectos de arquitectura (Básico e Execução) elaborados por Pablo Rico Pérez, membro nº 3133 da Ordem dos

Arquitectos de Sevilha, em nome e por conta da empresa de projecto Aloima Arquitectura Sostenible SL, CIF B-

91044727, membro nº sp-0103 da Ordem dos Arquitectos de Sevilha. E licença concedida pela Câmara Municipal de

Vera com o número de entrada 5311 datado de 24/05/07 e Certificado de validade datado de 22/12/2020.

A comissão da Housers financia-se dentro do projeto. Desta forma, é o investidor quem suporta a comissão da

Housers.
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GARANTIA HIPOTECÁRIA

GARANTIAS ADICIONAIS:

Projeto
PUERTA DE ORIENTE


