FLORIDA RESTAURANT
FRANCHISE GROUP, X, LP
INVESTIMENTO EB-5
www.EB5restaurants.com

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Fundado em 2005, a cadeia nacional de restaurantes Twin Peaks cresceu,
de maneira astrondosa, e se tornou um dos mais populares no segmento de
restaurante com temática esportiva nos EUA. O ambiente de chalé está alinhado
com um cardápio de comidas típicas americanas com um novo toque, além
das cervejas servidas em temperatura considerada ideal para a bebida pelos
conhecedores do tema que é 29º Farenheit. Presente em mais de 22 estados
americanos, milhões de frequentadores visitam os estabelecimentos localizados
desde a sede original em Dallas,Texas, até as unidades mais novas, com previsão
de abertura de mais 34 unidades ao redor do país até o final de 2015. Com mais de
66 restaurantes já em operação, o successo do modelo é simples—chopp gelado,
oferecido em mais de 64 variedades, comida fresca e saborosa, aparelhos de
televisão em abundância, e o mais importante, as belas garotas Twin Peaks.
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Twin Peaks ganhou o prêmio de Conceito em alta no ano de 2010 da Nation’s
Restaurant News. Em 2011, Twin Peaks recebeu o prêmio de “Franquia do Ano” da
International Franchise Association durante a conferência anual em Washington,
DC. Twin Peaks foi reconhecido nationalmente com diversos prêmios no ano de
2014. Além disso, Bloomberg/Businessweek classificaram Twin Peaks como a
cadeia de restaurantes que mais cresce nos EUA. Em 2014, Twin Peaks foi retratado
na estréia da temporada do show Undercover Boss.

INFORMAÇÕES DO PROJETO
Imóveis comerciais localizados em pontos privilegiados, que abrigarão duas unidades
dos restaurantes Twin Peaks em Ft. Lauderdale e Fort Myers, na Flórida.
A média nacional de vendas de cada restaurante Twin Peaks é de US$ 4.4 milhões
Grupo empreendedor é proprietário de dois pontos comerciais aonde operarão as
unidades de Pembroke Pines e West Palm Beach no sul da Flórida
Custo total do projeto é de US$ 15.770,000.00 $12,000,000
Hipoteca no valor de US$ 12.000,000.00 emitida para os investidores EB-5
Número total de investidores EB-5 24
Projeção de número de empregos criados - 398
Número total de empregos necessários para satisfazer requisitos legais - 240
Grupo empreendedor com vários projetos de êxito na área de projetos EB-5
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LOCALIZAÇÕES

FT. LAUDERDALE
Ft. Lauderdale está localizada no estado da Flórida, na costa do
Atlântico, 37 quilômetros ao norte de Miami. Maior cidade do
condado de Broward, em 2010, de acordo com o censo, a cidade
possuía população de 165.521,00.

FATOS IMPORTANTES
Unidade Ft. Lauderdale da cadeia Twin Peaks está localizada no centro de Ft. Lauderdale
Uptown Fort Lauderdale é o maior centro empresarial no condado de Broward, incluindo o Aeroporto
Executivo de Ft. Lauderdale, a Zona Franca de vendas internacionais 241, e a parada do trem Tri-Rail
Mais de 70 mil pessoas trabalham na região
Além de 5 grandes universidades que estão localizadas na região, grandes empresas como
Microsoft e Citrix tem sede lá.
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Fort Myers é o centro comercial do condado de Lee, na Flórida. Carro-chefe da região
sudoeste da Flórida, e uma das maiores atrações turísticas da Flórida, tem como atrativos
além das belíssimas praias, as casas de inverno de Thomas Edison e Henry Ford. O aerporto
Southwest Florida International Airport é o que atende a população da região.

LOCALIZAÇÕES

FORT MYERS

FATOS IMPORTANTES
Excelente visibilidade, e facilidade de acesso pela Estrada 75
Próximo ao Hilton Garden Inn e Homewood Suites
Localizado em frente ao Gulf Coast Town Center, um shopping center que movimenta $1.25 milhões
Há minutos da Florida Gulf Coast University, SW Florida Aeroporto Internacional e do centro de
treinamento de primavera do time de baseball Boston Red Sox
Outros varejistas na área - Costco, Super Target, Regal Entertainment Cinemas, Bass Pro Shops
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GRUPO EMPREENDEDOR

Estabelecido em Agosto de 2012, Jafrejo Holdings, LLC, d/b/a Florida Restaurant
Franchise Group (“FRFG”) controla e opera vários projetos imobiliários e de
grandes territórios franqueados de marcas de restaurantes famosos nos Estados
Unidos. Além dos projetos no ramo de restaurantes, Jafrejo Holdings também
atua na área de desenvolvimento de shopping centers e hotéis no estado da
Flórida. Nossa estratégia é desenvolver e operar negócios embasados na
eficiência e rentabilidade, atuando em um dos mais fortes mercados imobiliários
dos Estados Unidos.
Gerido por um grupo de talento excepcional, com mais de 60 anos de experiência
coletiva na operação de restaurantes, serviços legais e desenvolvimento
imobiliários, a Jafrejo Holdings segue em franca expansão. Nossa equipe tem
experiência na gestão de um portfólio de mais de US$ 120 milhões em projetos
imobiliários e de restaurantes desde 2006, com marcas como VooDoo BBQ &
Grill, Five Guys Burgers & Fries, e Twin Peaks.
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O centro regional Palm Beach Regional
Center é operado pelo grupo Palm Beach
Investment and Finance. Estabelecido
em 2008 com o objetivo de fomentar a
economia local por meio da geração de
empregos e atração de investimentos, o Palm Beach Regional Center atua em portfólio de
projetos variados que se beneficiam da força econômica da região como centro de trânsito de
cidadãos do mundo todo.

PARCERIAS

CENTRO REGIONAL

Todos os projetos oferecidos pelo Palm Beach Regional Center são analisados cuidadosamente e
avaliados com base em critérios econômicos rigorosos antes da adesão dos mesmos a cartela de
projetos EB-5. O Palm Beach Regional Center tem como objetivo a operação do centro regional
de maneira que o mercado de trabalho local seja beneficiado, enquanto investidores EB-5 tenham
opções de investimento em projetos sólidos e adequados a obtenção do green card.

SÓCIO GERAL
A entidade Regional Center Management, LLC é operada por Anthony Korda, Esq., que
atua como sócio geral (General Partner) para todos os projetos EB-5 do grupo Florida
Restaurant Franchise Group.
Após ter imigrado para os Estados Unidos como investidor EB-5, Dr. Korda, que também
é advogado na Inglaterra, decidiu se dedicar a lei imigratória nos EUA, principalmente
ajudando outros investidores EB-5 de vários países do mundo a se tornarem residentes
legais dos EUA, assim como ele e sua família. A decisão do Dr. Korda de mudar-se para
os Estados Unidos por meio de um investimento em um projeto EB-5 foi motivada não só
pelo seu desejo de residir nos Estados Unidos e proporcionar a sua família os benefícios
de uma vida legal em solo americano, mas também pela flexibilidade que o investimento
em centros regionais proporcionaria a ele e sua família. Essa experiência pessoal é um
grande diferencial que faz com que o Dr. Korda seja um dos advogados imigratórios mais
procurados quando o assunto é EB-5.
O Dr. Korda foi capa da revista EB-5 Investors Magazine, e também recebeu o prêmio como
um dos Top 25 advogados de EB-5 pela revista EB-5 Investors Magazine em 2014 e 2015.
Com escritórios em Londres, Naples (Flórida) e em Beverly Hills, (Califórnia), o Dr. Korda
conta com o suporte de funcionários fluentes em Português, Espanhol e Mandarim, além
do Dr. Korda falar alemão fluentemente.
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ORÇAMENTO DO PROJETO

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO E FONTE DO CAPITAL
PROJEÇÃO DE ORIGEM DO CAPITAL
INVESTIDO E USO DOS FUNDOS

FO N T E S:
Contribuição do empreendedor:

US$ 2.769,000.00

Financiamento EB-5:

US$ 12.000,000.00

TOTAL:

US$ 14.769,000.00

U SO DO C A PI TA L :
Compra dos terrenos, e custos relacionados:

US$ 7.702,800.00

Construção:

US$ 4.714,000.00

Mobília, equipamentos e afins:

US$ 1.902,900.00

Arquitetura & Engenharia:

US$ 449.300.00

U SO TOTA L :

US$ 14.769,000.00

VALOR ESTIMADO AO FINAL DA CONSTRUÇÃO: US$ 23.400,000.00
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FLUXOGRAMA
FLUXOGRAMA DE EVENTOS EB-5
Março 2014: Início da campanha EB-5
Junho 2014: Primeiro investidor dá início ao processo EB-5
Julho 2014: Grupo empreendedor adquire terreno para unidade Ft. Lauderdale
Julho 2014: Planejamento de arquitetura e engenharia de Ft. Lauderdale começa
Outubro 2014: Compra do terreno de Ft. Myers
Setembro 2014: Planejamento de arquitetura e engenharia de Ft. Myers começa
Abril 2015: Início da construção da unidade Ft. Myers
Agosto 2015: Data estimada para aprovação do green card temporário dos primeiros investidores
Novembro 2015: Data projetada para abertura da unidade Ft. Myers
Dezembro 2015: Data projetada para início das construções da unidade Ft. Lauderdale
Julho 2016: Data estimada para abertura da unidade Ft. Lauderdale
Junho – Outubro 2019: Aprovação dos green cards permanentes, ou I-829s
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CRIAÇÃO DE EMPREGO

ESTUDO DE CRIAÇÃO DE EMPREGOS
E RELATÓRIO ECONOMÉTRICO
Número total de empregos necessários – 240

A planilha abaixo mostra o cálculo do impacto econômico utilizando multiplicadores
regionais em minúcia, aplicados aos gastos de construção e operação de dois
restaurates Twin Peaks na região designada de Miami- Ft.Lauderdale- Pompano MSA.
Resumo do impacto econômico da construção e operação de dois
restaurantes Twin Peaks¸na região sudeste e sudoeste da Flórida.

Construção

Fort Myers
(Sudoeste da
Flórida)
Operação

Efeito Direto

18

US$ 1,008,481.00

US$ 1,362,902.00

US$ 2,847,363.00

Efeito Indireto

6

US$ 289,591.00

US$ 459,990.00

US$ 789,562.00

Efeito Induzido

23

US$ 1,061,840.00

US$ 1,850,305.00

US$ 2,818,261.00

Efeito Total

47

US$ 2,359,913.00

US$ 3,673,197.00

US$ 6,455,185.00

Empregos
indiretos e
induzidos

29

Efeito Direto

93

US$ 2.543,480.00

US$ 3.628,795.00

US$ 6.064,359.00

Efeito Indireto

10

US$ 502,707.00

US$ 945,195.00

US$ 1.449,532.00

Efeito Induzido

60

US$ 2.754,145.00

US$ 4.746,392.00

Efeito Total

162

US$ 5.800,332.00

US$ 9.320,382.00

US$ 7.186,454.00
US$ 14.700,344.00

192

US$ 8.160,245.00

US$ 12.993,579.00

US$ 21.155,529.00

Total de construção & operação

Construção

Fort
Lauderdale
(Sudeste da
Flórida)

Efeito Direto

17

US$ 1.066,463.00

US$ 1.409,367.00

US$ 2.847,363.00

Efeito Indireto

8

US$ 448,651.00

US$ 670,836.00

US$ 1.135,883.00

Efeito Induzido

28

US$ 1.457,317.00

US$ 2.421,824.00

US$ 3.693,727.00

Efeito Total

53

US$ 2.972,431.00

US$ 4.502,027.00

US$ 7.676,973.00

Empregos
indiretos e
induzidos

36

Efeito Direto

91

US$ 2.597,397.00

US$ 3.665,939.00

US$ 6.064,359.00

Efeito Indireto

12

US$ 679,207.00

US$ 1.190,972.00

US$ 1.925,587.00

Efeito Induzido

67

US$ 3.521,488.00

US$ 5.800,339.00

Efeito Total

170

US$ 6.798,091.00

US$ 10.657,250.00

US$ 8.798,553.00
US$ 16.788,499.00

Total de construção & operação

206

US$ 9.770,522.00

US$ 15.159,277.00

US$ 24.465,472.00

Total de ambas unidades

398

US$ 17.930,767.00 US$ 28.152,856.00

US$ 45.621,001.00

Operação
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Estimativa total de empregos gerados - 398

Valores em dólares de 2014. Estimativas incluem efeito multiplicador para empregos indiretos e induzidos.
Empregos diretos não levam em conta empregos da construção do loca. Números aproximados.
Fonte: Software IMPLAN e dados econômicos regionais para os condados abrangidos, no ano de 2012.

O investimento EB-5 será feito na sociedade limitada Florida Restaurant Franchise Group X, LP,
composta pelos investidores EB-5 como sócios limitados e a entidade Regional Center Management,
LLC atuando como sócio geral (General Partner)_para o recipiente do empréstimo – DMD Florida
Development 2, LLC, que utilizará o capital para financiar DMD Restaurant Group, LLC, uma subsidiária
de Jafrejo Holdings, LLC, o empreendedor que está a frente do projeto. Investidores na sociedade
limitada receberão uma rentabilidade anual (calculada com juros simples) no valor de 0.5%/anual. O
investimento tem previsão de duração de 5 anos, podendo se extender por mais um ano com um
aumento na rentabilidade, ou repagamento do investimento EB-5 ao investidor após aprovação do
green card permanente, que ocorre na aprovação do I-829.

Avaliação do Empreendimento
Componente

Valor

Operação de dois restaurantes Twin Peaks

US$ 9.100,000.001

Valor estimado do Empreendimento

US$ 23.400,000.00

Imóveis

US$ 13.300,000.002

ESTRATÉGIA DE REPAGAMENTO

ESTRATÉGIA DE REPAGAMENTO

Estratégia para repagamento dos investidores EB-5
1a opção – Repagamento feito com rendimentos da operação dos restaurantes
2a opção – Refinanciamento do empréstimo EB-5
3a opção – Venda dos bens para satisfação da dívida com os investidores EB-5
4a opção – Conversão do investimento EB-5 em ações, dando assim
participação na propriedade do projeto e dos ativos atrelados ao projeto para
os investidores EB-5.
1 Com base em renda por restaurante de US$ 5.5 milhões

2 Com base em duas unidades de propriedade do grupo, e uma taxa CAP de 6.25%
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Para receber mais informações referente a projetos
do grupo Florida Restaurant Franchise Group, visite
www.eb5restaurants.com. Investidores interessados em
mais informações receberão documentos pertinentes ao
investimento após submissão de questionário pré-qualificador,
e liberação de documentos por parte do projeto.
Fred Burgess, Esquire
Escritório: +1 (954) 218-5517
Celular: +1 (954) 288-7227
email: fred@jafrejo.com
Renata Castro
(English, Español, Português)
Escritório: +1 (954) 218-5517
Celular:+1 (305) 746-1205
email: renata@jafrejo.com

JAFREJO HOLDINGS, LLC

2149 North Commerce Pkwy
Weston, FL 33326

www.EB5restaurants.com
Este documento não constitui uma oferta de investimento, e tem fim única e exclusivamente promocional. Qualquer decisão
de investimento no projeto deverá ser feita com base nas informações contidas no memorando de oferta do investimento.

