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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
Empreendimento imobiliário composto por um hotel da cadeia Hampton Hotel & Suites com 156
quartos e um restaurante da cadeia Twin Pekas a menos de uma milha de distância de um dos
portões de entrada da Disney World
A Candlewood Suites é uma cadeia de hotéis que faz parte do Grupo Hoteleiro Intercontinental,
atualmente um dos maiores do mundo. O portfolio de marcas do Grupo Intercontinental inclui
as marcas Holiday Inn e Kimpton.
Grupo empreendedor é dono do terreno de 10 acres aonde o empreendimento será
desenvolvido, e são donos do hotel, além de estarem desenvolvendo o restaurante
em um joint venture com a marca Twin Peaks
Custo total do projeto US$ 30.400.000,00
Investimento EB-5 estruturado como hipoteca US$ 20.000.000,00
Valor avaliado do empreendimento após construção US$ 458.580.000,00
Total de investidores – 40
Quantidade de empregos a serem gerados 552
Total de empregos necessários – 400
Grupo empreendedor experiente

2

INFORMAÇÕES DO PROJETO

A marca Candlewood Suites é uma das diversas cadeias de hotéis que são parte de uma
vasta rede de hotéis gerenciados pelo Intercontinental Hotels Group (“IHG”)
O portfólio da IHG inclui marcas internacionais como Holiday Inn, Holiday Inn Express,
Kimpton Hotels & Restaurantes, e a marca Hualuxe (China)
Líder no segmento hoteleiro, o grupo IHG gerencia hoje mais de 4.921 hotéis ao redor
do mundo, com mais 1.261 em desenvolvimento no momento
A marca Candlewood Suites é uma cadeia de médio custo, com taxa de ocupação maior
do que a média em virtude do seu custo competititvo
Com mais de 30.000 quartos em funcionamento nos Estados Unidos, a marca Candlewood Suites
oferece studios, e suítes de um quarto com cozinha e um escritório espaçoso para seus hóspedes
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Orlando recebeu no ano de 2014 mais de 60 milhões de turistas, fazendo com que
a mesma fosse o destino turístico mais visitado do mundo. Com atrações como
Walt Disney World, Universal Orlando e Sea World, turistas gastaram a quantia
expressiva de US$ 31.7 bilhões na região.
Apesar dos parques da Disney serem imediatamente associados a idéia de uma
visita a Orlando, os parques da Disney ficam em Lake Buena Vista, um município
inicialmente fundado pelo conglomerado de empresas Walt Disney. Apesar disso,
Lake Buena Vista é muito mais que só Disney. A cidade tem uma grande variedade
de restaurantes, shoppings e outras opções de diversão.

LOCALIZAÇÕES

LAKE BUENA VISTA

HIGHLIGHTS DO PONTO COMERCIAL
Localizado a menos de uma milha da Disney,
e a 15 minutos da Universal
Acesso direto pela estrada Interstate 4 e SR 535
Turistas gastam, em média $ 17.8 milhões de dólares
por dia em um raio de 3 milhas da localização do projeto
Hotéis em Lake Buena Vista tiveram uma taxa de ocupação
de mais de 86% no ano de 2014
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GRUPO EMPREENDEDOR

Estabelecido em Agosto de 2014, Lake Buena Vista Investments, LLC, é
formado pela Jafrejo Holdings, LLC, d/b/a Florida Restaurant Franchise Group
(“FRFG”) e William J. Evans. O grupo Lake Buena Vista Investments, LLC 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, Lake Buena Vista Investments, LLC 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 Orlando EB5 Investments é operado pelo grupo
CommerCenters EB5 Regional Centers Investment, LLC. Formado em
2010 com o objetivo de desenvolver projetos EB-5 que fomentassem
o crescimento local, o grupo Orlando EB5 Investments atua em
vários indústrias.

PARCERIAS

CENTRO REGIONAL

Todos os projetos oferecidos pelo Orlando EB5 Invstments 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

Tamanho da Unidade – 120 Mil Pés Quadrados

FO N T E S:
Contribuição do empreendedor:

37.5%

US$ 10.400,000.00

Financiamento EB-5:

62.5%

US$ 20.000,000.00

TOTAL:

100%

US$ 30.400,000.00

USO DO C APITAL:
Terreno:

24.20%

US$ 7.363,500.00

Custo bruto:

65.66%

US$ 19.974,120.00

Custo variável:

8.48%

US$ 2.580,000.00

Pré-abertura:

1.65%

US$ 502,000.00

USO TOTAL:

100%

US$ 30.419,620.00

VALOR AVALIADO DO PROJETO APÓS TÉRMINO: US$ 48.580.000,001
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1 Avaliação feita pela empresa Commercial Investment Appraisers, Inc.,

Christopher A. Rolly, MAI, Presidente Cert. Gen.

FLUXOGRAMA
FLUXOGRAMA DE EVENTOS EB-5
Agosto 2014: Contrato para compra do terreno
Setembro 2014: Início dos planos arquitetônicos e de engenharia
Dezembro 2014: Início da campanha EB-5
Fevereiro 2015: Primeiro processo EB-5 junto a imigração dos Estados Unidos (I-526)
Março 2015: Aquisição do imóvel
Maio 2015: Data projetada para início da construção Twin Peaks
Novembro 2015: Data projetada para abertura do Twin Peaks
Fevereiro 2016: Data prevista para início da construção do Hotel Candlewood Suites
Abril 2016: Aprovação do I-526
Julho-Outubro 2016: Green card condicional2 / aprovação dos green cards permanentes
Fevereiro 2017: Data prevista para abertura do Hotel Candlewood Suites
Último trimestre 2018: Últimos green cards permanentes aprovados pela imigração americana

2 Baseado em cenário onde investidores tomam posse de sua residência legal imediatamente após aprovação.
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CRIAÇÃO DE EMPREGO

ESTUDO DE CRIAÇÃO DE EMPREGOS
E RELATÓRIO ECONOMÉTRICO
Total de Empregos Necessários – 400
Total Estimado de Empregos Gerados - 552
Resumo do impacto econômico e potencial de impacto para investidor EB-5
de construção e operação do Hampton Inn & Suites e restaurante Twin Peaks
na área de Orlando,região central da Flórida. 3

Construção
2014

Construção
2015

Construção
2016

Efeito Direto

10

US$ 611,125.00

US$ 818,008.00

US$ 1.698,371.00

Efeito Indireto

4

US$ 234,886.00

US$ 350,485.00

US$ 589,413.00

Efeito Induzido

16

US$ 764,219.00

US$ 1.294,679.00

US$ 1.996,903.00

Efeito Total

30

US$ 1.610,231.00

US$ 2.463,171.00

US$ 4.284,686.00

Efeito Direto

49

US$ 3.008,128.00

US$ 4.027,937.00

US$ 8.366,762.00

Efeito Indireto

20

US$ 1.156,983.00

US$ 1.726,092.00

US$ 2.903,203.00

Efeito Induzido

78

US$ 3.763,141.00

US$ 6.375,178.00

US$ 9.833,040.00

Efeito Total

147

US$ 7.928,252.00

US$ 12.129,208.00

US$ 21.103,005.00

Efeito Direto

39

US$ 2.369,193.00

US$ 3.173,545.00.00

US$ 6.595,021.00

Efeito Indireto

15

US$ 911,865.00

US$ 1.360,173.00

US$ 2.288,073.00

Efeito Induzido

61

US$ 2.964,965.00

US$ 5.022,955.00

US$ 7.747,387.00

Efeito Total

116

US$ 6.246,023.00

US$ 9.556,673.00

US$ 16.630,481.00

124

US$ 3.622,965.00

US$ 5.990,424.00

US$ 10.275,643.00

24

US$ 1.194,921.00

US$ 2.009,332.00

US$ 3.299,054.00

112

US$ 5.454,400.00

US$ 9.099,519.00

US$ 13.916,234.00

260

US$ 10.272,286.00

US$ 17.099,275.00

US$ 27.490,930.00

552

US$ 26.056,792.00

US$ 41.248,327.00

US$ 69.509,102.00

Efeito Direto
Operações
Efeito Indireto
do Hotel e do
Restaurante 2017 Efeito Induzido
Efeito Total
Total de empregos de
construção e operações

Valores em dólares – 2014. Emprego representative de todos os empregos gerados. Números aproximados. Estimativas incluem
efeito multiplicador indireto e induzido; empregos diretos excluem os empregos gerados por construção.
Fonte: Software Implan, versão 3, e data econômica regional para as regiões dos condados de Lake,
Osceola, Orange, Pole Seminole em 2012
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3 Scott W. Barnhart, Ph.D., Cora M. Barnhart, Ph.D. and Alan W. Hodges, Ph.D. • 5 de Agosto de 2014.

O investimento EB-5 será feito na sociedade limitada Florida Restaurant Franchise Group
XI, 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 – Lake Buena Vista Investments, LLC. 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 projeto4
Componente

Valor

Hotel

$US 42.500,000.005

Valor estimado do Empreendimento

$US 48.580,000.00

Restaurante

$US 6.080,000.006

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 da nota promissória dos investidores
em ações do empreendimento
4 Avaliação feita pela empresa Commercial Investment Appraisers, Inc.,

Christopher A. Rolly, MAI, Presidente Cert. Gen. RZ1743.

5 Valor do hotel projetado com uma taxa máxima de 7.5%.
6 Valor do restaurante projetado a uma taxa máxima 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.

