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  של הערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה זו מצגת

 לשם נערכת והיא ,כאמור הצעות לקבלת הזמנה או החברה

 שפרסמה בדיווחים עיון מחליפה ואינה בלבד ונוחות תמצית

  ,החברה אודות המלא המידע את הכוללים ,לציבור החברה

  של ערך בניירות השקעה בדבר החלטה קבלת בטרם
 .החברה
  הינו החברה פעילות לניתוח הקשור בכל במצגת האמור

  לא וכן דעת חוות ,המלצה מהווה ואינו בלבד תמצית בגדר

  לקבל מנת על .פוטנציאלי משקיע של דעת לשיקול תחליף

  בפעילות הסיכונים ושל החברה פעילות של מלאה תמונה

  2014 לשנת החברה של התקופתי בדוח לעיין יש החברה

-2015-01 :'מס אסמכתא) 2015 במרץ 8 ביום שפורסם

  החברה של 31/3/2015 ליום הרבעוני ובדוח ,(045445

-2015-01 :'מס אסמכתא 20/5/2015 ביום שפורסם

  מועד לאחר החברה שפרסמה מיידים בדיווחים וכן 024471
 .זה

  בידי המצויים ומידע נתונים על מתבסס זו במצגת המידע

  והחברה ,31/3/2015 וליום המצגת עריכת ליום החברה

  שישקפו מנת על זה מידע של שינוי או בעדכון מחויבת אינה

 .המצגת עריכת יום לאחר שיחולו נסיבות או אירועים

  האופן מן שונה באופן המוצג מידע לכלול עשויה המצגת

 עשויים ,היינו ,כה עד לציבור החברה בדיווחי הוצג שבו

  או/ו באפיון או/ו באופן המוצגים נתונים במצגת להיכלל

  בדוחותיה שהוצגו מאלו שונים בפילוח או/ו בעריכה

  של מכלול מציגה המצגת .בעבר החברה של ובדיווחיה

  נכללו וטרם במצגת הוצגו אשר נתונים זה ובכלל) נתונים

  במצגת המוצג באופן הוצגו שטרם או החברה בדיווחי

  ,החברה של הערכתה למיטב נכונים ושהינם ,האמורה
 .(הצגתם למועד נכון

  בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו מצגת

  ,תחזיות ,היתר בין הכולל 1968 -ח"תשכ ,ערך ניירות

  לאירועים המתייחסים ,החברה של ואומדנים הערכות

  נמצאים ואינם וודאית אינה התממשותם אשר עתידיים

 של התממשותו אי או התממשותו .החברה בשליטת

  הסיכון מגורמי ,היתר בין ,תושפע עתיד פני צופה המידע

  מההתפתחויות וכן ,החברה פעילות את המאפיינים

 על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה

 .החברה פעילות
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 ן המניב בישראל ובגרמניה"נכסים פעילה בתחום הנדל אשטרום
 100נסחרת בבורסה הישראלית ונכללת במדד תל אביב 

 י מעלות"ע A/STABLEח החברה מדורגות "אג
 תעשייה ומלונאות  , מסחר, לחברה שטחי משרדים

 ר"מ 494,700 -כ -בעלות ישירה  -)*( ר "מ 539,100 -של כבהיקף 
 ₪' מ 1,007.8  31.03.2015 -לעצמי כולל מיעוט נכון הון 

 המאזןמהיקף  29.9% -מהווה כ
 ח  "מיליון ש 260.4 -הנכסים מניבים דמי שכירות שנתיים של כ

 )*(ח "מיליון ש 73.2 -של כשנתיים בסך הנכסים מניבים דמי ניהול 
  94% -כ -שיעור תפוסה 

      2015במרץ  31הנתונים על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום )*( 

 .אם נאמר אחרתאלא , כלולותאחוד יחסי של חברות כולל 

 כרטיס ביקור
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 מאפייני החברה

 ניסיון רב שנים ומוניטין בענף

 ויעילניהולי מצומצם צוות 

 פיזור גיאוגרפי של הנכסים  
נובעים   54.4% -מתוכן כ, בישראלמההכנסות מנכסים  70.8% -כ)

 (מנכסים במרכז הארץ

 איכות נכסי החברה ושירותי הניהול והאחזקה הניתנים לשוכרים

 (29.9% -עצמי למאזן כהון )איתנותה הפיננסית של החברה 
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 ארגוניתרשים -נכסים אשטרום

 קבוצת

   מ"בע אשטרום
 54.06% 

 בעלי עניין

  קשורים
 12.46% 

  ציבור
 

33.48% 

  נכסים למכירה
 (100%)טאואר -יו 

100% 100% 100% 100% 50% 50% 42.3% 20% 

   נכסים אשטרום

   עולמית 'השק
 בית הגביש אשלד

 נתניה
 אשלון

 מלונאות
 מגדלי סיטיפס

  הוד השרון
 חוצות

 המפרץ
 קניונים

 בישראל
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 התפלגות דמי שכירות

 משרדים

98 

 תעשייה

40.5 

14% 

18.3% 

 ₪' מ184.4:   ישראל
 ₪' מ76:  גרמניה

 ₪'מ 260.4:    כ"סה
 

 

 (*באחוזים)לפי אזורים גיאוגרפיים  (*₪מיליוני )לפי תחומי פעילות 

 על בסיס איחוד חלקי יחסי*

, מסחר
106.5 

, משרדים
98.0 

,  תעשיה
40.5 

מלונות 
11.5 

 אחר
 3.9 

14% 

38.5% 
18.3% 

29.2% 

 גרמניה דרום מרכז צפון
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 התפלגות נכסים גאוגרפית

 :  כ"סה
 ר בשיעור תפוסה  "אלף מ 539.1 -כ

   94% -של כ 
 (ל"וחו אשלדכולל )ערים וישובים  40 -ב
  

 :  כ דמי שכירות"סה
 ח  "מיליון ש 260.4

 ח בישראל"מיליון ש 184.4מזה 
 

 ח"מיליון ש 73.2: דמי ניהולכמו כן 

 2015מרץ על בסיס נתוני * 

 :אשלד
 ר"אלף מ 219.1

  
 :דמי שכירות שנתיים

 ח"שמיליון  42.6

 :גרמניה-ל"חו
 ר"מאלף   150.8

  
 :דמי שכירות שנתיים

 ח"שמיליון  76

 :צפון
,  מגדל העמק, ראש פינה

,  חיפה והקריות, צפת, ציפורי
 נצרת עלית

 ר"אלף מ 38.5: כ"סה
 :שכירות שנתייםדמי 

 ח"שמיליון  26.5

 :מרכז
 ,  שהם, חולון, ים-בת, יבנה

,  הוד השרון, בני ברק, צ"ראשל
 נתניה

 ר"אלף מ 99.7: כ"סה
 :שכירות שנתייםדמי 

 ח"שמיליון  92.1

 :דרום
 ,  באר שבע, שדרות, אילת
 אשדוד, המלח-ים, ערד
 ר"אלף מ 31: כ"סה

 :שכירות שנתייםדמי 
 ח"שמיליון  23.2
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 (רווחי שיערוךכולל לא )על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל איחוד יחסי של חברות כלולות 

 ח"ש' מ 218 -לכהרווח מפעילות הסתכם , ח"מיליון ש 13בתוספת רווח ממכירת משרדים בסך  - 2014
 ח"ש' מ 213 -לכהרווח מפעילות הסתכם , ח"מיליון ש 31בתוספת רווח ממכירת משרדים בסך  - 2013

 (₪במיליוני )התפתחות רווח מפעילות 
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 (ר"אלפי מ)ן מניב "התפתחות מצבת נדל

 . הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 
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 קניון בת ים

 ר"מ 21,500 –לשיווק שטח 

   100% –תפוסה כ 
 140 -כ  שוכרים' מס

 
 ( 100%) חלק החברה בפרויקטנתוני 
 ₪ ' מ   511.7  :נכסשווי 

 ₪ ' מ  199  :התחייבויות
 ₪ ' מ 37:  2014שנת  דמי שכירות 

 
 ₪ 'מ 28 - 2008  -ש ב"דמ
 ₪ ' מ 40 – 2015צפוי ב ש "דמ

 
 אירועים בולטים

 הושלם השיפוץ המאסיבי בקניון
 נבנה תמהיל חנויות משופר ומעודכן

פדיון החנויות ומספר המבקרים בקניון בעליה 

 מתמדת
 

 השבחה עתידית
העליונה לשטח  ר בקומת החניון "מ 3,000 הסבת

 מסחרי
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 חיפה -חוצות המפרץ 

 דונם 190   -המתחם שטח 
 ר"מ 55,200 –לשיווק שטח 

   91% –תפוסה 
 100  -כ שוכרים ' מס

 
 (50%) בפרויקט נתוני חלק החברה 

 ח"מיליון ש 315: נכס שווי 
 (₪מיליון  44.5 הבניה שווי זכויות כולל )

 ₪ ' מ 119.4 :התחייבויות
 ₪ 'מ 18.7:  2014שנת דמי שכירות 

 
 ח"ש' מ 16.25 – 2011 ש"דמ
    ח"ש' מ 20 – 2015 צפוי ש "דמ

 
  אירועים בולטים

 אכלוס מדרחוב המותגים
 "לט-אאוט"קמפיין למיתוג המתחם כ

 "יוחננוף"ב" מגה" החלפת 
 "54 פקטורי"מבנה הקמת 

 
 השבחה עתידית

 בניית שטחים נוספים
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 מגדלי הוד השרון

  ר"מ- 46,800 שטח לשיווק כ
  94%-כ -  תפוסה

  – 33 שוכרים ' מס

 
 (42.3%) בפרויקט נתוני חלק החברה 

 ₪ 'מ: 244.6 שווי נכס
 (₪ 'מ 37.1 –כולל שווי זכויות הבניה (

 ₪  'מ 123.5 :התחייבויות
 ₪  'מ 15.8 :  2014שנת  דמי שכירות 

 
 ₪ 'מ 7.525 - 2011ש "דמ
 ₪ 'מ - 16 צפוי 2015ש "דמ

 
 אירועים בולטים

 ,קוואלקום)  השבחת תמהיל השוכרים בפארק
 (רוש ,קונטרופ

 -20,000 שטח לשיווק של כהכולל  Eהקמת בניין 
 .ר"מ
 

 השבחה עתידית
 מלא הבניין צפוי לתרום  באכלוס  - Eשיווק בניין 

 *₪ 'מ -16.5 כ
 

  100% נתוני *



13 

 נתניה -בית הגביש 

 דונם- 14 כ -שטח המתחם 
 )  כולל מחסנים (ר"מ16,900 -כ  -שטחי השכרה 

  - 12 שוכרים ' מס
 ר"מ- 16,100 כ  -מושכרשטח 

  95%-כ  -תפוסה 

 
 (100%) נתוני חלק החברה בפרויקט 

 ₪ ' מ 167.2 :שווי נכס
 ₪ ' מ: 101.1 התחייבויות

 ₪' מ 13.3 :  2014שנת דמי שכירות 
 

 ₪ 'מ 4.4 – 2011ש "דמ
 ₪ 'מ – 14 צפוי 2015ש "דמ

 
 בולטיםאירועים 

  E-BAYי "הקומות העליונות ע 2 אכלוס
 שלבשטח  "דיזייןהום  "פתיחת מתחם

 ר"מ- 7,000 כ
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 נכסים מניבים בגרמניה

  ,בבעלות מלאה4  -בגרמניה נכסים  12 לחברה
  "השקעותהראל  "נוספים בשותפות עם 8-ו

 .ושותפים אחרים
 

בנכסים ( הון עצמי)נכסים  אשטרוםסך השקעות 
 .₪ מיליון  270 -אלו כ

 
 1,195 -כהינו  31/03/15 שווי הנכסים ליום

 )ח"שמיליון - 663.8 חלק החברה ) ח"מיליון ש
 98% -כשיעור תפוסת כל הנכסים 

 
 (₪ 'מ 56.2 החברהחלק )₪  'מ- 100.4 ש כ"דמ

 ₪ 'מ 18.9 -כלא כולל דמי ניהול בסך של 
 

בניין משרדים בדיסלדורף  רכישת  - 2014 ינואר

 7.5% -כשל בתשואה  , אירו'מ  -62 תמורת כ
  - 45% נכסים בעסקה אשטרוםחלק 

 
בניין משרדים בפרנקפורט  רכישת  2015  -ינואר

 - 8.2% של כבתשואה   ,אירו 'מ– 19 תמורת כ
 50% בעסקה נכסים  אשטרוםחלק 
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ASHTOH 2008 – Leipzig – 51% 

  ר"מ 36,400  -שטחי השכרה 
  - 100% שיעור תפוסה 

  - 9 שוכרים  'מס
 ר"מ 35,000 -כ  -טלקום דויטשה - שוכר עיקרי

 
 נתוני חלק החברה בפרויקט

 מיליון יורו: 35 שווי נכס
  יורו' מ 23 :התחייבויות

  יורו' מ: 2.65 דמי שכירות שנתיים
 

 אירועים בולטים
הסכם השכירות עם  חידוש   - 2014דצמבר 

  31/12/2023 טלקום עד דויטשה
 2.4 ש במסגרת ההסכם המחודש עלו מ"דמ

   מיליון אירו 2.65 אירו למיליון 
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ASHTOH 2010 - DUSSELDORF 3 - 45% 

   ר"מ - 27,175 שטחי השכרה 
  - 100% תפוסה שיעור 

 4   -שוכרים ' מס
   HSBC  בנק – שוכר עיקרי

   2014 תחילת שנת – תחילת הנבה
  
  

 נתוני חלק החברה בפרויקט
   יורו' מ: 65.6 נכסשווי 

   יורו' מ 42 :התחייבויות
 יורו' מ 4.7 :דמי שכירות שנתיים
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ASHTOH 2007 - DORTMUND 

   ר"מ- 13,900 שטחי השכרה 
 - 86% שיעור תפוסה 

 1  -שוכרים ' מס
 - WILO שוכר 

  
   (94%) נתוני חלק החברה בפרויקט 

   מיליון אירו: 14.1 שווי נכס
   אירו' מ 1.45 :שנתייםדמי שכירות 

  
   אירועים בולטים

  מיליון 10.2 יתרת הלוואה בסךפירעון  - 2014 יוני
   מיליון אירו 7 אירו תמורת

ר לשוכר  "מ 12,000 השכרת - 2014 אוקטובר

   מתחום הציוד הטכני
'  מ  8-כ -השקעה נדרשת בהתאמת הנכס לשוכר

 אירו
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 השבחת נכסים מניבים

 פארק הייטק הוד השרון  
 השבחת תמהיל השוכרים והגדלת שכר הדירה

 ר"מ 20,000 הכולל שטח לשיווק של E בנייןהקמת 

 
  קניון בת ים

 השלמת השיפוץ בקניון
 בניית תמהיל חנויות עדכני

 בקניוןגידול בפדיון החנויות ובמספר המבקרים 
 

 סנטר חוצות המפרץ פאוור
 שלבשטח "   54פקטורי “מבנההקמה ואכלוס של 

 ר"מ- 5,000 כ
 (סניף ראשון בצפון" )יוחננוף"ב" מגה"החלפת 

 
  בית הגביש נתניה

 "דיזייןהום " העיצובפתיחת מתחם 
 

 קניון ראש פינה
 בקניון "רנואר"מותגי שילוב 

 
 בניין משרדים לייפציג
 "טלקום דויטשה "עם חידוש הסכם השכירות 

 
  דורטמונדבניין משרדים 

 WILOחתימת הסכם שכירות עם 
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 2014 -עסקאות ב 

   אשלד
  -כתמורת  (36.7%) באשלדרכישת זכויות המיעוט 

  אשטרוםי "עמוחזקת במלואה החברה  .₪ 'מ107

 .ממסחרונמחקה נכסים 
 

  הרכבת הקלה
 החזר הלוואות בעלים - סיטיפס
רכישת חברת ההפעלה של הרכבת   - קונקס

 (טרם הושלמה העסקה)הקלה 
 21% -נכסים בעסקה אשטרוםחלק 

 ₪  'מ - 18 כ : תמורה
 

 גרמניה
 רכישת בניין משרדים בדיסלדורף תמורת  

 7.5% -כשל בתשואה , אירו  'מ 62 -כ
 45%בעסקה נכסים  אשטרוםחלק 

 19 -כרכישת בניין משרדים בפרנקפורט תמורת 
 8.2% -כשל בתשואה   ,אירו 'מ

  50% נכסים בעסקה אשטרוםחלק 
 

V-TOWER 
 ,מהם 96% נמסרו כ ,המגדלמשטחי  92% נמכרו כ

 .₪'מ-  43.5 הוכר רווח של כ
עד תום שיווק ומסירת מלוא שטחי המגדל אנו  

 .₪ 'מ 8.5 -כצפויים להכיר ברווח נוסף של 
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   2015 -יעדים ל 

 בארץ פרוייקטים
 E  בניין שיווק  - פארק הייטק הוד השרון 

 (₪ 'מ 16.5  -כ :תוספת הכנסה צפויה)
  - הסבת חניון פתוח בשטח של כ  - קניון בת ים

 ר לשטח מסחרי"מ  3,000
 בניית שטחים נוספים - סנטר חוצות המפרץ פאואר

HOME DESIGN -   חיזוק תמהיל השוכרים בקומת

 המסחר העליונה
V-TOWER  -  קומות 2 הקומה העליונה לפיצול 

ריקים בברקן  תעשייתיםטיפול בשטחים  – אשלד

 ש"וב

 

  עסקאות חדשות
 נכסיםרכישת קרקעות לייזום 

 
 גרמניה

"MORE OF THE SAME" -  רכישת נכסים מניבים

 נוספים
 ,נכסים ריקים למחצה -ייזום -כניסה לעסקאות סמי

 מגורים ,פיתוחבעלי פוטנציאל נכסים 
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 התפתחות ההון העצמי

 ח"אשמיעוט 
 ח"ללא מיעוט אש

 
  מליון 107 תמורת באשלדהמיעוט חלק רכישת  - 2014מרץ * 

 ח"ש

 738,735   843,112   915,577   933,451  

877,598 

 1,004,103 993,860 1,007,826 

 15-מרץ 2014 2013 2012
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 התפתחות הרווח לפי שנים

 רווח נקי למיעוט

 רווח נקי לבעלי מניות

 ₪הנתונים באלפי 
 

 20,096  

 127,415   133,278  

 45,495  

153,823 

160,365 

2012 2013 2014 
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 *NOI –התפתחות ה 

 ₪הנתונים באלפי 
 

NOI מאוחד   
NOI מאוחד חלק החברה   

 ח מאוחד"ב דו"ע *

 
NOI SAME PROPERTIES  

 
 124,303   -חלק החברה  - 159,451 מאוחד  2013-
  - 160,754 חלק החברה  180,261  -מאוחד  2014-

 122,409   129,330  

 161,680  

151,176 

169,309 

181,187 

2012 2013 2014 
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 *כולל NOIהתפתחות 

 ₪הנתונים באלפי 
 

NOI כולל 

 ח מאוחד כולל איחוד יחסי  "ב דו"ע*

 של חברות כלולות  

 202,990   223,944  

 248,996  

2012 2013 2014 
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 FFO -התפתחות ה 

 ₪הנתונים באלפי 
 

 53,590  

 65,685  

 87,524  

2012 2013 2014 
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 *הון עצמי למאזן

 ₪הנתונים באלפי 
 

 יחס הון עצמי כולל מיעוט

 יחס הון עצמי ללא מיעוט

 ח מאוחד"ב דו"ע*

22.4% 
23.6% 

26.3% 

27.7% 

26.6% 
28.1% 

28.5% 
29.9% 

 15-מרץ 2014 2013 2012
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