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 הבהרות

לציבור ואין לפרשה  "( החברה)"מ "נכסים בע אשטרוםמצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של 
 .מצגת זו מהווה הצגה עקרונית של נכס של החברה. כהצעה של ניירות ערך לציבור

 

מהווה המלצה או  המידע הכלול במצגת וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת אינו 
 .  של משקיע פוטנציאלידעת וכן לא מהווה תחליף לשיקול , חוות דעת

 

פורסמו  מצגת זו כוללת מידע המבוסס על מידע שהתפרסם בדוחותיה של החברה אשר 
 וכן מידע  , "(חוק ניירות ערך)"פיו -והתקנות על 1968-ח"בהתאם לחוק ניירות ערך התשכ

 .   ידי החברה-או בפילוח שונה מזה שהוצג בדוחות שפורסמו על/או בעריכה ו/המוצג באופן ו
 

הערכות ומידע אחר המתייחסים  , תכניות, תחזיות, בין היתר, כללה החברה, במצגת זו
אשר מהווים מידע צופה  , ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצה, לאירועים או לעניינים עתידיים

 . המבוססים רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, פני עתיד
 

אינה וודאית ויכול שתושפע מגורמים אשר לא  , כולו או חלקו, התממשותו של המידע כאמור
 . או אשר אינם בשליטתה של החברה/ניתן להעריכם מראש ו

 

לרבות באופן שונה מהותית  , כולו או חלקו, התממשותו של המידע צופה פני העתיד האמור
מהתממשות איזה מגורמי הסיכון  , בין היתר, יושפעו, או אי התממשותו, מכפי שנצפה

או מגורמים שאינם בשליטתה של החברה ואשר משפיעים  /המאפיינים את פעילות הקבוצה ו
וכן מהתקיימות כל או חלק מגורמי  , על הסביבה העסקית והתחרותית שבה פועלת החברה

 .ידי החברה בדיווחיה לפי חוק ניירות ערך-הסיכון שפורטו על
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 , רכישת ניירות ערך של החברה מחייבת בדיקה מעמיקה של מסמכי ההצעה
,  החשבונאיים, ושל המידע המפורסם על ידי החברה וכן ניתוח ההיבטים המשפטיים

 .הכלכליים והיבטי המס

 
יין  מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לע

ואין לראות , האמור במצגת זו הינו תמצית בלבד. בדיווחים שפרסמה החברה לציבור
 . לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור, בו משום מצג או התחייבות

 

עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל , לשם קבלת מידע מלא ומקיף על מצבה של החברה
, ברהמנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת הח

 . ידי החברה-יש לעיין בדיווחים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על
התכניות וההערכות מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי , התחזיות, כמו כן

או לשנות את  /והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו, החברה במועד עריכת מצגת זו
או נסיבות /או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או התכניות ו/התחזיות ו

 . שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת
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 העיר בת ים 
 בגודלה 14-מדורגת כעיר ה

 *בישראל

 נתונים דמוגרפים -בת ים 

 .2016ס לשנת "על פי נתוני הלמ* 

,  גובלת עם תל אביבהעיר בת ים 
 חולון וראשון לציון

בעיר נכון לסוף  מספר התושבים  \
  אלף 129 -כעומד על  2016שנת 

 *תושבים

 ממוקמת במקום השלישי  בת ים 
 במדד צפיפות  בערי ישראל 

 האוכלוסין



 הקניון ממוקם במרכז העיר  
שהינו ציר התחבורה  , על רחוב יוספטל
 הראשי של העיר

 

 
 

ממוקם בלב אזור מגורים  הקניון 
לעשרות אלפי תושבים נגישות  המאפשר 

 .  גבוהה ברגל ובתחבורה ציבורית
 
 
 

 קו הרכבת הקלה
להיות מוקמת בקרבת הקניון  בעתיד צפויה 

 אחת מתחנות הקו האדום של הרכבת הקלה
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 סביבת הקניון  

יוסף רמת  

v 

v 

ותיקים שיכון  

 מרכז העיר

העסקים רובע  שכונת רמת הנשיא 

 דרום חולון

 תחנת
 רכבת ישראל

 קניון בת ים
 תחנת הרכבת הקלה

 הקו האדום

מטר 250  
מטר 550  



 ".קניונים לישראל"י חברת "עים מוחזק -קניון בת     -

 ". קניונים לישראל"ממניות  50%-מחזיקה ב" נכסים אשטרום"-

 .הנותרים 50%-מחזיקה ב" קניותמרכזי  ”BIG' 18מינואר החל -

את " ליברטי"מחברת " קניונים לישראל"רכשה חברת ' 18במאי -

ר "מ 9,000-ים בהיקף של כהמסחריים הצמודים לקניון בת השטחים 

 .מקומות חניה 280 -יחד עם כ, לשיווק

תפוסה  נכון למועד   60% – בכהמאוכלסים " ליברטי"רכישת שטחי -

 97%-מ)הרכישה הובילה לירידה בשיעור התפוסה הכולל הממוצע 

( .                                        לאחר הרכישה 92%-לפני הרכישה  עד ל

 .77%-ל"  ליברטי"התפוסה בשטחי למועד הדיווח עלתה נכון 

 "יליברט"שטח השיווק ושווי הנכס הינם לאחר רכישת שטחי , NOI-נתוני ה-

 כרטיס ביקור
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 שטח לשיווק 
  ר"מ-28,000 כ

  92%-תפוסה כ

NOI       מייצג 
 ₪מיליון  51 -כ

 שווי 
 ₪מיליון  702-כ

 ר"פדיון ממוצע למ 
 : 2017לשנת  

2,430  ₪ 

 NOIנוכחי  : 
 (₪מיליון  23נכסים  אשטרוםחלק )₪ מיליון  46-כ

 

 NOIמייצג  : 
 (₪מיליון  25.5נכסים  אשטרוםחלק )₪ מיליון  51-כ

 

 המבקרים מספרממוצע  
 25,000 -כ –ביום בקניון 



 שוכרים בקניון
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 תכניות פיתוח עתידיות
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הינן  , הערכות החברה המפורטות לעיל. לשטר הנאמנות 5.3.17לפרטים נוספים ראה סעיף , יובהר כי הזכויות כאמור טרם נרכשו*
של החברה את פוטנציאל השיווק והפיתוח  על הערכותיה , בין היתר, המבוסס, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד

מסיבות  , מהצפוי, לרבות באופן שונה מהותית, או להתממש באופן שונה, כולן או חלקן, הערכות אלו עשויות שלא להתממש.  שלה
 .שונות

 

 השבחת תמהיל השוכרים ואכלוס שטחים פנויים  
מתוכם    , לשיווקר "מ 9,000-לקניון כהוסיפה " ליברטי"רכישת שטחי 

הרכישה  מאז השלמת עסקת בזמן הקצר . ר פנויים"מ 3,500 -כ
 –ביניהם , "FOX"החברה התקשרה עם שוכרים מקבוצת 

AMERICAN EAGLE, THE CHILDREN'S PLACE, FOX HOME 

 .ר"מ 1,800-כהשוכרים שטחים בהיקף של 

 אופציה לרכישת זכויות להקמת משרדים ומגדל מגורים
קיבלה החברה אופציה  " ליברטי"רכישת שטחי המסחר של במסגרת 

 ר עיקרי  "מ 12,600-לרכישת זכויות להקמת מגדל מגורים בהיקף של כ
 .ר משרדים"מ 7,000-וכ

https://youtu.be/gDC2ZEClMT0 - הדמיה     

https://youtu.be/gDC2ZEClMT0
https://youtu.be/gDC2ZEClMT0
https://youtu.be/gDC2ZEClMT0
https://youtu.be/gDC2ZEClMT0
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