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הצהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה 
והיא נערכת לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה , לקבלת הצעות כאמור

הכוללים את המידע , מחליפה עיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור
.החברההמלא אודות 

.  האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו בגדר תמצית בלבד
על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים בפעילות  

17שפורסם ביום 2019החברה יש לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 
.(2020-01-022549:’אסמכתא מס)2020במרץ

המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום  
,  (פרסום הדוח הכספי האחרוןמועד )31/03/2020עריכת המצגת וליום 

והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי של מידע זה על מנת שישקפו  
.אירועים או נסיבות שיחולו לאחר יום עריכת המצגת
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המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג  
עשויים להיכלל במצגת נתונים , היינו, בדיווחי החברה לציבור עד כה

או בפילוח שונים מאלו  /או בעריכה ו/או באפיון ו/המוצגים באופן ו
המצגת מציגה מכלול . שהוצגו בדוחותיה ובדיווחיה של החברה בעבר

ובכלל זה נתונים אשר הוצגו במצגת וטרם נכללו בדיווחי  )של נתונים 
ושהינם נכונים , החברה או שטרם הוצגו באופן המוצג במצגת האמורה

(.נכון למועד הצגתם, למיטב הערכתה של החברה

,  כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד

,  הערכות ואומדנים של החברה, תחזיות, בין היתרהכולל 1968-ח"תשכ

המתייחסים לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ואינם 
התממשותו או אי התממשותו של המידע  . נמצאים בשליטת החברה

מגורמי הסיכון המאפיינים את  , בין היתר, צופה פני עתיד תושפע
וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים  , פעילות החברה

.החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה



2020מצגת לשוק ההון מאי 

אודות החברה
סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה פרויקטים 
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\

נסחרת בבורסה הישראלית
125ונכללת במדד תל אביב 

אשטרום נכסים פעילה בתחום 
בגרמניה , בישראלן המניב "הנדל

.ובאנגליה

92.5%-כשיעור תפוסה  

₪  ' מ258.8-דמי שכירות שנתיים של כ
)*(  ואחר הכנסות חשמל סולארי ₪ ' מ4.3-כועוד 

)*(₪ ' מ65.4-דמי ניהול שנתיים בסך של כ

57.9%-כמתוכן , מנכסים בישראלד מופקות "שכמהכנסות 67.1%-כ
נובעים מנכסים במרכז הארץ

אחרתאלא אם נאמר , כולל אחוד יחסי של חברות כלולות2020במרס 31המאוחד ליום הדוח הנתונים על בסיס נתוני )*( 
.ר"מ509,545-כ-בעלות ישירה )**( 

אודות החברה

תעשייה  , מסחר, לחברה שטחי משרדים
)**(ר "מ540,279שלבהיקף 

₪ ' מ1,843-הון עצמי כולל מיעוט כ
מהיקף המאזן37.5%-כהמהווה 
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תרשים החזקות-אשטרום נכסים

חברת  
אשלד
100%

בית הגביש
נתניה
100%

פעילות 
ל"בחו

+סיטיפס 
קונקט
21%

מגדלי
הוד השרון
42.3%

חוצות
המפרץ
50%

קניון
בת ים
50%

ציבור
38.06%

בעלי עניין
קשורים
12.77%

קבוצת
מ"אשטרום בע
49.17%

ברקבני 
50%

פארק 
הייטק יבנה

100%

שער "
ם-י" העיר

22.5%

פרויקטים בהקמה נכסים מניבים

תלפיות
ם-י

50%

פרויקט
נס ציונה
44%

-גרמניה 
נכסיםאשטרום

עולמית'השק
100%

-אנגליה 
Ashtrom

Properties UK
100%

ליברטימגדל 
ים-בת

50%
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ריכוז נתונים

ר  "מ540,279-*ן "נדלהיקף 
ר"מ509,545-ישירה בעלות 

ר"מ150,193-גרמניה 
ר"מ126,078-בעלות ישירה 

ר"מ33,815-אנגליה 
ר"מ33,815-ישירה בעלות 

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 31.03.2020בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על * 

₪  ' מ258.8-*שנתיש"דמ
₪  ' מ173.6-ישראל 

₪ ' מ59.5-גרמניה 

₪  ' מ25.7–אנגליה 

92.5%-כ-*שיעור תפוסה כולל 
91.1%–אלישר

95.8%-גרמניה 
93.1%-אנגליה 
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ריכוז נתונים

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 31.03.2020בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על * 

NOI מאוחד
₪  ' מ40.5–1-3/2020

₪  ' מ21.8-ישראל 

₪  ' מ12.3–גרמניה 

₪ ' מ6.4–אנגליה 

NOI SAME PROPERTIES
₪ ' מ34.1–1-3/2020

₪ ' מ21.8–ישראל 

₪  ' מ12.3–גרמניה 

NOI*
₪  ' מ62–1-3/2020

₪ ' מ41.5–ישראל 

₪  ' מ14.1–גרמניה 

₪ ' מ6.4-אנגליה

*   NOI SAME PROPERTIES
₪ ' מ55.7–1-3/2020

₪ ' מ41.6–ישראל 

₪  ' מ14.1–גרמניה 



חוב פיננסי ברוטו
₪ ' מ2,626-בעלות 

₪' מ488–גרמניה , ₪' מ1,961–ישראל ) 

(  ₪' מ177–אנגליה 

פיננסי נטוחוב 
₪ ' מ2,143-בעלות  

₪' מ366-גרמניה , ₪' מ1,623-ישראל )

(₪' מ154–אנגליה 

₪  ' מ2,684-* חוב פיננסי ברוטו 

₪' מ546-גרמניה , ₪' מ1,961–ישראל ) 

(₪' מ177–אנגליה 

₪ ' מ2,197-* נטו חוב פיננסי 

₪' מ421–גרמניה , ₪' מ1,623-ישראל ) 

(₪' מ153–אנגליה 
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ריכוז נתונים

כלולותכולל איחוד יחסי של חברות 31.03.2020בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום על )*( 

50.9%–כוללשיעור מינוף 
54.7%–ישראל 
38.5%–גרמניה 
53.1%-אנגליה 

(ן "חוב פיננסי נטו חלקי סך שווי נדל)

FFO
₪' מ1-3/2020-14.6

₪  ' מ4,371-*ן"שווי נדל
₪' מ2,982-ישראל 

₪  ' מ1,100-גרמניה 

₪  ' מ289-אנגליה 
ן בישראל כולל קרקעות וזכויות "שווי הנדל* 

בהקמה  
ח"ש' מ328.6בשווי של 

₪' מ4,207-בעלות 
₪  ' מ2,968-ישראל 

₪  ' מ950-גרמניה 

₪  ' מ289-אנגליה 

כן קיים מלאי פרויקטים  כמו 
₪ ' מ450.7-למכירה בעלות של כ

(  ₪' מ252.4-חוב בגין מלאי כ)

13.5ע ברבעון בסך "הפסד ממימוש ניבתוספת 
ח"ש' מ28.1הינו FFO-ח סך ה"שמיליון 



2020מאי מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית
נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה פרויקטים 
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התייחסות החברה למשבר הקורונה

לרבות נכסיה הרשומים בחברות הכלולות  )בשל משבר הקורונה ( חלק החברה)הפחיתה החברה את שווי נכסיה 2020במרץ 31בדוחות הכספיים ליום 

ההנחות שנתנה לשוכרים  /על בסיס ההקלותסכום זה משקף את הערכת החברה לגובה הירידה הצפויה בהכנסות שכר דירה. ₪' מ16בסך של ( שלה

. עד לחזרה לפעילות רגילה הנחות שיינתנו בחודשים הבאים לאחריהם/השונים בחודש אפריל ומאי והערכת ההקלות

:האחסנה והלוגיסטיקה , התעשייה, נכסי המשרדים

עם פרוץ משבר הקורונה ופרסום הנחיות משרד הבריאות עברו המתחמים לעבודה חלקית בהתאם להנחיות  .

 במקרים בודדים ניתנו  . בשמירה על ההנחיות משרד הבריאותנכסי החברה אגף הנכסים בחברה פעל בשיתוף פעולה מלא עם השוכרים בכלל

ד בגין חודש אפריל וכן במקרים שניתן הופחתו דמי הניהול לשוכרים כתוצאה מצמצום עלויות "הקלות לשוכרים בדרך של פריסת תשלומי שכ

.הניהול בתקופה שבה ירדה הפעילות בנכסים

:מסחר נכסי ה

בישראל למעט חנויות חיוניות בלבדהמרכזים המסחריים נסגרו כלל 15.3-בתאריך ה.

 אפרילד בגין חודש "המשבר הודיעה החברה לשוכריה כי הם לא יחויבו בשכבמהלך.

נתנה החברה לשוכרים  , רגילהבמטרה לסייע לשוכרים לחזור לשגרת פעילות ,  בחודש מאי

י פדיון וזאת בהתאם לאופי  "או תשלום עפ/ד ו"במרכזים המסחריים ובקניונים הקלות בשכ

.פעילותם

 ובנקיםהפארםרשתות , רשתות המזון-בקניונים ובמרכזים המסחריים תקופה זו עבדו במהלך  .

מחדשהמרכזים והקניונים נפתחו 7.5-בתאריך ה  .



התייחסות החברה למשבר הקורונה

פעתו על החברה באופן מהימן והנהלת החברה עוקבת ותמשיך  כי נכון למועד פרסום הדוח לא ניתן להעריך את היקף משבר הקורונה והש, יודגש

כי הערכות החברה בקשר להשלכות משבר הקורונה על פעילות , יובהר. לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות העתידיות ותנקוט בצעדים בהתאם לצורך

ת זו וכן ההשפעה על פעילות החברה במגזרי הפעילות השונים וההכנסות  החברה והתמודדות עתידית של החברה ובכלל זה היבטים פיננסים בהתמודדו

על המידע , בין היתר, מבוססים, מפעילות שוטפת כתוצאה מהתפתחות או הימשכות המצבבתזריםהצפויות והשלכותיהן על שווי נכסיה ושינויים 

.  1968-ח"התשכ, ה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערךהקיים בידי החברה ועל הערכות החברה נכון למועד זה ומהווים מידע צופ

בין היתר לאור העובדה שמדובר באירוע חריג  , או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כולן או חלקן, אלה עשויות שלא להתממשהערכות 

שינויים מהותיים בשווקי ההון  , עוצמת ומשך המשבר הכלכלי בארץ ובעולם, קצב ואופן התפשטות הנגיף. ומתמשך אשר אינו בשליטת החברה

.הערכות המפורטות לעילעלולים להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות באופן שונה מה, במערכת הבנקאית ועוד
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23%

67%

10%

התפלגות דמי שכירות

81

130

44
4

(*ח"שמיליוני )לפי תחומי פעילות 

משרדים

מסחר
תעשיה

אחר

12

לפי אזורים גיאוגרפיים  
(*באחוזים)

על בסיס איחוד חלקי יחסי*

גרמניה

דרום

מרכז

צפון

23%

59%

18%

ישראל

אנגליה



514 

535 538 

556 

531 

554 

538 540 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20-מרץ
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(ר"אלפי מ)ן מניב "התפתחות מצבת נדל

.  הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות)*( 
ר ושטחים בגן יבנה  "מ12,229-כ3שטחי הנכס בדיסלדורף , ר"מ5,650-כ1שטחי הנכס בפרנקפורט , ר"מ25,764-כבהנוברנגרעו שטחי הנכס 2019שנת ב
.ר"מ33,815ושטחי אנגליה , (חלק החברה)ר "מ4,300-בקניון בת ים כליברטיר והוספו שטחי מסחר "מ3,150-ר ושדרות כ"מ4,600-כ



182 
205 

218 
234 250 

202 
181

49 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20-מרץ
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(*ח"שבמיליוני )ן מניב להשכרה  "מפעילות נדלהתפתחות רווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  –1-3/2020
הסתכם  ₪' מ4.7-בסך של כ LYFEפרויקט
₪' מ53.7-לכהרווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2019
₪  ' מ8-בסך של כ LYFEפרויקט

₪' מ189-לכהסתכם הרווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2018
₪  ' מ7-בסך של כ LYFEפרויקט

₪' מ209-לכהסתכם הרווח 

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2016
הרווח מפעילות  , ₪' מ7.3בסך 

₪' מ241-הסתכם לכ

בתוספת רווח ממכירת משרדים  -2015
הרווח מפעילות  , ₪' מ6.3בסך 

₪' מ224-הסתכם לכ

.  המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולותהנתונים על בסיס נתוני הדוחות )*( 
(הוצאות אחרות/לא כולל רווחי שיערוך והכנסות)

שני בתי המלון בים המלח  ( 3מקניון בת ים 50%( 2בגרמניה 1דיסלדורף ( 1: מכרה החברה את הנכסים הבאים2018ובתחילת שנת 2017בסוף שנת 
.נמכר נכס נוסף הנובר בגרמניה2018בסוף . ובאילת

.נרכש נכס בליברפולובאנגליה3ודיסלדורף 1נמכרו הנכסים בפרנקפורט בגרמניה, נמכרו נכסים ביבנה ושדרותבישראל2019במהלך שנת 



129,330 

161,202 166,202 172,577 173,255 

138,697 132,534 

38,406 

39,979

19,507 19,252
18,924 18,795

13,239

6,678

2,104

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20-מרץ

139,212

40,510
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(ח"שאלפי ) *NOI-התפתחות ה

NOI SAME PROPERTIES

(שתי תקופות דיווח)

1-3/2020

34,153–מאוחד 

32,049–חלק החברה 

2019

130,380-מאוחד 

123,702-חלק החברה 

2018

140,059-מאוחד 

131,102-חלק החברה 

NOI  מאוחד
NOI זכויות שאינן מקנות שליטה
NOI  מאוחד חלק החברה

ח מאוחד"ב דו"ע* 

169,309
181,187 185,454 191,501 192,050

151,936
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(ח"שאלפי * )כוללNOIהתפתחות 

כלולותח מאוחד כולל איחוד יחסי של חברות "ב דו"ע*

.לעיל 11ראה שקף –לשינויים במצבת הנכסים 

248,996 
261,273 266,182 275,122

234,656

62,046 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 20-מרץ

250,370

NOI SAME PROPERTIES

(שתי תקופות דיווח)

1-3/2020-55,669

1-3/2019-56,711

2019-224,105

2018-233,478
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(ח"אלפי ש) FFO–התפתחות ה 

65,685 

87,524 

112,097 
120,828 

130,277

97,262 

14,624 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20-מרץ

106,707

.לעיל 11ראה שקף –לשינויים במצבת הנכסים 

ח  "אלפי ש28,127בסך של FFO-הסתכם הח"אש13,503בתוספת הפסד ניירות ערך שמומש בתקופת הדוח בסך של -3/2020נתון 



843,112 
915,577 

1,041,781 
1,196,715 

1,426,876 

1,614,480 
1,763,221 1,741,860 

160,991 78,283

90,640

104,502

131,512

117,075

99,430 101,496

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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(ח"שאלפי )התפתחות ההון העצמי 

ההון העצמי  
חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה
הון עצמי המיוחס לבעלי המניות  

ח"מליון ש107רכישת חלק המיעוט באשלד תמורת -2014מרץ * 
.מכירה עצמית של מניות באוצר-2015מאי * 

1,558,388

993,860

1,132,421

1,301,217

1,731,555
1,862,651

1,004,103

1,843,356
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(₪אלפי )התפתחות דיבידנד 

55,000 
40,000 

50,000 

25,000 

55,000 

30,000 

50,000 

25,000 

65,000 

25,000 

47,000 

14-מרץ 15-מרץ 16-מרץ 16-ספט 17-אפר 17-אוג 18-אפר 18-ספט 19-מרץ 19-אוג 20-מאי

0.3
ח למניה"ש

0.70.7
ח למניה"ש

0.51
ח למניה"ש

0.69
ח למניה"ש

0.63
ח למניה"ש

0.32
ח למניה"ש

0.39
ח למניה"ש

0.58
ח למניה"ש

0.29
ח "ש

למניה

0.75
ח למניה"ש

0.55
ח למניה"ש



2020מאי מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים
ל"בחוהחברה פעילות 

בהקמה פרויקטים 



(  50%)נתוני חלק החברה בפרויקט 

מרכזי קניותBIGעם בשותפות 

ח"ש' מ341: נכסשווי 

11ח סדרה "הנכס משועבד לטובת בעלי אג: התחייבויות

ח"ש' מ21.9-כ: דמי שכירות קצב שנתי  

:אירועים בולטים 

במהלך הרבעון הראשון התמקדה החברה בקידום תכניות שיפוץ הקניון  
:

פיתוח חזית יוספטל עם חברת נתיבי איילון.

אשרור חזיתות הקניון עם מהנדסת העיר הנכנסת.

 (  שיפוץ)' ליברטי'הוגש היתר עבור חלק 2020חודש מאי בתחילת

.במלואו ואנו ממתינים לדיון בוועדה המקומית

קניון בת ים  

21

שטח מסחרי  
לשיווק  

ר"מ30,000-כ

-שוכרים כ' מס
134

 94%-כתפוסה 



חיפה-חוצות המפרץ 
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(  50%)חלק החברה בפרויקט נתוני 

בשותפות עם מליסרון  

(  ח"ש' מ87.5כולל שווי זכויות הבניה  )ח "ש'מ498: שווי נכס 

ח                         "ש'מ0: התחייבויות

ח"ש' מ27-כ: דמי שכירות קצב שנתי 

:בולטים אירועים 

:השבחת תמהיל השוכרים המתחם ושיווק שטחים פנויים 

 בתחילת חודש ינואר נפתחה חנותGolfר"מ1,700-בשטח של כ.

 ( 'קניבר')נחתם הסכם שכירות מול מסעדת בשרים 1רבעון בתחילת

.ר"מ160בשטח של 

 חנות נפתחהCrocs , במקום חנותKeds Kids ,120-בשטח של כ

.ר"מ

שטח מסחרי לשיווק 
ר"מ-64,600כ

-שוכרים כ' מס
138

שטח המתחם 
דונם-233כ

 93%-כתפוסה 



מגדלי הוד השרון
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(   42.3%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

בשותפות עם מבטח שמיר 

ח                                     "ש'  מ380: שווי נכס

ח                                      "ש' מ119: התחייבויות

ח"ש' מ25: דמי שכירות קצב שנתי

:אירועים בולטים 

 כזכויות של ע בסמכות מחוזית לתוספת "תבהוגשה-

קומות כל  29מגדלים בגובה 2ר להקמת "מ90,000

 Aהזכויות ימומשו במגדלים שיוקמו במקום בניינים . אחד

B.-ו

תכנון  , החברה מקדמת תכנית לפיתוח השטחים הציבוריים

.מקומות החנייהושדרוג הלובאייםמחדש של 

שטח משרדים  
לשיווק  

ר"מ-70,000כ

33-שוכרים ' מס

 92%-כתפוסה 



נתניה-בית הגביש 
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(  100%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

ח                                     "ש' מ198: נכסשווי 

ח                                       "ש' מ75: התחייבויות

, ח "ש' מ14.8: דמי שכירות קצב שנתי

. ח"ש' מ15.7-בתפוסה מלאה 

: אירועים בולטים 

 בתחילת חודש ינואר נפתחה חנותAdidasו-Reebok

.ר"מ1,250-בשטח של כ

 ובשטחים  1עבודות השיפוץ וההתאמה בקומה הסתיימו

.הציבוריים

 ר שכרה  "מ2,400-כהשוכרת שטח בהיקף של " שראל"חברת

.5%-ד גבוה ב"ר בשכ"מ600-שטח נוסף בהיקף של כ

שטח לשיווק 
ר"מ-17,700כ

 5-שוכרים ' מס

 92%-תפוסה כ



תעשיות ולוגיסטיקה-אשלדחברת 

25

( 100%)חלק החברה נתוני 

(                                   ח"ש' מ66כולל קרקעות בסך )ח   "ש' מ763: נכסים שווי 

₪' מ48:  שנתי שכירות קצב דמי 

:בולטים אירועים 

לוגיסטיקה ואחסנה  

בפעילות לוגיסטית שתפעל  שותפות במהלך הרבעון בחנה החברה 
.  בנכסיה ותייצר ערך מוסף

גגות סולאריים  

מערכות אלה . מערכות סולאריות8הרבעון הקימה החברה במהלך 

.  705,000₪-משקפות הכנסה שנתית נוספת של כ

חדשות ות"תבעפיתוח הנכסים וקידום 
שבע באר ע"תב

בסמכות וועדה מחוזית להגדלה  ע"תבהחברה פועלת להגשת 
משמעותית של זכויות הבניה ולתוספת ייעודים לתעסוקה ומגורים  

85-כ כ"סה)רחוב האורגים צידיבקרקעות החברה המצויות משני 

(. דונם
אפקוןע"תב

ר  "מ20,000-לבניין משרדים ומגורים בהיקף כע"תבהחברה מקדמת 

קיימת האופציה להמרת )ד "יח130-ר מסחר ו"מ5,000-כ, תעסוקה
(.שטחי התעסוקה לטובת מגורים נוספים

ר"מ-203,000כ
שטחים לשיווק

שוכרים  ' מס
104-כ

 91%-תפוסה כ



קונקט
חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם

"סיטיפס"הזיכיון של 
(21%)נתוני חלק החברה בפרויקט  

סיטיפס
של הרכבת הקלה " הקו האדום"בעלת הזיכיון על  

BOTבירושלים במסגרת הסכם 
הירידה בשיעור התשואה בגין-(  14.6%)חלק החברה בפרויקט  נתוני 

משבר הקורונה שגרם לירידה במספר נוסעי הרכבת

הרכבת הקלה בירושלים 

26

נחתם הסכם עם מדינת ישראל בנוגע להעברת הזכויות בפרויקט  ' 20בפברואר 

.(BuyBack)הרכבת בירושלים חזרה למדינה

ממניות  21%-בכנכסים המחזיקה אשטרוםצפויה , בעקבות חתימת ההסכם

נכסים  אשטרום. ₪' מ260-כלקבל תזרים פנוי שלקונקטוממניות סיטיפס

להערכת . BuyBack-צפויה לרשום את הרווחים האמורים במועד שבו יבוצע ה

.2021במהלך הרבעון השני של מועד זה יהיה , החברה

לרבות צי , יועברו לבעלות המדינה כל נכסי הרכבת הקלה, במסגרת ההסכם

.  הרכבות וכלל התשתיות והמערכות של הפרויקט



2020מאי מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"פעילות החברה בחו
פרויקטים בהקמה 



,  בבעלות מלאהמוחזקים 8מתוכם -נכסים 15כיום החברה בבעלות •

(2020אחרון נרכש בפועל באפריל . )שונותמוחזקים בשותפויות נוספים 7-ו

.ח"ש' מ745-בנכסים אלו כ( הון עצמי)סך השקעות החברה •

(.ח"ש' מ348לרבות רווחים שנצברו בסך של )

(.ח"ש' מ954-החברה חלק )*( )ח "ש' מ1,100-כ-הנכסים שווי •

(.ח"ש' מ51.5–חלק החברה )*( )ח "ש' מ59.5–ש קצב שנתי כ "דמ•

(.₪' מ18כולל דמי ניהול בסך של לא )

.1.78%-ריבית ממוצע שיעור . 38.5%–ממוצע  LTVשיעור•

אירועים בנכסים
:על הסכמי שכירות חדשים חתימה 

Dortmund-עם )שנים 5ר לתקופה של "מ3,500-חוזה שכירות על שטח של כ

60-ו)ר "למ€ 11.5ד של "בשכ( שנים נוספות5של אופציה 

, (חניות

.  בחודש€ ' א52-ד של כ"שכהמניבים 

Wolfsburg- עם  )שנים 8ר לתקופה של "מ700-שכירות על שטח של כחוזה

אופציה  

, (חניות8-ו)ר "למ€ 15ד של "בשכ( שנים נוספות7של 

ד של  "המניבים שכ

.בחודש€ ' א13.5-כ

:הקורונהלמשברהחברההתייחסות

.דמי השכירות ברבעון הנסקר שולמו במלואם

2-3%-המהווים כ)לשוכרים בודדים 2020החברה אישרה פריסת תשלומים לאורך שנת 

גרמניה

28

תחילת פעילות 
2007

מלאשטח לשיווק 
ר"מ172,000-כ

-בבעלות 
ר"מ126,000-כ

95%-כתפוסה 

Düsseldorf

Essen

Leipzig

Berlin

Dortmund

Hamburg

Wolfsburg

Mannheim

Böblingen
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שטח הנכס
ר"מ8,000

(חניות185)
100%-שיעור תפוסה 

2020צפי דמי שכירות
€' מ1.2-כ

מועד רכישה
2020ינואר 

 מהבניין  . מובילה עולמית בתחום הטכנולוגיה הרפואית–שנים6-לתקופה של כ" מדטרוניק"מושכר בשלמות לחברת הבניין

חברה  , כמו כן. שלהוהשירותומבצעת את פעולות המכירה , גרמניהבמערב החברה מנהלת את שרשרת האספקה שלה , הנדון

.מאז השלמתוהבניין זו מאכלסת את 

מספר שוכרים
1

עלות רכישה
€  ' מ22.36

(כולל עלויות רכישה)

בנקאימימון 
DZ BANK-14מ '€

0.99%-ריבית 
לשנה€ 2%-אמורטיזציה 

שנים 5-משך תקופת ההלוואה 

Ashtrom Properties Germany
בדיסלדורףרכישת בניין משרדים 

(100%-חלק החברה )
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שטח הנכס
ר"מ33,815

(חניות142)
-שיעור תפוסה 

93%

2020צפי דמי שכירות
£ ' מ5.246-כ

מועד רכישה
2019יולי 

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

:למשבר הקורונה החברה התייחסות 

. במרץ23-בבעקבות ווירוס הקורונה החלה ממשלת בריטניה סגר ברחבי המדינה 

:זהברבעון מספר הקלות לשוכרים ניתנו . מסך התקבולים הצפויים לאותה התקופה87%-שיעור הגבייה ברבעון הראשון של השנה עומד על כ

.חודשייםלפרוס את התשלומים לתשלומים ביקשו בודד מהשוכרים מספר בשטחי המשרדים 

(.מסך התקבולים5%-כ)של תשלום השכירות ברבעון זה דחייה נתנה בשטחים המסחריים 

(.מסך התקבולים8%-כ)Rugusמתנהלים מגעים להסדרת התשלום מול חברת 

מספר שוכרים
39

עלות רכישה
£' מ70

מימון בנקאי
BARINGS BANK-2.56%-ריבית . £ ' מ40.8-כ

לשנה£ ' א250-אמורטיזציה 
שנים 7-משך תקופת ההלוואה 

Ashtrom Properties UK
בליברפולExchange Flagsמשרדים בניין 

(100%-חלק החברה )

7.5%–שיעור תשואה 



2020מאי מצגת לשוק ההון 

אודות החברה

סקירה פיננסית

נכסים מניבים

ל"בחוהחברה פעילות 

פרויקטים בהקמה 
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בני ברק  -פרויקט            

פוטנציאל
ר "מ90,000-הגדלה ל

במגדל נוסף

מיקום
,ששת הימים

בני ברק, הירקון

שטח המגרש
דונם 15.7

ייעוד
תעסוקה  

ומסחר

זכויות
ר"מ113,000-כ

בעלות
50%

מימון
, בנק לאומי

כלל

אדריכל
מור סיווןיסקי

השכרה/מכירה
מיועד למכירה 

והשכרה

שותפים
ן"דן נדל

מועד השלמת 
הפרויקט

2022רבעון ראשון 

  א1,383,000-עלות הפרויקט בשלמות כולל קרקע ,  (₪' מ100-חלק החברה )₪ ' מ200-כעלות הקרקע '₪.
 א1,560,000-הכנסות חזויות לרבות שווי שטחים מניבים '₪.
 12.8%-שיעור רווח לעלות .( גם למגדל הוצאות המיוחסות כוללת , עד כהעלות השקעה בפרויקטC.)

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

תכנון ורישוי
תכנית מתאר בני ברק 

.  הופקדה להתנגדויות

בכוונת החברה להגיש  
להקמת מגדל ע"תב

C בסמכות ועדה

.מקומית

שיווק
(  חברה ציבורית)' קו מנחה'רכשה קבוצת 1במהלך רבעון 

'  יפעת'וקבוצת , ר"מ3,000-קומות בשטח כולל של כ2
-קומה נוספת בשטח של כ, (בגס' שתיהן בבעלות מש)

Bבמגדל 14-16בקומות , (חניות54-ו), ר"מ1,500
.  ר"למ₪ 10,100במחיר ממוצע של 

.₪' מ50.5-כ העסקה "סה

42,500-קומות בשטח כולל של כ28.5נמכרו -Aמגדל 
(.  מהשטחים במגדל84%-כ)ר "מ

₪  ' מ246-נחתמו בקשות בסך כולל של כ-Bמגדל
.מהשטחים במגדל40%-המהווים כ( 250-כולל חניות )
(.מכירההסכמי 93%נחתמו מתוכם )

ביצוע
:התקדמות בעבודות במהלך התקופה 

(.5-13קומה מעטפת )7-15קומה גרעין -Aמגדל -
(.4-10מעטפת קומה )5-12קומה גרעין -Bמגדל-

:אנו נמצאים בסטטוס הבאכיום
(.18מעטפת קומה )21קומה גרעין -Aמגדל -
(.14מעטפת קומה )17קומה גרעין -Bמגדל-
10.06.20-מתוכננת יציקת רפסודה ב-Cמגדל -
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יבנהעסקים פרויקט פארק 

פוטנציאל
ר"מ86,000-הגדלה ל

מיקום
אזור תעשייה צפוני

יבנה

שטח המגרש
דונם 22.6

ייעוד
תעסוקה

זכויות
ר"מ30,000-כ

בעלות
100%

עמימון קרק
בנק הפועלים  

אדריכל
אדריכליםסקורקא

השכרה/מכירה
מיועד להשכרה

מועד השלמת 
הפרויקט

2025שנת 

מ34.5-עלות הקרקע כ '₪  .
 מ730-עלות פרויקט בשלמות '₪.

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

תכנון ורישוי

.42020תוקף רבעון למתן צפי . לתוספת זכויות פורסמה להתנגדויותע"תב-

. 3תכנון הפרויקט נמצא לקראת השלמת תכנון סופי ויושלם בסוף רבעון -
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ירושלים" שער העיר"פרויקט 

פוטנציאל
1,200%-הגדלה ל

מגורים40%-כ

מיקום
שדרות יפו
ר"שדרות שז

ירושלים

שטח המגרש
דונם 5.7

ייעוד
,  מסחר

,  תעסוקה
מגורים

זכויות
1,000%

ר"מ57,000-כ

שותפים
בליליוסמשפחת 
ן"דרורי נדל

ן"נדלה"אק

בעלות
22.5%

אשטרוםשותפות )
(45%ה"אק-

מימון
בנק לאומי

אדריכל
מור סיווןיסקי

בן צורביטמן' אד

השכרה/מכירה
מיועד למכירה 

מועד השלמת 
הפרויקט

2025שנת 

(₪' מ60-חלק החברה )₪ ' מ268-כלות הקרקע  ע.
 מ960-עלות פרויקט בשלמות '₪.
 19.75%-רווח לעלות שיעור.

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

ורישויתכנון 

,  1,200%-ל1,000%-להגדלת זכויות הבניה מע"תב

עברה דיון   235-והגדלת מספר יחידות הדיור ל

.  בוועדה המחוזית והומלצה להפקדה

.עד סוף השנהצפויה להיות מאושרת ע"התב

ביצוע
. עבודות החפירה צפויות להסתיים בחודש אוגוסט

שיבצע ככל הנראה ברדריאןקבלן החפירה הוא 

גם את עבודות הדיפון שצפויות להסתיים עד סוף  

.השנה
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פוטנציאל
500%-הגדלה ל

ר"מ49,000-כ

מיקום
פייר קניג  ' רח

תלפיות  ת"אזה
ירושלים

שטח המגרש
דונם 9.75

ייעוד
,  מסחר

,  תעסוקה
מגורים בעתיד

זכויות
224%

ר"מ22,000-כ

ירושליםתלפיות פרויקט 

בעלות
50%

מימון
בנק הפועלים

אדריכל
מור סיווןיסקי
בן צורביטמן' אד

השכרה/מכירה
השכרהלמיועד 

שותפים
בנוי . א.א'

-' לתלפיות
אמיר אלון

מועד השלמת 
הפרויקט

'  למת שלב אהש
במחצית  ( 150%)

2021שנת 

 מ32-כ(  מדובר בעסקת קומבינציה–הערכה )עלות הקרקע '₪ .
 מ438-עלות פרויקט בשלמות '₪.
 כלמובילר יוקצו לטובת "מ5,000-כ, זכויות הבניה המפורטות למסחרמתוך .

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

ורישויתכנון 

צפוי להתקבל בסוף חודש  150%-להיתר -

.יוני

בנייה עברה דיון בוועדה  500%-לע"תב-

.חודש יוני להתנגדויותבהמחוזית ותופקד 

ביצוע

.קומות החניון5מביצוע 50%-הושלמו עד כה כ-

החברה צפויה להשלים את בניית 2020עד סוף -

.החניונים וקומות המסחר התחתונה והעליונה



37

בת יםליברטיפרויקט 

מיקום
,  קניון בת ים

יוספטל' רח

שטח המגרש
דונם 7.4

ייעוד
,  תעסוקה, מסחר

מגורים

זכויות
ר"מ27,000-כ

מועד רכישה
2019פברואר 

בעלות
50%

מימון
בנק הפועלים

אדריכל
HQ

אדריכלים

השכרה/מכירה
מכירה משרדים -מגורים 
השכרה  -ומסחר 

שותפים
ביג מרכזי קניות

מועד השלמת 
הפרויקט

2024שנת 

 מ310-עלות פרויקט בשלמות '₪.

 (.ן להשקעה"בכוונת החברה להחזיק בשטחי המשרדים כנדל-בפרויקט למכירה בשלמות )20%-שיעור רווח לעלות

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

תכנון ורישוי

עיקרי  ר "מ500ותוספת ד "תוספת יח, להזזת המגדלע"תב-

.2סוף רבעון עד תופקד לתעסוקה 

. המגוריםזכויות הסכם חכירה הכולל את י"מרמהתקבל -
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פוטנציאל
ר"מ24,000-כ

הבניה העתידיות יתחלקו  זכויות 

.הקרקעעם בעל 50/50

מיקום
נס ציונה  ת"אזה

שטח המגרש
דונם 7.5

ייעוד
מסחר  

ותעסוקה

זכויות
ר"מ17,000-כ

מועד רכישה
2019מרץ 

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

תכנון ורישוי

.להובלת הפרויקטכסיף  לויצקיאדריכלים ברעלי נבחר משרד -

.2021צפויה עד אמצע 40%-בהבנייה ע להגדלת זכויות "הגשת תב-

שותפים
The Service

כלכלה יגה'ג
וניהול

בעלות
44%

מימון קרקע
בנק 

הבינלאומי

אדריכל
ברעלי 
כסיףלויצקי

השכרה/מכירה
מיועד להשכרה

פרויקט נס ציונה

מועד השלמת 
הפרויקט

2024שנת 

  (.  ₪' מ12.8–חלק החברה )₪ ' מ29עלות הקרקע

 מ160-עלות פרויקט בשלמות '₪.
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פרויקט המרינה הכחולה

מיקום
אשדוד

שטח מגרשים 
להקצאה

דונם26.6

שותפים
, אשדר

,  אשטרוםקבוצת 
דיור. פ.ב

בעלות
27.5%

מימון קרקע
הפועליםבנק 

ייעוד
מגורים  , מסחר

ומלונאות  

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

ורישויתכנון 

חניון  היתר לבניית התקבל ' 20בפברואר -

.י"רמ

ותחילת עבודות הקמת החניון צפויים  ע"צה-

.22020סוף רבעון עד 

ביצוע

.  פ"שצ-עבודות ביצוע אגם החלו 19' בנוב-

. 32022צפויות להסתיים ברבעון העבודות 

מבצע כקבלן " ברדריאןאחים "נבחר ' 20במאי -

.לחניון

פ"שצ-מביצוע עבודות אגם 15%כה הושלמו עד 
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פוטנציאל
ר"מ50,000-כ

מיקום
רמת גן

מתחם הבורסה

שטח המגרש
דונם 2.55

ייעוד
תעסוקה  

ומסחר

מועד רכישה
2020מרץ 

בעלות
100%

מימון קרקע
בנק 

הבינלאומי

אדריכל
ישר  

אדריכלים

השכרה/מכירה
מיועד להשכרה

רמת גןמתחם הבורסה פרויקט 

2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

ורישויתכנון 

.נבחר משרד ישר אדריכלים להובלת הפרויקט-

להגשה לוועדה  ע"התבהחל תהליך גיבוש מסמכי -

מחוזית  

.זכויות הבנייה במגרשלגדלתב תכנית מתאר "ע

"  אמד"מגדל  נכסיםאשטרוםמגדל 



2020-
1רבעון 

אירועים  
בולטים

ורישויתכנון 
ר  "מ9,100-לניוד זכויות ע"תבהוגשה 

2020במהלך )מתעסוקה למגורים 

(.ע"לתבהחברה צפויה לקבל אישור 
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מיקום
בת ים , ת"אזה

שטח המגרש
דונם 7.5

ייעוד
,  מסחר

תעסוקה
ומגורים

זכויות
ר"מ85,000-כ

ד"יח320-מתוכם כ

מועד רכישה
2017דצמבר 

אמד בת יםפרויקט 

מימון
במהלך השנה הקרובה תשלים  

.החברה את רכישת הקרקע

בעלות
50%

מימון קרקע
בנק לאומי

אדריכל
משה צור  
אדריכלים

השכרה/מכירה
מיועד למכירה 

והשכרה

שותפים
ן"דן נדל

מועד השלמת 
הפרויקט

2025שנת 

  (.₪' מ112.5-חלק החברה )₪ ' מ225עלות הקרקע

 מ860-( כולל קרקע)עלות פרויקט בשלמות '₪.
 (.ן להשקעה"בשטחי המשרדים כנדלבכוונת החברה להחזיק -בפרויקט למכירה בשלמות )20%-שיעור רווח לעלות
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