מצגת

לשוק ההון

נובמבר 2020
על בסיס דוחות כספיים  30לספטמבר 2020

הצהרה משפטית
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה
לקבלת הצעות כאמור ,והיא נערכת לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מחליפה
עיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ,הכוללים את המידע המלא אודות
החברה.
האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו בגדר תמצית בלבד.
על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים בפעילות
החברה יש לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת  2019שפורסם ביום 17
במרץ ( 2020אסמכתא מס’.)2020-01-022549 :
המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום עריכת
המצגת וליום ( 30/09/2020מועד פרסום הדוח הכספי האחרון),
והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי של מידע זה על מנת שישקפו אירועים או
נסיבות שיחולו לאחר יום עריכת המצגת.

המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג בדיווחי
החברה לציבור עד כה ,היינו ,עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים
באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה
ובדיווחיה של החברה בעבר .המצגת מציגה מכלול של נתונים (ובכלל זה
נתונים אשר הוצגו במצגת וטרם נכללו בדיווחי החברה או שטרם הוצגו
באופן המוצג במצגת האמורה ,ושהינם נכונים למיטב הערכתה של
החברה ,נכון למועד הצגתם).

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
תשכ"ח 1968 -הכולל בין היתר ,תחזיות ,הערכות ואומדנים של החברה,
המתייחסים לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ואינם
נמצאים בשליטת החברה .התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה
פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות
החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים
המשפיעים על פעילות החברה.
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אודות החברה
סקירה פיננסית
נכסים מניבים
פעילות החברה בחו"ל
פרויקטים בהקמה
מצגת לשוק ההון נובמבר 2020

אודות החברה
אשטרום נכסים פעילה בתחום
הנדל"ן המניב בישראל ,בגרמניה
ובאנגליה.

החל מחודש נובמבר 2020
הפכה החברה להיות חברה פרטית "מדווחת"

לחברה שטחי משרדים ,מסחר ,תעשייה
בהיקף של  549,533מ"ר (**)

הון עצמי כולל מיעוט כ 1,868 -מ' ₪
המהווה כ 33.9% -מהיקף המאזן

\

שיעור תפוסה כ91% -
דמי שכירות שנתיים של כ 237.9 -מ' ( ₪כולל השפעת קורונה עד ספטמבר  2020בנרמול שנתי).
(שכ"ד בקצב מלא חוזי ללא השפעת הקורונה  258מ' )₪
ועוד כ 4 -מ'  ₪הכנסות חשמל סולארי ואחר (*)

דמי ניהול שנתיים בסך של כ 63.9 -מ' )*( ₪
כ 63.1% -מהכנסות שכ"ד מופקות מנכסים בישראל ,מתוכן כ 57.5% -נובעים
מנכסים במרכז הארץ
(*) הנתונים על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום  30בספטמבר  2020כולל אחוד יחסי של חברות כלולות ,אלא אם נאמר אחרת
(**) בעלות ישירה  -כ 518,799 -מ"ר.
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הגשת הצעת הרכש למניות הציבור באשטרום נכסים
במהלך חודש אוקטובר פרסמה קבוצת אשטרום ,בעלת השליטה באשטרום נכסים (,)54.34%
הצעת רכש למחזיקי יתר המניות  ,ציבור ובעלי עניין  ,באשטרום נכסים (.)45.66%
ההצעה הסופית שהוגשה בתחילת חודש נובמבר הציעה לציבור שמחזיק במניות אשטרום נכסים
יחס של  0.45מניה של קבוצת אשטרום עבור כל מניית אשטרום נכסים.

להצעה נענו בחיוב בעלי מניות לרבות הציבור שהחזיקו ב 35.6-מיליון מניות ,המהוות כ 41%-מההון
של החברה .ליתרת המניות ביצעה החברה רכישה כפויה.

לאחר מחיקת המניה מהבורסה ,החברה מוגדרת כחבה פרטית מדווחת.
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אשטרום נכסים-תרשים החזקות

קבוצת
אשטרום בע"מ
100%

פרויקטים בהקמה

נכסים מניבים
בית הגביש
נתניה

100%

חברת
אשלד

100%

קניון
בת ים

50%

פעילות בחו"ל

חוצות
מגדלי סיטיפס +
המפרץ הוד השרון קונקט

50%

42.3%

פרויקט תלפיות
פארק
בני ברק הייטק יבנה נס ציונה י-ם

50%

21%

100%

44%

50%

י-ם

22.5%

פרויקט
ליברטי בת-ים

50%

אנגליה -
גרמניה -
Ashtrom
אשטרום נכסים
השק' עולמית Properties UK

100%

100%
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ריכוז נתונים
היקף נדל"ן *  549,533 -מ"ר
בעלות ישירה  518,799 -מ"ר

גרמניה  159,421 -מ"ר
בעלות ישירה  135,306 -מ"ר

אנגליה  33,815 -מ"ר

שיעור תפוסה כולל *  -כ91% -
ישראל 88% -
גרמניה 96.9% -
אנגליה 93.1% -

בעלות ישירה  33,815 -מ"ר

דמ"ש שנתי*  237.9 -מ' ( ₪חוזי (ללא קורונה  258 -מ' )₪
ישראל  150 -מ' ₪
גרמניה  64.9 -מ' ( ₪בעלות  56.7מ' )₪
אנגליה  23 -מ' ₪

(בעלות  149.5מ' )₪

* על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום  30.09.2020כולל איחוד יחסי של חברות כלולות מנורמל שנתי
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ריכוז נתונים
( NOI SAME PROPERTIESאלפי  )₪מאוחד כולל איחוד יחסי חלקי
1-9/2020

1-9/2019

אחוז שינוי

ישראל

113,982

125,978

-9.5%

גרמניה

41,844

41,606

0.6%

אנגליה

17,266

3,535

388.4%

סה"כ

173,092

171,119

1.2%

גרמניה ()€

10,716

10,364

3.4%

אנגליה ()£

3,915

777

403.9%

הקיטון ב NOI -בתקופה נובע בעיקר מהיקף ההקלות בסך של  9.8מ'  ₪בעיקר לשוכרי המרכזים המסחריים ,בנטרול
הקלות אלו סה"כ ה NOI -הינו  123.8מ' .₪

( NOI SAME PROPERTIESאלפי  )₪מאוחד
1-9/2020

1-9/2019

אחוז שינוי

ישראל

65,386

66,091

-1.1%

גרמניה

36,412

35,832

1.6%

אנגליה

17,266

3,535

388.4%

סה"כ

119,064

105,457

12.9%

גרמניה ()€

9,325

8,926

4.5%

אנגליה ()£

3,915

777

403.9%

הקיטון ב NOI -ישראל במהלך החציון נובע בעיקר מהיקף ההקלות בסך  1.4מ'  ₪בעיקר לשוכרי המרכזים המסחריים,
בנטרול הקלות אלו סה"כ ה NOI -הינו  66.8מ' .₪

ראה גם שקפים  15ו 16-לנתוני NOI
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ריכוז נתונים

FFO

שיעור מינוף כולל 56.1% -

 54 - 1-9/2020מ' ₪

ישראל 65.7% -
גרמניה 36.6% -
אנגליה 30.6% -

בתוספת הפסד ממימוש ני"ע בתקופה בסך  15.9מ'
 ₪והקלות קורונה ואחר בסך  10.5מ' ש"ח סך ה-
 FFOהינו  80.4מ' ₪

(חוב פיננסי נטו חלקי סך שווי נדל"ן)

שווי נדל"ן*  4,553 -מ' ₪

חוב פיננסי ברוטו

ישראל  3,017 -מ' ₪
גרמניה  1,232 -מ' ₪
אנגליה –  305מ' ₪

בעלות  3,131 -מ' ₪
( ישראל  2,455 -מ'  ,₪גרמניה  498 -מ' ₪
אנגליה  178 -מ' )₪

* שווי הנדל"ן בישראל כולל קרקעות וזכויות בהקמה
בשווי של  460.3מ' ₪

חוב פיננסי נטו

בעלות  4,384 -מ' ₪

בעלות  2,458 -מ' ₪
(ישראל  1,969 -מ'  ,₪גרמניה  396 -מ' ₪
אנגליה  93 -מ' )₪
חוב פיננסי ברוטו *  3,190 -מ' ₪
( ישראל  2,399 -מ'  ,₪גרמניה  613 -מ' ₪
אנגליה  178 -מ' )₪
חוב פיננסי נטו *  2,514 -מ' ₪
( ישראל  1,915 -מ'  ,₪גרמניה  506 -מ' ₪
אנגליה  93 -מ' )₪

ישראל  2,998 -מ' ₪
גרמניה  1,081 -מ' ₪
אנגליה  305-מ' ₪
כמו כן קיים מלאי פרויקטים
למכירה בעלות של כ 503.1 -מ' ₪
(חוב בגין מלאי כ 338.9 -מ' )₪

(*) על בסיס נתוני הדוח המאוחד ליום  30.09.2020כולל איחוד יחסי של חברות כלולות
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התייחסות החברה למשבר הקורונה
בדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר  2020הפחיתה החברה את שווי נכסיה (חלק החברה לרבות נכסיה הרשומים בחברות הכלולות שלה) בסך של  25.9מ'
 ₪נטו .סכום זה כולל ירידה בסך של כ 10.1-מ' ( ₪חלק החברה) בגין משבר הקורונה והיתרה בשל השקעות וגורמים אחרים .ככלל הופחתו שני חודשי
שכירות אוקטובר ונובמבר .
עד ליום  30בספטמבר נתנה החברה הקלות בסך של  9.8מ'  ₪בגין נכסיה המסחריים .הקלות אלו נכללו בדוחות הרווח והפסד כקיטון מהכנסות.

נכסי המשרדים ,התעשייה ,האחסנה והלוגיסטיקה :
 מס' חברות ביקשו לקבל הקלות בדמ"ש ,ואנו נענים בתנאים מסוימים ביניהם הארכת הסכמי השכירות לתקופות ארוכות.
 אנו מקפידים לקיים פגישות ולייצר תקשורת רציפה עם השוכרים ,אנו קשובים לצרכיהם ככל שאפשר ,ומשתדלים לגלות גמישות ולשמור על שביעות
רצונם גם בתקופה מאתגרת זו.

נכסי המסחר :
 במהלך תקופת הרבעון יולי עד ספטמבר המרכזים המסחריים היו פתוחים במרבית הזמן למעט  10ימים בסוף חודש ספטמבר .במהלך הרבעון הראשון
והשני המרכזים המסחריים היו סגורים מסוף חודש מרץ עד תחילת חודש מאי .
 מתווה ההקלות לתקופת הסגר הנוכחית שהחלה בספטמבר  -ויתור על שכר דירה לתקופה הסגר בספטמבר וחודש אוקטובר וכן על  50%דמי ניהול
לחנויות שלא עבדו בתקופה זו .הקלות בשכ"ד יינתנו בהתאם להתפתחויות השונות ולמצב השוכר.
 במהלך תקופה זו עבדו כסדרן בקניונים ובמרכזים המסחריים  -רשתות המזון ,רשתות הפארם ובנקים.
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התייחסות החברה למשבר הקורונה
יודגש ,כי נכון למועד פרסום הדוח לא ניתן להעריך את היקף משבר הקורונה והשפעתו על החברה באופן מהימן והנהלת החברה עוקבת ותמשיך לעקוב
מקרוב אחר ההתפתחויות העתידיות ותנקוט בצעדים בהתאם לצורך .יובהר ,כי הערכות החברה בקשר להשלכות משבר הקורונה על פעילות החברה
והתמודדות עתידית של החברה ובכלל זה היבטים פיננסים בהתמודדות זו וכן ההשפעה על פעילות החברה במגזרי הפעילות השונים וההכנסות הצפויות

והשלכותיהן על שווי נכסיה ושינויים בתזרים מפעילות שוטפת כתוצאה מהתפתחות או הימשכות המצב ,מבוססים ,בין היתר ,על המידע הקיים בידי החברה
ועל הערכות החברה נכון למועד זה ומהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ,בין היתר לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך
אשר אינו בשליטת החברה .קצב ואופן התפשטות הנגיף ,עוצמת ומשך המשבר הכלכלי בארץ ובעולם ,שינויים מהותיים בשווקי ההון במערכת הבנקאית ועוד,

עלולים להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות באופן שונה מההערכות המפורטות לעיל.
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התפלגות דמי שכירות
לפי אזורים גיאוגרפיים (באחוזים)*
לפי תחומי פעילות (מיליוני ש"ח)*
משרדים

דרום

124.6

25%

18%

64%
גרמניה

צפון

67.6

41.1
תעשיה

מסחר

4.5
אחר

57%

ישראל

מרכז

10%

26%

אנגליה

*על בסיס איחוד חלקי יחסי
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התפתחות מצבת נדל"ן מניב (אלפי מ"ר)
550

538

554

193

184

194

154

357

354

360

377

383

ספט 20 -

2019

2018

2017

2016

531

556

538

535

173

155

145

119

383

390

395

2015

2014

2013

514

חו"ל
ישראל

(*) הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות.
בשנת  2019נגרעו שטחי הנכס בהנובר כ 25,764 -מ"ר ,שטחי הנכס בפרנקפורט  1כ 5,650-מ"ר ,שטחי הנכס בדיסלדורף  3כ 12,229-מ"ר ושטחים בגן יבנה כ4,600 -
מ"ר ושדרות כ 3,150 -מ"ר והוספו שטחי מסחר ליברטי בקניון בת ים כ 4,300 -מ"ר (חלק החברה) ,ושטחי אנגליה  33,815מ"ר.
בשנת  2020נוספו שטחי הנכס החדש בדיסלדורף  5כ 8,038 -מ"ר.
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התפתחות רווח מפעילות נדל"ן מניב להשכרה (במיליוני ש"ח)*
 - 1-9/2020בתוספת רווח ממכירת משרדים
פרויקט  LYFEבסך של כ 15.6 -מ'  ₪הסתכם
הרווח לכ 154.6 -מ' ₪

250

 - 2019בתוספת רווח ממכירת משרדים
פרויקט  LYFEבסך של כ 8 -מ' ₪
הסתכם הרווח לכ 189 -מ' ₪
 - 2018בתוספת רווח ממכירת משרדים
פרויקט  LYFEבסך של כ 7 -מ' ₪
הסתכם הרווח לכ 209 -מ' ₪

181

234

202

218

205

182

139

 - 2016בתוספת רווח ממכירת משרדים
בסך  7.3מ'  ,₪הרווח מפעילות
הסתכם לכ 241 -מ' ₪
 - 2015בתוספת רווח ממכירת משרדים
בסך  6.3מ'  ,₪הרווח מפעילות
הסתכם לכ 224 -מ' ₪
ספט 20 -

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

(*) הנתונים על בסיס נתוני הדוחות המאוחדים כולל אחוד יחסי של חברות כלולות.
(לא כולל רווחי שיערוך והכנסות/הוצאות אחרות).
בסוף שנת  2017ובתחילת שנת  2018מכרה החברה את הנכסים הבאים .1 :דיסלדורף  1בגרמניה 50% .2 .מקניון בת ים .3 .שני בתי המלון בים המלח ובאילת.
בסוף שנת  2018נמכר נכס נוסף  -הנובר בגרמניה.
בשנת  2019בישראל נמכרו נכסים ביבנה ושדרות ,בגרמניה נמכרו הנכסים בפרנקפורט  1ודיסלדורף  3ובאנגליה נרכש נכס בליברפול.
במהלך שנת  2020נרכש נכס חדש בגרמניה ,דיסלדורף .5
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התפתחות ה( NOI -אלפי ש"ח)
120,871 - 1-9/2020 NOI

192,050

191,501

ישראל 65,386 -
גרמניה 38,219 -
אנגליה 17,266 -
106,646 - 1-9/2019 NOI
ישראל 67,159 -

120,871

139,212

151,936

18,795

18,924

185,454
19,252

181,187

169,309

19,507

13,239

39,979

6,678
5,498

גרמניה 35,952 -
אנגליה 3,535 -
139,212 - 2019 NOI

173,255
115,373

132,534

172,577

166,202

161,202

138,697

129,330

ישראל 89,608 -
גרמניה 41,797 -
אנגליה 7,807 -
 NOIמאוחד
 NOIזכויות שאינן מקנות שליטה
 NOIמאוחד חלק החברה

ספט 20 -

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013
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התפתחות  NOIכולל* (אלפי ש"ח)
234,656

174,873 - 1-9/2020 NOI

250,370

275,122

266,182

261,273

248,996

ישראל 113,982 -
גרמניה 43,625 -
אנגליה 17,266 -

174,873

180,842 - 1-9/2019 NOI

ישראל 127,046 -
גרמניה 50,261 -
אנגליה 3,535 -
234,656 - 2019 NOI
ישראל 167,454 -
גרמניה 59,395 -
אנגליה 7,807 -
ספט 20 -

2019

2018

2017

2016

2015

2014

*ע"ב דו"ח מאוחד כולל איחוד יחסי של חברות כלולות.
לשינויים במצבת הנכסים – ראה שקף  11לעיל .
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התפתחות ה – ( FFOאלפי ש"ח)
130,277

120,828
112,097

106,707
97,262

87,524
65,685
53,978

ספט 20 -

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

לשינויים במצבת הנכסים – ראה שקף  11לעיל.

נתון  - 9.2020בתוספת הפסד ניירות ערך שמומש בתקופת הדוח בסך של  15,904א'  ₪והקלות קורונה בסך של  10,556א'  ₪הסתכם הFFO-
בסך של  80,437א' ₪
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התפתחות ההון העצמי (אלפי ש"ח)
1,867,827

1,862,651

105,767

99,430

1,762,058

1,763,221

2020

2019

1,731,555
117,075

1,558,388
131,512

1,301,217
104,502

1,132,421
90,640

993,860
78,283

1,004,103
160,991

1,614,480
1,426,876
1,196,715

1,041,781

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

2018

2017

2016

2015

915,577

2014

843,112

2013

* מרץ  - 2014רכישת חלק המיעוט באשלד תמורת  107מ' ₪
* מאי  - 2015מכירה עצמית של מניות באוצר.
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אודות החברה
סקירה פיננסית

נכסים מניבים
פעילות החברה בחו"ל
פרויקטים בהקמה
מצגת לשוק ההון נובמבר 2020

קניון בת ים
נתוני חלק החברה בפרויקט ()50%
בשותפות עם  BIGמרכזי קניות

מס' שוכרים כ-
134

שווי נכס 340.5 :מ' ₪
התחייבויות :הנכס משועבד לטובת בעלי אג"ח סדרה 11
דמי שכירות קצב שנתי חוזי  :כ 21 -מ' ₪
* ניתנו הקלות קורונה בתקופת הדוח בסך של כ 4.4 -מ' ₪

אירועים בולטים :

שטח מסחרי לשיווק
כ 30,000-מ"ר

תחילת עבודות שיפוץ חלק 'ליברטי'  -קומה עליונה.
מועד מוערך לסיום עבודות – תחילת רבעון .'21 1

תפוסה כ94% -
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חוצות המפרץ  -חיפה
נתוני חלק החברה בפרויקט ()50%
בשותפות עם מליסרון

שטח המתחם
כ 233-דונם

שווי נכס  500 :מ' ( ₪כולל שווי זכויות הבניה  87.5מ' )₪
התחייבויות :הנכס משועבד לטובת בעלי אג"ח סדרה 12
דמי שכירות קצב שנתי חוזי  :כ 27 -מ' ₪
* ניתנו הקלות קורונה בתקופת הדוח בסך של כ 3 -מ' ₪

שטח מסחרי לשיווק
כ 64,600-מ"ר

אירועים בולטים :
השבחת תמהיל השוכרים המתחם ושיווק שטחים פנויים :
 במהלך חודש ספטמבר נחתם הסכם שכירות מול חברת 'BUG
מחשבים' בשטח של כ 100-מ"ר.
 מתנהל מו"מ עם מספר שוכרים על שטחים בהיקף של כ 1,000-מ"ר.

תפוסה כ93% -

מס' שוכרים כ-
136
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מגדלי הוד השרון
נתוני חלק החברה בפרויקט ()42.3%
בשותפות עם מבטח שמיר

שווי נכס 377 :מ' ₪

שטח משרדים
לשיווק
כ 70,000-מ"ר

התחייבויות 115 :מ' ₪
דמי שכירות קצב שנתי חוזי 24 :מ' ₪
* קורונה  -ניתנו מספר קטן של הקלות בעיקר בדמי ניהול.

אירועים בולטים :

תפוסה כ91% -

 הוגשה תב"ע בסמכות מחוזית לתוספת זכויות של כ-

 60,000מ"ר להקמת  2מגדלים בגובה  29קומות כל אחד.
הזכויות ימומשו במגדלים שיוקמו במקום בניינים  Aו.B -
 החברה מקדמת תכנית לפיתוח השטחים הציבוריים ,תכנון

מס' שוכרים 33 -

מחדש של הלובאיים ושדרוג מקומות החנייה.
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בית הגביש  -נתניה
נתוני חלק החברה בפרויקט ()100%
שווי נכס 197 :מ' ₪
התחייבויות 72.2 :מ' ₪

שטח לשיווק
כ 17,700-מ"ר

דמי שכירות קצב שנתי חוזי 15 :מ' ₪

בתפוסה מלאה  15.9 -מ' ₪
* קורונה  -ניתנו בעיקר דחיות תשלומים באופן מצומצם.
תפוסה כ92% -

מס' שוכרים 5 -
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חברת אשלד  -תעשיות ולוגיסטיקה
נתוני חלק החברה ()100%
שווי נכסים  768 :מ' ( ₪כולל קרקעות בסך  66מ' )₪
דמי שכירות קצב שנתי חוזי 47 :מ' ₪

כ 203,000-מ"ר
שטחים לשיווק

אירועים בולטים :
לוגיסטיקה ואחסנה
נחתם הסכם שותפות בפעילות לוגיסטית שתפעל בנכסיה ותייצר ערך
מוסף.

פיתוח הנכסים וקידום תבע"ות חדשות

תפוסה כ90% -

תב"ע באר שבע
החברה פועלת להגשת תב"ע בסמכות וועדה מחוזית להגדלה
משמעותית של זכויות הבניה ולתוספת ייעודים לתעסוקה ומגורים
בקרקעות החברה המצויות משני צידי רחוב האורגים (סה"כ כ 85-דונם).
תב"ע אפקון
החברה מקדמת תב"ע לבניין משרדים ומגורים בהיקף כ 20,000-מ"ר
תעסוקה ,כ 5,000-מ"ר מסחר ו 130-יח"ד (קיימת האופציה להמרת שטחי
התעסוקה לטובת מגורים נוספים).

מס' שוכרים
כ104-
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הרכבת הקלה בירושלים
סיטיפס
בעלת הזיכיון על "הקו האדום" של הרכבת הקלה
בירושלים במסגרת הסכם BOT
נתוני חלק החברה בפרויקט ()21%

קונקט
חברת ההפעלה של הרכבת הקלה תחת הסכם
הזיכיון של "סיטיפס"
נתוני חלק החברה בפרויקט ()21%
בפברואר  '20נחתם הסכם עם מדינת ישראל בנוגע להעברת הזכויות בפרויקט
הרכבת בירושלים חזרה למדינה (.)BuyBack

בעקבות חתימת ההסכם ,צפויה אשטרום נכסים המחזיקה בכ 21%-ממניות
סיטיפס וממניות קונקט לקבל תזרים פנוי של כ 260-מ'  .₪אשטרום נכסים צפויה
לרשום את הרווחים האמורים במועד שבו יבוצע ה .BuyBack-להערכת החברה,

מועד זה יהיה במהלך הרבעון השני של .2021
במסגרת ההסכם ,יועברו לבעלות המדינה כל נכסי הרכבת הקלה ,לרבות צי
הרכבות וכלל התשתיות והמערכות של הפרויקט.
*השפעת הקורונה  :היקף הנוסעים בחודש אפריל עמד על  .10%כיום היקף הנוסעים עומד על  110,000נוסעים ביום (כ 65%-מהיקף הפעילות לפני הקורונה).
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אודות החברה
סקירה פיננסית
נכסים מניבים

פעילות החברה בחו"ל

פרויקטים בהקמה
מצגת לשוק ההון אוגוסט 2020

גרמניה
•

בבעלות החברה כיום  15נכסים  -מתוכם  8מוחזקים בבעלות מלאה (אחרון
נרכש בפועל באפריל  ,)2020ו 7 -נוספים מוחזקים בשותפויות שונות.

•

סך השקעות החברה (הון עצמי) בנכסים אלו כ 795 -מ' .₪
(לרבות רווחים שנצברו בסך של  356מ' .)₪

•

שווי הנכסים  -כ 1,232 -מ' ( )*( ₪חלק החברה  1,081 -מ' .)₪

•

דמ"ש קצב שנתי כ  64.8 -מ' ( )*( ₪חלק החברה  56.7 -מ' .)₪

תחילת פעילות
2007

Berlin

(לא כולל דמי ניהול בסך של  20מ' .)₪
•

חתימה על הסכמי שכירות חדשים :
 - )40%( Hamborg חוזה שכירות על שטח של כ 850 -מ"ר לתקופה של 5
שנים בשכ"ד של  € 12.2למ"ר (ו 5-חניות) ,המניבים שכ"ד של כ 11-א' €
בחודש.
 - )45%( Düsseldorf 2 חוזה שכירות על שטח של כ 600 -מ"ר לתקופה
של  10שנים בשכ"ד של  € 12למ"ר (ו 2-חניות) ,המניבים שכ"ד של כ-
 € 7,400בחודש.
 - )100%( Düsseldorf 4 חוזה שכירות על שטח של כ 3,150 -מ"ר
לתקופה של  15שנים בשכ"ד של  € 9.5למ"ר (ו 75-חניות) ,המניבים שכ"ד
של כ 35.5 -א'  €בחודש.
התייחסות החברה למשבר הקורונה :

Wolfsburg
Leipzig

שיעור  LTVממוצע  .36.6% -שיעור ריבית ממוצע .1.68% -

אירועים בנכסים

Hamburg

Dortmund
Essen

תפוסה כ96%-

Düsseldorf
Mannheim

שטח לשיווק מלא
כ 183,000-מ"ר
בבעלות -
כ 135,000-מ"ר

Böblingen

דמי השכירות ברבעון הנסקר שולמו במלואם.
*הנתונים מוצגים ע"ב הדו"ח המאוחד כולל איחוד יחסי של חברות כלולות.
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Ashtrom Properties UK
בניין משרדים  Exchange Flagsבליברפול
(חלק החברה )100% -

מועד רכישה
יולי 2019

שטח הנכס
 33,815מ"ר

מספר שוכרים
39

( 142חניות)
שיעור תפוסה 93.1% -

צפי דמי שכירות 2020
כ 5.3 -מ'  23.3( £מ' )₪
שיעור תשואה 7.5% -

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

עלות רכישה
 70מ' £

שווי הנכס 30.9.20
 69מ' £

מימון בנקאי

 - BARINGS BANKכ 40.8 -מ'  . £ריבית 2.56% -
אמורטיזציה  250 -א'  £לשנה
משך תקופת ההלוואה  7 -שנים

חתימה על הסכמי שכירות חדשים :

 נחתם חוזה שכירות על שטח של כ 600 -מ"ר בשכ"ד של  £ 19.5למ"ר .מחיר המשקף עלייה של כ 18%-בדמי השכירות מיום רכישת הנכס לפני כשנה.

התייחסות החברה למשבר הקורונה :
 דמי השכירות ברבעון הנסקר שולמו במלואם.
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אודות החברה
סקירה פיננסית
נכסים מניבים
פעילות החברה בחו"ל

פרויקטים בהקמה
מצגת לשוק ההון נובמבר 2020
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פרויקט
מיקום
ששת הימים,
הירקון ,בני ברק

בעלות
50%

 בני ברקשטח המגרש
 15.7דונם

שותפים
דן נדל"ן

ייעוד

זכויות

פוטנציאל

תעסוקה
ומסחר

כ 113,000-מ"ר

הגדלה ל 90,000 -מ"ר
במגדל נוסף

מכירה/השכרה
מיועד למכירה
והשכרה

מימון
בנק לאומי,
כלל

אדריכל
יסקי מור סיוון

מועד השלמת
הפרויקט
רבעון ראשון 2022

 עלות הקרקע כ 200 -מ' ( ₪חלק החברה  100 -מ'  ,)₪עלות הפרויקט בשלמות כולל קרקע  1,383,000 -א' .₪
 הכנסות חזויות לרבות שווי שטחים מניבים  1,560,000 -א' .₪
 שיעור רווח לעלות ( .12.8% -עלות השקעה בפרויקט עד כה ,כוללת הוצאות המיוחסות גם למגדל .)C
ביצוע
שיווק
 - 2020תכנון ורישוי
מגדל  - Aנחתמו חוזים ובקשות רכישה ל 31.7 -קומות התקדמות בעבודות במהלך התקופה :
רבעון  3החברה הגישה התנגדות לתכנית

אירועים
בולטים

המתאר .בדיון שהתקיים בוועדה
המחוזית ביקשה הועדה השלמת
פרטים מהועדה מהמקומית.
להערכת החברה יש סבירות גבוהה
לקבלת ההתנגדות.
נבחר אדריכל ירון טל לתכנון שטחי
ה Eat Up -מתחם מזון של כ6 -
דוכנים בתכנון וביצוע שלנו.

בשטח כולל של כ 47,287 -מ"ר (כ 94% -מהשטחים
במגדל) ,תמורת סך כולל של כ 512.7 -מ' .₪
נמכרו  631חניות תמורה סך כולל של כ 68 -מ .₪
מגדל  - Bנחתמו חוזים ובקשות רכישה ל 14.5 -קומות כיום אנו נמצאים בסטטוס הבא (מתקדמים לפי לו"ז חוזה) :
 מגדל  - Aגרעין קומה ( 36מעטפת קומה .)33בשטח כולל של כ 21,550 -מ"ר (כ 40% -מהשטחים
 מגדל  - Bגרעין קומה ( 33מעטפת קומה .)31במגדל) ,תמורת סך כולל של כ 218.6 -מ' .₪
נמכרו  253חניות תמורת סך כולל של כ 29 -מ' .₪
 מגדל  – Cסיום יציקת קומת הקרקע.מתנהל מו"מ לשיווק שטחי המסחר בפרויקט.
 מגדל  - Aגרעין קומה ( 24-32מעטפת קומה .)22-29 -מגדל  - Bגרעין קומה ( 21-28מעטפת קומה .)19-26
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פרויקט פארק עסקים יבנה
מיקום
אזור תעשייה צפוני
יבנה

בעלות
100%

שטח המגרש
 22.6דונם

מכירה/השכרה
מיועד להשכרה

 עלות הקרקע כ 34.5 -מ' .₪

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

ייעוד

זכויות

פוטנציאל

תעסוקה

כ 30,000-מ"ר

הגדלה ל 86,000 -מ"ר

מימון קרקע

אדריכל

בנק הפועלים

סקורקא אדריכלים

מועד השלמת
הפרויקט
שנת 2025

 עלות פרויקט בשלמות  730 -מ' .₪

תכנון ורישוי
 הושלמה תקופת פרסום התב"ע מבלי שהוגשו התנגדויות .צפי למתן תוקף עד סוף רבעון .2020 4 בקשה להיתר חניונים תוגש לאחר מתן תוקף התב"ע. התקבל היתר דיפון וחפירה וניתן להתחיל בביצוע עבודות .צפי תחילת עבודות ינואר .21 החברה נערכת להגשת היתרים לתת הקרקע ולמבנים העיליים (בהתאם לשלביות הפרויקט). -המבנה הרב-תכליתי ,שישמש כמרכז הפרויקט ונקודת חוזק משמעותית נמצא בתכנון.

מימון
 החברה תבצע שיערוך הקרקע בהתאם לתוספת הזכויות ובכפוף לאישור התב"ע.שיווק
 -חברת  Parazarמובילה את תהליך מיתוג הפרויקט.
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מיקום
שדרות יפו
שדרות שז"ר
ירושלים

שטח המגרש
 5.7דונם

ייעוד

זכויות

פוטנציאל

מסחר,
תעסוקה,
מגורים

1,000%
כ 57,000-מ"ר

הגדלה ל1,200% -
כ 40% -מגורים

בעלות

שותפים

מכירה/השכרה

מימון

22.5%

משפחת בליליוס
דרורי נדל"ן
אק"ה נדל"ן

מיועד למכירה

בנק לאומי

(שותפות אשטרום -
אק"ה )45%

אדריכל
יסקי מור סיוון
אד' ביטמן בן צור

מועד השלמת
הפרויקט
שנת 2025

 עלות הקרקע כ 268 -מ' ( ₪חלק החברה  60 -מ' .)₪
 עלות פרויקט בשלמות  960 -מ' .₪
 שיעור רווח לעלות .19.75% -

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

תכנון ורישוי

שיווק

 תב"ע להגדלת זכויות הבניה מ 1,000%-ל ,1,200%-והגדלת מספריחידות הדיור ל 235 -יח"ד הופקדה להתנגדויות.
 התב"ע צפויה להיות מאושרת עד סוף רבעון .2021 1 -היתר בניה לחניונים נמצא בשלב עמידה בדרישות סף לפני הגשה ודיון.

חברת  Braveמובילה את
תהליך מיתוג הפרויקט.

ביצוע
עבודות החפירה והדיפון מבוצעות
ע"י הקבלן  -ברדיראן וצפויות
להסתיים עד סוף רבעון ראשון .'21
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פרויקט תלפיות ירושלים
מיקום
רח' פייר קניג
אזה"ת תלפיות
ירושלים

בעלות
50%

שטח המגרש
 9.75דונם

שותפים
'א.א .בנוי

ייעוד

זכויות

פוטנציאל

מסחר,
תעסוקה,
מגורים בעתיד

224%
כ 22,000-מ"ר

הגדלה ל500% -
כ 49,000-מ"ר

מכירה/השכרה
מיועד להשכרה

מימון

אדריכל

בנק הפועלים

יסקי מור סיוון
אד' ביטמן בן צור

לתלפיות' -
אמיר אלון

מועד השלמת
הפרויקט
השלמת שלב א'
( )150%במחצית
שנת 2021

 עלות הקרקע (הערכה – מדובר בעסקת קומבינציה) כ 32 -מ' .₪
 עלות פרויקט בשלמות  438 -מ' .₪
 מתוך זכויות הבניה המפורטות למסחר ,כ 5,000 -מ"ר יוקצו לטובת כלמוביל.

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

תכנון ורישוי

ביצוע

 אושרה למתן תוקף תב"ע ל 500%-בייעוד מסחר ותעסוקה. הוגש היתר בניה ל 4-קומות משרדים מעל קומת הקרקע(השלמה ל. )360%-
 העירייה פועלת לשינוי תכנית האב והוספת זכויות וייעודמגורים בתלפיות.

 ביצוע  5קומות החניון הושלם כמעט במלואו.הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים של קומת
הקרקע המסחרית וגרעיני בניינים  Aו.B -
 השלמת שלב א' בהיקף  35,000מ"ר ברבעון .'21 4 מסירה לכלמוביל בתחילת רבעון  2של .'2135

פרויקט ליברטי בת ים
מיקום
קניון בת ים,
רח' יוספטל

בעלות
50%

שטח המגרש

ייעוד

זכויות

 7.4דונם

מסחר ,תעסוקה,
מגורים

כ 27,000-מ"ר

שותפים
ביג מרכזי קניות

מכירה/השכרה
מגורים  -מכירה
משרדים ומסחר  -השכרה

מימון
בנק הפועלים

מועד רכישה
פברואר 2019

אדריכל
HQ
אדריכלים

מועד השלמת
הפרויקט
שנת 2024

 עלות פרויקט בשלמות  310 -מ' .₪
 שיעור רווח לעלות ( 20% -בפרויקט למכירה בשלמות  -בכוונת החברה להחזיק בשטחי המשרדים כנדל"ן להשקעה).

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

תכנון ורישוי
 תב"ע להזזת המגדל ,תוספת יח"ד ותוספת  500מ"ר עיקרי תפורסם להתנגדויות עד תחילת רבעון .2021 1 הוגשה בקשה להיתר דיפון וחפירה ,הבקשה אושרה ע"י רמ"י ומקודמת לדיון בוועדה. -התקבל אישור העירייה להגשת היתר חניונים ללא צורך באישור התב"ע החדשה.

שיווק
 -חברת  MarketBlendמובילה את תהליך מיתוג הפרויקט.
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פרויקט נס ציונה
מיקום
אזה"ת נס ציונה

בעלות
44%

שטח המגרש
 7.5דונם

שותפים

The Service

ייעוד

זכויות

מסחר
ותעסוקה

כ 17,000-מ"ר

פוטנציאל

מועד רכישה

כ 24,000-מ"ר

מרץ 2019

זכויות הבניה העתידיות יתחלקו
 50/50עם בעל הקרקע.

מכירה/השכרה

מימון קרקע

מיועד להשכרה

אדריכל

בנק הבינלאומי

ברעלי
לויצקי כסיף

ג'יגה כלכלה וניהול

מועד השלמת
הפרויקט
שנת 2024

 עלות הקרקע  29מ' ( ₪חלק החברה –  12.8מ' .)₪

 עלות פרויקט בשלמות  160 -מ' .₪

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

תכנון ורישוי
 -גובשה פרוגרמה תכנונית במסגרת הכנת מסמכי התב"ע להגדלת זכויות הבנייה ל 24,000 -מ"ר.
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פרויקט המרינה הכחולה
מיקום
אשדוד

שטח מגרשים
להקצאה
 26.6דונם

- 2020
רבעון 3
אירועים
בולטים

ייעוד

בעלות

שותפים

מימון קרקע

מסחר ,מגורים
ומלונאות

27.5%

אשדר,
קבוצת אשטרום,
ב.פ .דיור

בנק הפועלים

תכנון ורישוי
 בפברואר  '20התקבל היתר לבניית חניון רמ"י. התקבל ומומש צו התחלת עבודה לגידור וחישוף השטח בו יוקם החניון. -צו התחלת עבודה לדיפון וחפירת החניון צפוי להתקבל בימים הקרובים.

ביצוע
 בנוב'  19החלו עבודות ביצוע אגם  -שצ"פ.העבודות צפויות להסתיים ברבעון .2022 3
 -עד כה הושלמו  35%מביצוע עבודות אגם  -שצ"פ.

38

פרויקט מתחם הבורסה רמת גן
מיקום
רמת גן
מתחם הבורסה

מועד רכישה
מרץ 2020

 - 2020רבעון 3
אירועים בולטים

ייעוד

שטח המגרש

תעסוקה
ומסחר

 2.55דונם

בעלות
100%

פוטנציאל
כ 50,000-מ"ר

מכירה/השכרה

מימון קרקע

מיועד להשכרה

אדריכל

בנק הבינלאומי

ישר
אדריכלים

תכנון ורישוי
 נבחר משרד ישר אדריכלים להובלת הפרויקט וגובשצוות יועצים לתב"ע בניהול תכנון אדריכל מחלקת ההנדסה.
 התקיים פורום תכנון בעירייה בתחילת נובמבר. -תוגש תב"ע להגדלת זכויות הבנייה ל  2,500%בשבועות הקרובים בכפוף למילוי דרישות הועדה המקומית.
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פרויקט אמד בת ים
מיקום
אזה"ת ,בת ים

בעלות
50%

שטח המגרש
 7.5דונם

שותפים
דן נדל"ן

מועד רכישה

ייעוד

זכויות

מסחר ,תעסוקה
ומגורים

כ 85,000-מ"ר
מתוכם כ 320-יח"ד

מכירה/השכרה
מיועד למכירה
והשכרה

מימון קרקע
בנק לאומי

דצמבר 2017

אדריכל
משה צור
אדריכלים

מועד השלמת
הפרויקט
שנת 2025

 עלות הקרקע  225מ' ( ₪חלק החברה  112.5 -מ' .)₪

 עלות פרויקט בשלמות (כולל קרקע)  860 -מ' .₪
 שיעור רווח לעלות ( 20% -בפרויקט למכירה בשלמות  -בכוונת החברה להחזיק בשטחי המשרדים כנדל"ן להשקעה).

- 2020
אירועים
בולטים

תכנון ורישוי

מימון

הוגשה תב"ע לניוד זכויות  9,100 -מ"ר
מתעסוקה למגורים (במהלך 2020
החברה צפויה לקבל אישור לתב"ע).

במהלך השנה הקרובה תשלים
החברה את רכישת הקרקע.
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תודה רבה!
מצגת לשוק ההון נובמבר 2020

