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אלקטרה נדל"ן בע"מ
דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

במרץ 2022 לתקופה שנסתיימה ביום 31

החברות ושל החברה של הכספיים הדוחות את להגיש מתכבד בע"מ נדל"ן אלקטרה החברותשל ושל החברה של הכספיים הדוחות את להגיש מתכבד בע"מ נדל"ן אלקטרה של הדירקטוריון

31 ביום שנסתיימה חודשים שלושה של לתקופה "החברה"( העניין: לפי יחדיו, )להלן שלה המאוחדות

דוח )לרבות החברה של השנתיים התקופתיים לדוחות בהקשר זה דוח לקרוא יש .2022 במרץ

.2021 בדצמבר 31 ליום שלה( הדירקטוריון

העסקית וסביבתו העסקיתהתאגיד וסביבתו התאגיד תיאור
למסחר רשומים שלה הערך ניירות אשר ציבורית חברה הינה "החברה"( - )להלן בע"מ נדל"ן אלקטרה

משקיעים עבור להשקעה ושותפויות קרנות בניהול מתמקדת החברה בתל-אביב. ערך לניירות בבורסה

והשותפויות הקרנות של המנהל כשותף משמשת החברה כאשר )Limited Partner( מוגבלים

במקבצי להשקעה קרנות שלוש החברה מנהלת הכספיים, הדוחות פרסום למועד .)General Partner(

להשקעה ייעודיות שותפויות 11 בארה"ב, דיור מקבצי למימון קרנות שתי ,)Multifamily( בארה"ב דיור

"דיור להלן: ,))**( "SFR" – )להלן Single Family Rentals להשכרה קרקע צמודי פרטיים בבתים

במלונות הזדמנותיות להשקעות אמריקאית )REIT( ריט שותפות החברה מנהלת וכן בארה"ב", להשכרה

מיאמי. בדרום להשכרה מגורים מתחמי לפיתוח קרקע בחטיבת החברה מחזיקה בנוסף בארה"ב.

:)*( להקים החברה מתעתדת העבודה לתוכנית בהתאם

בארה"ב. דיור במקבצי להשקעות רביעית קרן •

בבריטניה. במשרדים להשקעות קרן •

נוספות. שותפויות הקמת באמצעות )SFR( הקרקע צמודי הפרטיים הבתים פעילות הרחבת •

)31.03.2022 )ליום במספרים נדל"ן אלקטרה
שווי 

שוק )1(

הכספים. הדוחות פרסום למועד נכון הון)1( כולל בקרנות( נכסים מימוש )לאחר דולר מיליארד כ-3.8 הדוחות פרסום למועד נכון ומנהלת דולר מילארד 4.3 כ- של סך החברה גייסה כה עד )2(
. הקרנות. במסגרת שאינו מנוהל מיליוןמשקיעים 300 כ- של סך כולל )5( בנקאית. הלוואה באמצעות מומנו שטרם ונכסים החוב קרן את כולל אינו )4( שליטה מקנות שאינן זכויות לרבות )3(

השקעות. ועדת אישור לאחר גופים או התחייבויות נחתמו בגינם אשר דיור במקבצי להשקעות הרביעית לקרן המתייחסים החובדולר קרן את כולל אינו עתיד,)6( פני צופה מידע לעניין )*( .
לדוח. 12 עמוד BTR(.ראה - Built To Rent( להשכרה קרקע צמודי פרטיים בתים לבניית במיזמים השקעה לרבות קרקע, צמודי להשכרה פרטיים בתים )**(

₪2.8B
קרנות פריווט  

5אקוויטי )1(

2קרנות בהליכי הקמה

הון 
 ₪1Bעצמי )3(

שווי נדל"ן 
מנוהל )6(

הון משקיעים
מנוהל )1( )2( )5(

$7.4B

$3.8B

מדינות פעילות 
ערים(בארה"ב  38( 12

שיעור מינוף אפקטיבי 
)4(54% מנדל"ן מנוהל 

רווח נקי 
₪253M לתקופה

הכנסות )100%( ברבעון  
$139M מנדל"ן מנוהל )6(

)100%( ברבעון מנדל"ן  NOI
$71M מנוהל )6(

)1( SFR שותפויות

2

11

)1( מלונות 1ריט
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התפתחות גיוסי הכספים בישראל ובחו"ל לטובת פעילות 
של החברה )*( Private Equity ה-

$1.1B +  $3.2B = $4.3B הון שגויס עד כה
על ידי החברה

Co-Investors-גויסו מ גויסו לטובת פעילות  
)החברה זכאית לעמלת רכישה   הקרנות

הון מנוהל נוכחי )3(
חד פעמית + דמי הצלחה( )1( )החברה זכאית לדמי ניהול   $3.8B

+ דמי הצלחה(

הקרנות. תקופת טרום Co-Investors כולל ולא הקרנות, במסגרת שאינם דיור ומקבצי SFR-ה פעילות כולל (1)

השקעות. ועדת אישור לאחר גופים או חתומות התחייבויות בגין הינם דולר מיליון 300 כ- (2)

נכסים. מימוש לאחר (3)

היקף הגיוס המצטבר ממשקיעים בינלאומיים, ללא הפחתות בגין מימוש נכסים. (4)

לדוח. GP. לעניין מידע צופה פני עתיד, ראה עמוד 12 )*(       הנתונים כוללים את התחייבויות ה-

3

היקף התחייבויות לפלטפורמות החברה )במיליוני דולר(

היקף גיוס מצטבר ממשקיעים בינלאומיים)4(

בשנים האחרונות הגדילה החברה משמעותית 
את היקפי גיוס הכספים ממשקיעים בינלאומיים 
ולאחרונה הקימה זרוע גיוס כספים בינלאומית  

הפועלת במסגרת מטה החברה בארה"ב
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הדוח( פרסום )למועד בארה"ב להשכרה הדיור תחום

בתים צמודי קרקע  נכסים ו-2,199 144 יחידות דיור ב- סה"כ 43,818

במדינות טקסס, פלורידה, צפון ודרום קרולינה, ג'ורג'יה, טנסי, אריזונה, אלבמה, וירג'יניה, ניו ג'רזי  

ויוטה

בניהול החברה  - )Multi Family( נכסי מקבצי דיור

פלורידה

נכסים 26

7,651
דיור יחידות

בקרנות החוב – )Multi Family( נכסי מקבצי דיור

בניהול החברה - )Single Family( בתים פרטיים צמודי קרקע להשכרה

טקסס

נכסים 40

13,052
יחידות דיור 

טנסי

נכסים 5

1,542
יחידות דיור 

ג׳ורג׳יה

6נכסים

1,728
יחידות דיור 

טקסס

בתים 267 9
פלורידה

בתים 46
אלבמה

166בתים
דרום קרוליינה

בתים 660
ג׳ורג׳יה

297בתים

נכסים 15

4,463
יחידות דיור

צפון קרוליינה

סך הכל יחידות דיור :  נכסים:  30,013סך הכל 98

13,805 סך הכל יחידות דיור:  46 סך הכל נכסים: 

צפון קרוליינה

307בתים

2,199 סך הכל בתים: 

4

נכסים 5

1,329
יחידות דיור

דרום קרוליינה

טנסי

33בתים

פלורידה

נכסים 6

1,372
יחידות דיור

יוטה

1נכסים

174
יחידות דיור

דרום קרוליינה

2נכסים

433
יחידות דיור

צפון קרוליינה

נכסים 1

198
יחידות דיור

אריזונה

נכסים 6

1,421
יחידות דיור

טקסס

28נכסים

9,766
יחידות דיור

וירג'יניה

1נכסים

248
יחידות דיור 

טנסי

נכסים 1

79
יחידות דיור

ג'רזי

נכסים 1

362
יחידות דיור

FL

GA

SC

NC
TN

AL

TX

AZ

UT
NJ

11 מספר שותפויות: 



)100%( והמימושים הרכישות היקפי אודות נתונים להלן
למועד ועד 2018 בשנים בארה"ב הדיור מקבצי של

הדוח)3( פרסום

מספר יחידות דיור שנרכשו לעומת יחידות דיור שנמכרו היקף השקעה במקבצי דיור לעומת היקף מימושים )במיליוני דולר(

תקופת במהלך NOI ב- הממוצע הגידול שיעור
ועד 2018 בשנים שמומשו דיור במקבצי ההחזקה

הדוח פרסום למועד

5
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 2,000
1,530 
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יח' שנרכשו

    
742
עובדים

בחברת הניהול

30,013
יחידות דיור בניהול

החברה )2(

98
מקבצי דיור בניהול

החברה )2(

  
95%

שיעור תפוסה ממוצע

יח' שנמכרו

  
בדירוג 50 מקום 33

החברות הגדולות בתחום
מקבצי הדיור בארה"ב

$6.6B
שווי נדל"ן

17%
מנוהל  NOI -גידול ב

בתקופת הדוח )1( 

)31.3.2022 )ליום דיור מקבצי – להשכרה דיור

$3.1B
הון משוערך

 1,800 1,695 
1,672 

 1,600 1,469 

 1,400 1,289 

 1,200

 1,000

 800 694 

578 
 600 470 

388 367 
 400

238 

 200

 -

2018 2019 2020 2021 2022

היקף רכישה

)$52M( 25%
מנוהל  NOI גידול
 )1( Same Store

היקף מימוש

אשתקד. מקבילה תקופה לעומת (1)

הכספיים. הדוחות פרסום למועד נכון (2)

.24-27 בעמודים נספחים ראה הדוח, פרסום למועד ועד השנה מתחילת להשכרה דיור של ומימושים רכישות אודות לפירוט (3)

70%

60%

51% לצד Off Market עסקאות לבצע
50%

40% 34%

26%

לצד Off Market עסקאות לבצע היכולת
והתייעלות בהכנסות גידול היוצר מצוין ניהול
ברווח משמעותי לגידול מביאים תפעולית,
משתנים. שוק בתנאי גם (NOI) הנקי התפעולי

30% 25%

20%
17%

10%

)IRR( הממוצעת השנתית התשואה
0%

2018 2019 2020 2021 2022

)IRR( הממוצעת השנתית התשואה שיעור
2010-2022 השנים בין שמומשו לעסקאות

30% כ- הינו
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סטטוס קרנות פעילות )למועד פרסום הדוח(
INITIAL CLOSING - APR 17
FINAL CLOSING - FEB 18

בתקופת מימוש – (EMIF I( קרן ראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב

6

25.3%
שיעור תשואה 

שנתית )IRR( נטו 
מדמי ניהול ולפני 

תשלום דמי  
הצלחה )4(

$145M
Co-גויסו מ
Investor 

)1( Partners

 $358M
בחלוקות רבעוניות 

למשקיעים

1,614
יחידות

נרכשו  7,636(
במקור( 

הקרן קראה 

ל-100%
מהתחייבויות  

המשקיעים

$1B
היקף רכישות

17
נכסים מומשו עד  

כה  

5
מקבצי דיור

נרכשו במקור( 22(

32%
שיעור עליית שכ"ד  

לנכסים שנותרו 
בקרן, ממועד  

הרכישה

$215M
גויסו בעשרה 

חודשים )1(

INITIAL CLOSING – JUN18
FINAL CLOSING – JUL19 בתקופת מימוש – (EMIF II) קרן שניה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב

24%
שיעור תשואה 

שנתית )IRR( נטו 
מדמי ניהול ולפני 

תשלום דמי הצלחה  
)4(

$400M
Co-גויסו מ
Investor 

)3( Partners

$175M
בחלוקות רבעוניות 

למשקיעים 

11,913
יחידות

נרכשו   14,174(
במקור(

$2.3B
היקף רכישות

26%
שיעור עליית שכ"ד  

לנכסים שנותרו בקרן 
ממועד הרכישה

35
מקבצי דיור

נרכשו במקור( 42(

הקרן קראה 

ל-100%
מהתחייבויות  

המשקיעים

$462M
12 גויסו ב-
חודשים )3(

2.00
מכפיל תיאורטי )2(

INITIAL CLOSING – DEC 19
FINAL CLOSING – JUL 21 בתקופת השבחה – (EMIF III) קרן שלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב

13,369 $41M
יחידות Co-גויסו מ

Investor 
Partners

1.29
תיאורטי )2( מכפיל

47
מקבצי דיור

הקרן קראה 

13% $128M100%-ל
מהתחייבויות   החזר על ההון   בחלוקות רבעוניות 

המשקיעים המושקע אשר   למשקיעים

חולק חזרה  
למשקיעי הקרן

$2.5B
היקף רכישות

11%
שיעור עליית שכ"ד  

בנכסי הקרן  
ממועד הרכישה

$980M

בהתאמה. דולר, מיליון 32 וכ- דולר מיליון 47 כ- הינו נכסים 17 מימוש לאחר Co-Investors ושל הקרן חברי של נוכחי מושקע הון (1)

ההשקעה שווי בתוספת הכספיים, הדוחות למועד עד שבוצעו חלוקות פי על מחושב :)GP–ל הצלחה עמלות לפני )ברוטו תיאורטי מכפיל (2)
הקרן(. חלק הנתונים )כל שגוייס המקורי ההון וחלקי לנכסים המושערך הנוכחי

בהתאמה. דולר, מיליון 314 וכ- דולר מיליון 420 כ- הינו נכסים 7 מימוש לאחר .Co-Investors ושל הקרן חברי של נוכחי מושקע הון (3)

מועדי מהמשקיעים, לכסף הקריאה והיקף מועדי פי על מחושב הצלחה: דמי תשלום ולפני ניהול מדמי נטו )IRR( שנתית תשואה שיעור (4)
משוערך. נוכחי השקעה ושווי למשקיעים בפועל החלוקות והיקף

.24-27 בעמודים נספחים ראה הדוח, פרסום למועד ועד השנה מתחילת להשכרה דיור של ומימושים רכישות אודות לפירוט (5)

2.48 167%
תיאורטי (2) מכפיל החזר על ההון  

המושקע אשר חולק  
חזרה למשקיעי 

הקרן

7
נכסים מומשו עד כה  

38%
החזר על ההון  

המושקע אשר חולק  
חזרה למשקיעי 

הקרן

18 גויסו ב-
חודשים  

21.6%
שיעור תשואה 

שנתית )IRR( נטו 
מדמי ניהול ולפני 

תשלום דמי הצלחה  
)4(



סטטוס קרנות/שותפויות פעילות )למועד פרסום הדוח( )המשך( 

(Electra Capital PM Fund L.P) קרן חוב ראשונה למימון מקבצי דיור בארה"ב
השלימה גיוס ולקראת תום תקופת ההשקעות 

INITIAL CLOSING – DEC 19
FINAL CLOSING – JUN 21

12,466 44 $18M $285M
יחידות דיור   מספר עסקאות )48 Co-גויסו מ

יחידות  13,426( עסקאות במקור( Investor 
דיור במקור( Partners

10.6% $29M
שיעור תשואה שנתית   בחלוקות רבעוניות 
)IRR( נטו מדמי ניהול  למשקיעים 

ולפני תשלום דמי  
הצלחה )3(

הקרן(. חלק הנתונים )כל שגוייס המקורי ההון וחלקי לנכסים המושערך הנוכחי ההשקעה שווי בתוספת הכספיים, הדוחות למועד עד שבוצעו חלוקות פי על מחושב :)GP ל– הצלחה עמלות לפני )ברוטו תיאורטי מכפיל (1)

עסקאות. ארבע של מלא פרעון לאחר (2)

משוערך. נוכחי השקעה ושווי למשקיעים בפועל החלוקות והיקף מועדי מהמשקיעים, לכסף הקריאה והיקף מועדי פי על מחושב הצלחה: דמי תשלום ולפני ניהול מדמי נטו )IRR( שנתית תשואה שיעור (3)

גופים. מספר מול מתקדם בהליך נמצאים דולר מיליון 40 כ- של סך מזה (4)

רכישתם. עבור פקדון ששולם פרטיים בתים (5)

בוושינגטון. נוסף מלון לבית מחייב רכישה הסכם על חתמה המלונות ריט (6)

הקלזינג. ביום העסקה של כוללת עלות משקף (7)
.24-27 בעמודים נספחים ראה הדוח, פרסום למועד ועד השנה מתחילת להשכרה דיור של ומימושים רכישות אודות לפירוט (8)
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הקרן קראה 

ל-100%
מהתחייבויות  

המשקיעים

18 גויסו ב-
חודשים  

91%

4
מספר עסקאות 

שמומשו

10.3%
החזר על ההון  

המושקע אשר חולק  
חזרה למשקיעי הקרן

1.09
תיאורטי )1( שיעור תפוסה ממוצעמכפיל

$259M
הון מושקע )2(

(Single Family) שותפויות המחזיקות בתים פרטיים צמודי קרקע

$245M
הון מושקע

7
מדינות

$67M
פקדונות ששולמו 

לרכישת בתים 
נוספים

$596M
שווי נדל"ן

2,199
בתים פרטיים  

שנרכשו

11
שותפויות פעילות

22
ערים 

95%
שיעור תפוסה ממוצע  

)בשותפויות שסיימו אכלוס(

3,800
בתים נוספים תחת 

הסכם רכישה )5(

(Electra Capital PM II Fund L.P)  קרן חוב שניה למימון מקבצי דיור בארה"ב
תחילת גיוס ובתקופת ההשקעות 

1,339 2 $215M
יחידות דיור מספר עסקאות

97% $35M
שיעור תפוסה ממוצע הון מושקע גויסו עד כה )4(

INITIAL CLOSING – APR 22

טרם נעשתה קריאה 
מהתחייבויות  

המשקיעים

בתקופת רכישות  ריט )REIT( פרטית למלונות –
INITIAL CLOSING – MAR 22

767 4 $700M
חדרי מלון שווי נדל"ן )7(מספר בתי מלון )6( חודשים   11 גויסו ב-

$142M
הון מושקע 

בארבעה בתי מלון

$299M $700M
יעד גיוס

הריט קראה 

ל-20%
מהתחייבויות  

המשקיעים

4
ערים מרכזיות:

)ניו יורק, וושינגטון, 
ווסט פאלם ביץ'  

ומיאמי(

$262M
הון משוערך



קרנות בהקמה:
קרנות המשך בהקמה:  

בארה"ב: דיור במקבצי להשקעות הרביעית הקרן

Electra America Inc. )100%( הבת החברה כי החברה הודיעה ,2021 דצמבר בחודש

דיור במקבצי להשקעות רביעית קרן להקמת בהליכים מצויה אמריקה"( "אלקטרה )להלן:

בארה"ב.

שווים את ולמקסם ארה"ב מזרח בדרום דיור במקבצי השקעות לבצע הינה הקרן של מטרתה

השבחה. ותוכניות אקטיבי ניהול ידי על

ידיההשקעה על דילול לאחר ,LP כ- העצמי בהון הכללי השותף של ההשקעה התחייבות היקף

המשקיעים. התחייבויות מהיקף 6% או דולר מיליון 75 מבין הנמוך הינו משקיעים,

דיור מקבץ בארה"ב דיור במקבצי להשקעות הרביעית הקרן רכשה 2022 באפריל 26 ביום

מיליון 55.6 כ- של לסך )100%( בתמורה דיור, יחידות 293 הכולל שבארה"ב, טקסס ביוסטון,

דולר.

של ההחזקה (שיעור דולר מיליון 23.9 כ- של לסך הסתכם שהושקע )100%( העצמי ההון

.(100% הינו בנכס בזכויות הקרן

דיור מקבצי 13 ב- דיור יחידות 4,200 לכ- מחייבים רכישה הסכמי על הקרן חתמה כן, כמו

376 כ- של כולל )100%( עצמי בהון דולר, מיליון 933 כ- של )100%( כולל רכישה במחיר

דולר. מיליון

קרן של ראשונה סגירה על החברה הודיעה טרם הכספיים, הדוחות פרסום למועד נכון

האמורה.

משקיעים מספר מול מתקדם בתהליך נמצאת החברה הכספיים, הדוחות פרסום למועד נכון

300 כ- של סך מתוכם דולר, מיליון 725 כ- של כולל בסך להתחייבויות מוסדיים גופים לרבות

השקעות. ועדת אישור לאחר גופים או חתומות התחייבויות בגין הינם דולר מיליון

כולל סך לגייס ובכוונתה בקרן להשקעה משקיעים לגיוס לפעול ממשיכה החברה זה, למועד

דולר. מיליארד 1 כ- של
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קרנות חדשות בהקמה:  
בבריטניה: המשרדים בתחום קרן

קרנותקרנות בתחום פעילותה להרחבת פועלת הינה כי החברה הודיעה ,2021 נובמבר בחודש

בבריטניה. המשרדים לתחום וכניסה ניהולה תחת )Private Equity( ההשקעה

גופים

מעל של ניסיון בעל בבריטניה מקומי שותף עם החברה התקשרה כוונתה, את לקדם מנת על

גופים עם לרבות רחב, בהיקף עסקאות ביצע במהלכן בבריטניה, המשרדים בתחום שנה 25

ומבריטניה. מישראל מוסדיים

הקרן באמצעות מקומי, שותף עם ביחד רכשה כי החברה הודיעה ,2022 במרץ 14 ביום

לונדון, במרכז הממוקם "הנכס"( )להלן: ראשון משרדים בניין בבריטניה, במשרדים להשקעה

ליש"ט. מיליון 17.5 כ- של לסך )100%( בתמורה בריטניה

שוכרים למספר המושכר מ"ר 1,900 כ- של כולל בשטח משרדים בנין הינו הנרכש הנכס

.80% כ- של תפוסה בשיעור

את להעלות במטרה והשבחה שיפוץ של תהליך לעבור צפוי הנכס הקרן, לאסטרטגיית בהתאם

.)NOI( התפעולי הרווח

סגירה על החברה הודיעה טרם אלו, מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות פרסום למועד נכון

האמורה. קרן של ראשונה

ליש"ט. מיליון 200 של בהיקף מוגבלים משותפים כספים לגיוס פועלת החברה

ידי על דילול לאחר ,LP כ- העצמי בהון הכללי השותף של ההשקעה התחייבות היקף

ליש"ט. מיליון 15 הינו משקיעים,
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רכישת חטיבת קרקע לפיתוח מתחמי מגורים להשכרה בדרום מיאמי:

בדרום קרקע חטיבת ,)JV( מקומי שותף עם ביחד החברה רכשה ,2022 באפריל 29 ביום

ההון דולר, מיליון 100 כ- )100%( תמורת ארה"ב, שבפלורידה, Cutler Bay בשכונת מיאמי

.)75% החברה )חלק דולר מיליון 52.8 כ- של לסך הסתכם בעסקה שהושקע )100%( העצמי

המיועד באזור מרכזיים, לכבישים ובסמיכות צפופות מגורים שכונות בין ממוקמת הקרקע

עירונית. התחדשות לתהליך

זכויות ובו עירונית התחדשות לתהליך המיועד באזור שוכן דונם, כ-325 של בשטח המתחם

בשנה. דולר מיליון 6 בכ- מסתכם המסחר משטחי הנוכחי NOI-ה דיור. יחידות אלפי לבניית

מתחמי )לרבות להשכרה מגורים פרויקטי עליה ולהקים הקרקע את לפתח הצדדים בכוונת

הבנייה זכויות ניצול היקף בחינת תוך מסחר, שטחי גם לכלול עשויים אשר )Multifamily

האופטימאלי.

בפעילות הקרקע חטיבת לשילוב ואפשרות משמעותי יזמי רווח פוטנציאל משקפת העסקה

הקרובות. השנים במהלך בניהולה והקרנות החברה
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)ESG( תאגידי וממשל חברתיים סביבתיים, שיקולים
ESG החברה מנהלת את פעילותה ואת פעילות הקרנות תוך מיפוי והטמעת שיקולי

(Environmental, Social, Governance(

דוגמאות לפרקטיקות קיימות

עמידות  אבטחת מידע | שקיפות |
פעילות החברה והקרנות בעתות  

ממשל תאגידי  
)Governance(

הן  ESG מחויבות לשיקולי משבר |
ברמת הנכסים והן ברמת הארגון |
נהלים ותהליכים פנימיים )תהליכי  

התאמה בין תהליכי קבלת החלטות 
בחברה ובקרנות לבין ערכים ויעדים 

מוגדרים

השקעה, דיווח, הערכות שווי, ניהול 
סיכונים, ציות וכו'(

  | ניטור ושיפור שביעות רצון השוכרים
מעורבות קהילתית ופעילות פילנתרופית  

חברתיים
)Social(

גיוון, שוויון  נגישות ונוחות לדיירים | | יצירת אימפקט חברתי מתמשך
| מיקוד בבריאות   והכלה, ניידות עובדים

ורווחת העובדים, השוכרים והקהילות

ייעול אנרגטי )מוצרי חשמל חסכוניים, 
ניהול צריכת מים | תאורת לד, וכו'( |

סביבה
)Environment(

הפחתת   ניהול והפחתת פסולת |
פליטת פחמן )למשל ע"י לוחות 

הערכת והפחתת ההשפעות 
הסביבתיות של הפעילות

| שיפור איכות האוויר   סולאריים(
הערכת חשיפה   ומערכות האוורור |

לאסונות טבע כחלק מתהליך בדיקת  
הנאותות
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"קורונה"( )להלן: COVID-19 נגיף השפעת

ולהשלכותיו למשכו הכלכלה, על המשבר השפעת לעומק ביחס אי-ודאות קיימת עדיין הדוח למועד

למועד ונכון פעילותה על המשבר השפעת את לצמצם מנת על פועלת החברה והארוך. הבינוני לטווח

באופן לרעה תושפע כי זה, בשלב צופה, אינה החברה הנהלת לרעה. הושפעה לא החברה הדוח,

הקורונה. ממשבר לעין הנראה בעתיד מהותי

להקמת החברה תוכניות עם בקשר לרבות זה, דירקטוריון בדוח הכלולות החברה הערכות

הקורונה, נגיף והשפעת בקרנות לכסף הקריאה למועדי בנוגע החברה הערכות נוספות, קרנות

על המתבסס ,1968 - התשכ"ח ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כוללות

שנצבר והידע העבר בניסיון בהתחשב הערכות הדוח, בתאריך בחברה הקיימת האינפורמציה

אשר חיצוניים ובגורמים החברה פועלת בהם השווקים למצב ביחס שונות הערכות בנושא, לה

בפועל והתוצאות יתממש אכן לעיל האמור כי ודאות כל אין לפיכך, החברה. בשליטת אינם

זה. דירקטוריון בדוח המפורטות מההערכות מהותי באופן שונות להיות עשויות
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המימוש אסטרטגיית נכסי

ישראל

באור" ראה )רמ"י(, ישראל מקרקעי רשות עם פשרה הסכם על חתימה בדבר לפרטים - הסוהו" פרויקט

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים לדוחות 5ד

הודו

המאוחדים הכספיים לדוחות 8י)1( באור ראה הודו בצ'נאי קרקעות 2 ב- החברה החזקת אודות לפרטים

.2021 בדצמבר 31 ליום

בלבד. צ'נאי בעיר בפרוייקטים בזכויות החברה מחזיקה הכספיים, הדוחות פרסום למועד
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הכספי המצב

המאוחדים: המאזנים תמצית להלן

בדצמבר ליום 31

בדצמבר 2021 ליום 31 במרץ 2022 ליום 31

אלפי ש"ח

226,718 357,040 נכסים שוטפים

1,337,363 1,529,073 נכסים בלתי שוטפים

1,564,081 1,886,113 סה"כ נכסים

213,108 159,392 התחייבויות שוטפות

570,204 723,313 התחייבויות בלתי שוטפות

780,769 1,003,408 סה"כ הון עצמי

1,564,081 1,886,113 סה"כ התחייבויות והון

31 ליום היתרות לבין 2022 במרץ 31 ליום וההתחייבויות הנכסים בין העיקריים ההבדלים ניתוח להלן

השפעה יש השקל לעומת הזרים המטבעות של החליפין בשערי לשינויים כי יצויין .2021 בדצמבר

20 בעמוד טבלה ראה לשקל, ביחס החליפין בשערי השינוי שיעור על )לפרטים אלו בסעיפים לשינויים

להלן(.
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שוטפים נכסים

ש"ח מיליון כ-227 של סך לעומת ש"ח מיליון לכ-357 הסתכם 2022 במרץ 31 ליום השוטף הרכוש סך

השקעות בסעיף ש"ח מיליון 110 כ- של בסך מגידול בעיקר נובע השינוי עיקר .2021 בדצמבר 31 ליום

רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים ונכסים למכירה המוחזקות המאזני השווי שיטת לפי המטופלות בחברות

בשל ש"ח מיליון 203 כ- של בסך שוטפים לנכסים שוטפות בלתי השקעות של מסיווג כתוצאה והפסד

נכסים של עסקאות מהשלמת שנבע ש"ח מיליון 93 כ- של סך בניכוי מחייבים מכר הסכמי על חתימה

הדוח. בתקופת התמורה וקבלת למכירה כמוחזקים שהוצגו

שוטפים בלתי נכסים

כ-1,337 של סך לעומת ש"ח מיליון 1,529 לכ- הסתכם 2022 במרץ 31 ליום שוטף הבלתי הרכוש סך

דיור נכסי של שווי ועליית מהשקעות בעיקר נבע נטו הגידול, .2021 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון

מהשקעה כתוצאה וכן ש"ח מיליון 110 כ- של נטו כולל, בסך בארה"ב אחרים ונכסים בארה"ב להשכרה

לסעיף למכירה מוחזקות השקעות מיון בניכוי ש"ח. מיליון 78 כ- של בסך בבריטניה משרדים בבניין

ש"ח. מיליון 203 כ- של בסך השוטפים הנכסים

שוטפות התחייבויות

כ-213 של סך לעומת ש"ח מיליון לכ-159 הסתכמו 2022 במרץ 31 ליום השוטפות ההתחייבויות סך

מבנקים הלוואות של שוטפות חלויות מפרעון נבע הקיטון עיקר .2021 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון

ש"ח. מיליון 60 כ- של בסך בישראל מממנים

שוטפות בלתי התחייבויות

כ-570 של סך לעומת ש"ח מיליון לכ-723 הסתכם 2022 במרץ 31 ליום שוטפות הלא ההתחייבויות סך

מגידול בעיקר נבע ש"ח מיליון 153 כ- של בסך נטו הגידול, עיקר .2021 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון

כ- של בסך נדחים למסים בעתודה מגידול וכן ש"ח מיליון 43 כ- של בסך מבנקים ארוך לזמן באשראי

ש"ח. מיליון 100

עצמי הון

כ-781 לעומת ש"ח מיליארד 1 – כ של לסך הסתכם 2022 במרץ 31 ליום החברה של העצמי ההון

253 כ- של בסך לתקופה מרווח בעיקר נובע העצמי, בהון הגידול .2021 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון

כתוצאה ש"ח מיליון 13 כ- של בסך חוץ פעילויות של תרגום הפרשי בגין הון בקרן מגידול ש"ח, מיליון

ש"ח. מיליון 40 כ- של בסך ששולם דיבידנד ובניכוי הזרים למטבעות ביחס השקל מהחלשות
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שנת 2021שנת  2022

רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 רבעון 1

הכנסות ורווחים:

מפעילות קרנות ושותפויות השקעה

5,142 6,607 6,531 9,897 14,871 הכנסות מדמי ניהול ועמלות רכישה

חלק החברה בתוצאות הפעילות  
4,378 5,255 6,747 5,034 4,168

בהתאם לשיטת השווי המאזני  

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן  
20,465 17,771 34,240 23,622 79,429

בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים

36,322 99,708 140,906 183,527 262,071   )Promote( הכנסות מדמי הצלחה

מנכסי אסטרטגיית המימוש

2,664 28,743 3,381 924 3,977 הכנסות מדמי שכירות ואחרים

התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש 
)13( )1,300( )5,839( - -

נכסים מניבים, נטו

חלק החברה בתוצאות נכסי  

)6,216( 5,173 1,577 458 113 אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת  

השווי המאזני

364,629 223,462187,543161,95762,742סה"כ

עלויות והוצאות

עלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית  
1,100 29,970 2,333 6,587 97

המימוש

5,356 16,180 8,520 6,435 10,355 עלות ההכנסות של דיור להשכרה

5,477 6,623 5,761 6,415 10,091 הוצאות הנהלה וכלליות

20,543 19,43716,61452,77311,933סה"כ

50,809 109,184 170,929 204,025 344,086 רווח תפעולי

7,626 )3,299()5,389()10,390()563(הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

47,510 103,975 160,539 203,462 351,712 על ההכנסה רווח לפני מסים

( על ההכנסה  )מסים )98,497( )42,300( )27,179( )15,918)6,793

40,717 87,877 133,360 161,162 253,215 רווח נקי לתקופה  

מיוחס ל:

40,652 87,630 124,582 160,233 252,741 בעלי מניות של החברה האם

474 9398,77824765זכויות שאינן מקנות שליטה

להלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות לפי רבעונים )באלפי  
ש"ח(:

40,717 87,877 133,360 161,162 253,215 לתקופה נקי רווח
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רכישה ועמלות ניהול מדמי הכנסות

הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת רכישה ועמלות ניהול מדמי החברה הכנסות סך

הדוח בתקופת הגידול עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-5.1 לעומת ש"ח מיליון בכ-14.8

דמי בגובה מהגידול נובע אשתקד המקבילה התקופה לעומת הרכישה ועמלות ניהול מדמי בהכנסות

כוללות כן, כמו הדוח. בתקופת שגדל ההשקעה קרנות של המנוהל ההון מהיקף הנגזרים הניהול

עם החברה שביצעה מעסקאות שנתקבלו ש"ח מיליון 6.5 כ- של בסך רכישה עמלות ההכנסות

שותפים.

המאזני השווי לשיטת בהתאם הפעילות בתוצאות החברה חלק

הראשונים החודשים בשלושת המאזני השווי לשיטת בהתאם להשכרה מדיור בתוצאות החברה חלק

המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-4.4 של סך לעומת ש"ח מיליון בכ-4.2 הסתכמו 2022 שנת של

בעיקר נובעת 2022 שנת של הראשון ברבעון הפעילות בתוצאות החברה בחלק הירידה אשתקד.

שיפוץ בהליך נמצאים שנרכשו שהמלונות מכך כתוצאה המלונות ריט פעילות בתוצאות החברה מחלק

הכנסות. להניב החלו וטרם

ואחרים המאזני השווי לשיטת בהתאם הוגן שווי בהתאמות החברה חלק

הראשונים החודשים בשלושת ואחרים המאזני השווי לשיטת בהתאם הוגן שווי בהתאמות החברה חלק

המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-20.5 של סך לעומת ש"ח מיליון בכ-79.4 הסתכמו 2022 שנת של

ושותפויות הקרנות פעילות נכסי של בשווי השינוי את מבטא הוגן שווי בהתאמות החברה חלק אשתקד.

לפחות נכס כל משוערך החברה למדיניות בהתאם התקופה. במהלך מומשו ו/או ששוערכו ההשקעה

שחלף הזמן לפרק בהתאם נקבע רבעון בכל המשוערכים הנכסים מספר יוצא וכפועל בשנה פעם

הקודם השערוך ממועד שנה חלפה שטרם נכסים לגבי נכס. לאותו שבוצעה הקודמת השווי מהערכת

שנבחנו, בפרמטרים מהותי שינוי שחל וככל ואחרים תפעוליים פרמטרים החברה הנהלת בוחנת

בכל זהה אינו ההוגן השווי בהתאמות החברה חלק זה, מהליך כתוצאה אלו. לנכסים גם שמאות מוזמנת

המשוערכים. הנכסים מכמות היתר בין הנובעים פערים ויתכנו השנה במהלך רבעון

הראשון הרבעון שבמהלך מכך בעיקר שנבעו ש"ח מיליון 35 כ- של בסך הכנסות נכללו אחרים בסעיף

לריט, משקיעים כניסת עם אשר המלונות ריט של ראשונה סגירה על החברה הכריזה 2022 לשנת

ובהתאם זה מדילול כתוצאה .8.4% לכ- 2021 בשנת 97.5% של משיעור בריט החברה החזקת דוללה

עם החזקתם. לשיעור בהתאם הקמתה ממועד הריט בהוצאות השותפים כל נושאים הריט, להסכמי

נשאה בהם בהוצאות ש"ח מיליון 35 כ- של זיכוי החברה קיבלה בהוצאות, בחלקם השותפים חיוב

קודמות. בתקופות הדילול, טרום החברה,

(Promote) הצלחה מדמי הכנסות

השקעה ושותפויות קרנות מפעילות ורווחים הכנסות

הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת )Promote( הצלחה מדמי החברה הכנסות סך

בעיקר נובע הגידול אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-36.3 של סך לעומת ש"ח מיליון בכ-262

בפעילות ,)Co-Investors( הנכס ברמת מוגבלים שותפים לרבות המוגבלים, המשקיעים כי מהעובדה

כולה, בקרן השקעתם עבור המינימלית התשואה החזר את השיגו ההשקעה ושותפויות הקרנות

אלו. קרנות עבור )Promote( הצלחה דמי לרישום הזכאות קמה ולחברה

מנהל כשותף החברה של חלקה את מבטא )Promote( הצלחה מדמי בהכנסות החברה חלק

לאחר רק וזאת התקופה במהלך מומשו ו/או ששוערכו הדיור מקבצי בשווי בשינוי )General Partner(

הינה שההשקעה ככל ששוערך. בנכס השקעתם עבור המוגבלים לשותפים מינימלית תשואה החזר

ככל כי יצויין, הקרן. נכסי כלל של כממוצע מחושבת המינימלית התשואה להשקעה, קרן באמצעות

ארוך יהיה למשקיעים המינימלי התשואה להחזר הזמן משך כך יותר גדול הקרן ידי על המושקע שההון

בתקופת נמכרו ו/או ששוערכו השקעות( קרן באמצעות )המוחזקים נכסים ובגין ייתכן לדוגמא, כך יותר.

כולה, בקרן השקעתם עבור המינימלית התשואה החזר את השיגו טרם המוגבלים והמשקיעים הדוח

אלה. נכסים עבור )Promote( הצלחה דמי לרישום )עדין( זכאית אינה החברה
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המימוש אסטרטגיית מנכסי ורווחים הכנסות

המימוש אסטרטגיית מנכסי ואחרים שכירות מדמי הכנסות

בכ- הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת ואחרים שכירות מדמי החברה הכנסות סך

נכסי מימוש השלמת עם אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-2.7 של סך לעומת ש"ח מיליון 4

שנת של הראשון ברבעון אלו, מנכסים הכנסות לחברה צפויה לא 2021 בשנת המימוש אסטרטגיית

לבין הסוהו שותפות בין שנחתם פשרה מהסכם כתוצאה ש"ח מיליון 4 כ- של סך החברה קיבלה ,2022

במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים לדוחות 5ד באור גם )ראה )רמ"י( ישראל מקרקעי רשות

.)2022

וכלליות הנהלה הוצאות

ש"ח מיליון בכ-10 הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת וכלליות הנהלה הוצאות

ניהול במענק מגידול נובע הגידול עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-5.4 של סך לעומת

בסך משרה נושאי בתגמול ומגידול ש"ח מיליון 0.7 כ- של בסך הניהול, להסכם בהתאם האם, לחברת

ש"ח. מיליון 3.8 כ- של

נטו מימון, הוצאות

לעומת ש"ח מיליון בכ-7.6 הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת נטו המימון, הכנסות

בעיקר נובעות המימון הכנסות אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-3.3 של בסך מימון הוצאות

לריט החברה שהעניקה גישור הלוואות בגין ריבית ומחיובי שניתנו מהלוואות שער מהפרשי מהכנסות

ואילך. הקמתה מיום הפעילות למימון המלונות

הכנסה על מסים

כ- של בהוצאה הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת נטו הכנסה, על מסים הוצאות

נובע הגידול עיקר אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון כ-6.8 של סך לעומת ש"ח מיליון 98.5

מגידול ,2022 בשנת נכסים מימוש שנבעו הון מרווחי כתוצאה ונדחים שוטפים למסים מהפרשות

הקרנות לנכסי שבוצעו משיערוכים ערך מהתאמות ומהכנסות )Promote( ההצלחה מדמי בהכנסות

ההשקעה. ושותפויות

לתקופה הנקי הרווח

רווח לעומת ש"ח מיליון 253 כ- של לסך הסתכם 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת הרווח

423 כ- של לסך הסתכם 2021 בשנת הנקי הרווח אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון 41 כ- של

ש"ח. מיליון

18

Dummy Text



מזומנים תזרימי

שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
סך לעומת ש"ח מיליון 57.4 כ- של בסך שוטפת מפעילות מזומנים נבעו 2022 שנת של הראשון ברבעון

ברבעון שוטפת מפעילות שנבעו במזומנים הגידול אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון 2.5 כ- של

32 כ- של בסך שהתקבלו )Promote( ההצלחה בדמי מגידול היתר בין נבעו 2022 שנת של הראשון

שנבעו מזומנים – קודמות )תקופות שוטפת מפעילות שנבעו כמזומנים לראשונה סווגו אשר ש"ח, מיליון

כ- של בסך המאזני השווי שיטת לפי המטופלות מחברות וריבית בדיבידנדים ומגידול השקעה(, מפעילות

ש"ח. מיליון 4

השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
כ- של לסך הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת השקעה לפעילות ששימשו המזומנים

במזומנים הקיטון אשתקד. המקבילה בתקופה ש"ח מיליון 58.3 כ- של סך לעומת ש"ח מיליון 2.5

)LP( מוגבל כמשקיע החברה השקעות בהיקף נטו מקיטון, בעיקר נובע השקעה לפעילות ששימשו

מגידול וכן ש"ח. מיליון 28 כ- של כולל בסך ההשקעה ושותפויות לקרנות ההלוואות בהיקף ומקיטון

דיור במקבצי שהחזיקו כלולות חברות של זכויות למכירת עסקאות מהשלמת בעיקר שהתקבלו בתמורות

ש"ח. מיליון 29 כ- של בסך בארה"ב

מימון מפעילות מזומנים תזרימי
כ- של לסך הסתכמו 2022 שנת של הראשונים החודשים בשלושת מימון לפעילות ששימשו המזומנים

המקבילה בתקופה ש"ח מיליון 49.3 כ- של בסך מימון מפעילות שנבעו מזומנים לעומת ש"ח מיליון 61.5

החברה מניות לבעלי דיבידנד מתשלום בעיקר נובע מימון לפעילות ששימשו במזומנים הגידול אשתקד.

99 כ- של בסך נטו אג"ח, החברה גייסה אשתקד המקבילה שבתקופה ומכך ש"ח מיליון 40 כ- של בסך

בנקאיות. הלוואות בפרעון ש"ח מיליון 32 כ- של בסך ומקיטון ש"ח מיליון
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השינוי באחוזים פיחות )ייסוף( מטבע

2.12 דולר ארה"ב

)0.83( ליש"ט

0.11 אירו אירופי

להלן פרטים על שיעור השינוי בשערי החליפין ביחס לשקל 
בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022

במאי   ועד ליום 6 במרץ 2022 להלן פרטים על השינויים בשערי החליפין לתקופה מיום 31
2022

השינוי באחוזים פיחות )ייסוף( מטבע

7.65 דולר ארה"ב

0.93 ליש"ט

1.81 אירו אירופי

כי מעריכה החברה ארה"ב(, דולר )בעיקר זר במטבע הינו ונכסיה החברה מהכנסות מהותי וחלק הואיל

תוצאות על להשפיע כדי בהם יש זה, דוח פרסום לתאריך נכונים שהם כפי החליפין בשערי השינויים

על החליפין שערי של ההשפעה זאת, עם יחד העצמי. ההון על גם זה ובכלל שלה המאזן ועל החברה

בפועל שיהיו החליפין לשערי בהתאם תקבענה 2022 שנת של השני לרבעון העסקיות התוצאות

.)2022 ביוני 30( ובסופה בכללותה התקופה במהלך

בחברה מהותי אשראי

31 ליום 31נכון ליום התאגיד עסקי בדוח שדווח כפי האשראי הינו דיווח בר אשראי ,2022 במרץ 31 ליום נכון א.

.2021 בדצמבר

להלן. ראה החברה שהנפיקה החוב אגרות פי ועל בישראל מממנים מבנקים פיננסיות התניות בדבר ב.

מימון מקורות

בנקאי. ומאשראי העצמי מהונה ממומנת החברה פעילות

בבנקים אשראי מסגרות

פיננסיות מידה באמות עמידה

מסגרות עומדות בארה"ב זר ובנק בישראל מממנים בנקים שלושה עם שנחתמו להסכמים בהתאם

הבנקים הגדילו בנוסף דולר. מיליון 155 של כולל סך על 2022 במרץ 31 ליום החברה של האשראי

דולר מיליון 60 ב- אשראי מסגרות היקף את ,2022 אפריל בחודש המאזן, תאריך לאחר האמורים

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים לדוחות 5ז ביאור גם ראה לפרטים נוספים,

החברה של הבנקים כלפי התחייבה להן המידה באמות עומדת החברה 2022 במרץ 31 ליום

כדלקמן: בישראל

קצר• לזמן ופקדונות מזומנים שווי מזומנים, יתרות בניכוי )מאוחד( למאזן )מאוחד( העצמי ההון שיעור

.53.38% – 2022 במרץ 31 ליום .27.5% של משיעור יפחת לא החברה של הסולו מאזן פי על

לא• קצר לזמן ופקדונות מזומנים שווי מזומנים, יתרות בניכוי )סולו( למאזן )סולו( העצמי ההון שיעור

.59.40% – 2022 במרץ 31 ליום .33% של משיעור יפחת
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31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות 14 בביאור כמפורט החברה ידי על שהונפקו החוב אגרות

הבאות: המידה לאמות כפופות והן כלשהן בבטוחות מובטחות אינן 2021 בדצמבר

ה׳( )סדרה חוב אגרות

היקף ובתוספת• מיעוט זכויות )כולל החברה של המאוחד במאזן העצמי ההון - עצמי הון של מינימלי

נומינלי. ש"ח מיליון מ-200 יפחת לא הבדיקה, תקופת על העולה תקופה במהלך בעלים( הלוואות

ו/או סקורים )רבעוניים כספיים דוחות שני מפורסמים שבמהלכה תקופה – הבדיקה" "תקופת

ש"ח. מיליארד 1 כ- הינו 2022 במרץ 31 ליום העצמי ההון ועוקבים. רצופים מבוקרים( שנתיים

יחס המאזן• מהיקף )כאשר מאוחד למאזן המאוחד, העצמי ההון יחס - מאוחד למאזן מאוחד עצמי הון

החברה של המאוחד המאזן על-פי הכל החברה(, של ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים יתרות ינוכו

לא הבדיקה, תקופת על העולה תקופה במהלך שיתפרסמו החברה של הכספיים בדוחות הכלול

של ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים יתרות )בניכוי המאוחד למאזן העצמי ההון יחס מ-18%. יפחת

.54.57% הינו 2022 במרץ 31 ליום החברה(

יחס ינוכו• המאזן מהיקף )כאשר סולו המאזן לסך סולו עצמי הון יחס - )סולו( למאזן )סולו( עצמי הון

הכלול החברה, של סולו המאזן על-פי הכל החברה(, של ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים יתרות

תקופת על העולה תקופה במהלך שיתפרסמו החברה של )סולו( הנפרדים הכספיים בדוחות

מזומנים ושווי מזומנים יתרות )בניכוי סולו למאזן סולו העצמי ההון יחס מ-25%. יפחת לא הבדיקה,

.59.40% הינו 2022 במרץ 31 ליום החברה( של ופיקדונות

כל וללא הבלעדי, דעתה שיקול על-פי רשאית תהיה החברה כי והוסכם חלוקה לגבי כללים נקבעו כן כמו

נכסיה על נוספים שוטפים שעבודים ליצור ה'(, )סדרה החוב אגרות מחזיקי ו/או הנאמן באישור צורך

ש"ח. מיליון 500 על יעלה לא כאמור השוטפים בשעבודים המובטחות ההתחייבויות כל שסך ובלבד

ו׳( )סדרה חוב אגרות

היקף ובתוספת• מיעוט זכויות )כולל החברה של המאוחד במאזן העצמי ההון – עצמי הון של מינימלי

החברה של הכספיים בדוחות הכלול הנאמנות(, בשטר כהגדרתן שתהיינה, ככל בעלים הלוואות

"תקופת נומינלי. ש"ח מיליון מ-210 יפחת לא להלן, כהגדרתה הבדיקה, תקופת בתום שיתפרסמו

שנתיים ו/או סקורים )רבעוניים כספיים דוחות שני מפורסמים שבמהלכה תקופה – הבדיקה"

ש"ח. מיליארד 1 כ- הינו 2022 במרץ 31 ליום העצמי ההון ועוקבים. רצופים מבוקרים(

יחס המאזן• מהיקף )כאשר מאוחד למאזן המאוחד, העצמי ההון יחס – מאוחד למאזן מאוחד עצמי הון

מוגבלים פקדונות למעט החברה, של קצר לזמן ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים יתרות ינוכו

הכל החברה(, של המאוחד שבמאזן השוטפים בנכסים שנכללו כפי מיועדים, פקדונות ו/או בשימוש

תקופת בתום שיתפרסמו החברה של הכספיים בדוחות הכלול החברה של המאוחד המאזן על-פי

.54.57% הינו 2022 במרץ 31 ליום מ-20%. יפחת לא לעיל(, )כהגדרתה הבדיקה

יחס •

חוב ואגרות החברה ודירוג חוב אגרות

ינוכו המאזן מהיקף )כאשר סולו המאזן לסך סולו עצמי הון יחס – )סולו( למאזן )סולו( עצמי הון

בשימוש מוגבלים פקדונות למעט החברה, של קצר לזמן ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים יתרות

המאזן על-פי הכל החברה(, של סולו שבמאזן השוטפים בנכסים שנכללו כפי מיועדים, פקדונות ו/או

תקופת בתום שיתפרסמו החברה של )סולו( הנפרדים הכספיים בדוחות הכלול החברה, של סולו

.59.40% הינו 2022 במרץ 31 ליום מ-28%. יפחת לא לעיל, כהגדרתה הבדיקה,

החוב. אגרות לבעלי התחייבה להן המידה אמות בכל החברה עומדת 2022 במרץ 31 ליום
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ניהולם ודרכי שוק סיכוני בדבר איכותי דיווח
עליהם:מדיניות והפיקוח השוק סיכוני בניהול התאגיד

האמצעים השוק• לסיכוני חשיפתה את למנוע כדי החברה נוקטת שבהם

מצמצמת זו בדרך ההשקעה, מבוצעת שבו המטבע באותו נעשה מניב נדלן נכסי לרכישת המימון

Non-Recourse ה- הלוואות על הריבית החליפין. במטבעות לשינויים חשיפתה את החברה

קבועה. ריבית כלל בדרך היא ארוך לזמן המממנים מהבנקים שנתקבלו

האמצעים אליהם. החברה וחשיפת השוק סיכוני על לעת מעת לדירקטוריון מדווחת החברה הנהלת

ולאישורו. הדירקטוריון לידיעת מובאים הסיכונים להקטנת שננקטים

האחראים שוק• סיכוני לניהול בחברה

אודות לפרטים הכספים. וסמנכ"ל החברה מנכ"ל על-ידי מתבצע החברה של השוק סיכוני ניהול

.2021 בדצמבר 31 ליום התאגיד עסקי תיאור לדוח 21 סעיף ראו החברה חשופה להם הסיכון גורמי
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חוב ואגרות החברה ודירוג חוב אגרות
החוב ואגרות החברה דירוג

באופק A3.il בדירוג החברה של החוב אגרות דירוג את מידרוג אישררה ,2022 בפברואר 10 ביום •

יציב.



ולאחריו הדוח בתקופת אירועים
)כ- ש"ח מיליון 40 של בסך דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר ,2022 בפברואר 28 ביום .1

.2022 במרץ 15 ביום שחולק למניה(, ש"ח 0.703

עדכון אישור לרבות אחרים, משרה ונושאי החברה מנכ"ל של העסקתם תנאי עדכון לעניין .2

18ו)1( 18ה, באורים ראה התגמול מדיניות ואישור בע"מ אלקו עם ניהול בהסכם ההתקשרות

.2021 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות

גיל מר ,2022 בינואר 1 מיום החל ,2021 בדצמבר 30 מיום החברה דירקטוריון להחלטת בהתאם .3

החברה כמנכ"ל כהונתו חלף מלאה, במשרה פעיל החברה דירקטוריון יו"ר לתפקיד מונה רושינק

של עסקי פיתוח כסמנכ"ל כהונתו חלף מלאה, במשרה החברה מנכ"ל לתפקיד מונה יניב אמיר ומר

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים לדוחות 5ט באור ראה החברה,

60% של )בהיקף הדירקטוריון כיו"ר כהונתו את סיים ישראלי אברהם מר 2022 בינואר 1 מיום החל .4

.2022 בפברואר 9 ליום עד בחברה, כדירקטור לכהן והמשיך משרה(

של הכללית האסיפה לאישור בכפוף בחברה, ודירקטורים משרה לנושאי פטור כתבי הענקת לעניין .5

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים לדוחות 5י ביאור ראה החברה, מניות בעלי

הכללית האסיפה לאישור בכפוף החברה, ולמנכ"ל החברה דירקטוריון ליו"ר הלוואה העמדת לעניין .6

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים לדוחות 5יא ביאור ראה החברה, מניות בעלי של

ובקרה חשבונאות ולסמנכ"ל החברה למנכ"ל החברה, דירקטוריון ליו"ר מיוחד מענק הענקת לעניין .7

לדוחות 5יב ביאור ראה החברה, מניות בעלי של הכללית האסיפה לאישור בכפוף החברה, של

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים

של עסקי פיתוח כסמנכ"ל מאור רועי מר של מינויו את החברה אישרה ,2022 באפריל 1 מיום החל .8

מינויו את וכן ההעסקה, תנאי באותם בחברה, משקיעים וקשרי נכסים כמנהל כהונתו חלף החברה,

העסקה. תנאי באותם חשב, כעוזר כהונתו חלף החברה, כחשב פיורנטינו עודד מר של

הכספיים לדוחות 5יד באור ראה משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח פוליסה רכישת לעניין .9

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים

לשנת השני מהרבעון החל הפעילות מטבע שינוי על החברה החלטת לעניין – פעילות מטבע .10

.2022 במרץ 31 ליום ביניים המאוחדים הכספיים דוחות 3)ב( ביאור ראה ,2022

דירקטוריון: לדו"ח נספחים
בארה"ב. להשכרה דיור של ומימושים מכירות אודות נספחים .1

א'. נספח ראה – החברה של התחייבות תעודות אודות פרטים .2

ב'. נספח ראה – הצמדה בסיסי .3

תרומתם. על העובדים ולצוות החברה למנהלי מודה הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון גיל רושינק – מנכ"ל – יניב אמיר
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ועד   רכישות של מקבצי דיור במהלך שנת 2022 - נספח 1
למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר( 

24

  

  

  

הון עצמי 
מושקע  
)חלק  הון עצמי  הון עצמי  מחיר  מספר  

השותף   מושקע )חלק  מושקע   רכישה  תאריך  יחידות  
הכללי(   הקרן/החברה((   )100%(   )100%( רכישה דיור מיקום הנכס בעלות  נכס

שארלוט, צצפפווןן
3.7$ 3.7$ 24.5$ 56.9$ ינואר-22 240 American Landmark LLC Delaney 1

קרוליינה

מורפריסבורו,  
3.97$ 3.97$ 39.7$ 78.5$ מרץ-22 288 American Landmark LLC The Edge 2

טנסי

שארלוט, צצפפווןן
3.67$ 3.67$ 36.7$ 98.6$ מרץ-22 357 American Landmark LLC Conrad at Concord Mills 3

קרוליינה

ריילי, צפון  
2.8$ 2.8$ 28$ 75.5$ מרץ-22 270 American Landmark LLC Cadence at Cates Creek 4

קרוליינה

פורט וורת, 
5.8$ 5.8$ 28.8$ 78$ מרץ-22 328 American Landmark LLC Cavalli at Iron Horse 5

טקסס

ג'קסונוויל, 
$1.3 $1.3 $13.1 27.6$ מרץ-22 200 American Landmark LLC The Adley Luxe 6

פלורידה

Electra Multifamily 

$23.9 $23.9 $23.9 55.6$ אפריל-22 293 יוסטון, טקסס Investment Neo at Ten (*) 7
FUND IV A LP

45.1$ 45.1$ 194.7$ 470.7$ 1,976 סה"כ

נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, טרם בוצעה סגירה ראשונה לקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב.   )*(
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עסקאות שבוצעו בקרן החוב הראשונה  - נספח 2
ועד למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר) במהלך שנת 2022
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השתתפות 
מעבר  ברווחים תאריך 

לתשואה  תשואה  גובה המימון   מספר יחידות  ביצוע 
המינימלית מינימלית )חלק הקרן(   דיור העסקה מיקום הנכס סוג העסקה  נכס

פיניקס,  
- 13.5% 5.25$ 110 פברואר-22 Preferred Equity Thrive Tempe 1

אריזונה

דאלאס,  
- 13.5% 3.77$ 170 פברואר-22 Preferred Equity The Mason 2

טקסס

יוסטון, 
- 13% 4.25$ 288 פברואר-22 Preferred Equity Providence at Champion 3

טקסס

דאלאס,  
- 12.5% 5.12$ 272 פברואר-22 Preferred Equity Mercury 4

טקסס

ג'רזי סיטי, ניו 
- 10% 19$ 362 פברואר-22 Mezzanine Loan Rivet 5

ג'רזי

פיניקס,  
- 15% 15$ 308 מרץ-22 Preferred Equity The Stratford Apartments 6

אריזונה

דאלאס,  
- 12.5% 3.25$ 248 מרץ-22 Preferred Equity 500 Flats 7

טקסס

פיניקס,  
- 13% 3.21$ 83 אפריל-22 Preferred Equity Patriot Square 8

אריזונה

58.9$ 1,841 סה"כ

עסקאות שבוצעו בקרן החוב השניה במהלך  - נספח 3
ועד למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר) שנת 2022

השתתפות 
מעבר  ברווחים תאריך 

לתשואה  תשואה  גובה המימון   מספר יחידות  ביצוע 
המינימלית מינימלית )חלק הקרן(   דיור העסקה מיקום הנכס סוג העסקה  נכס

יוסטון,  Participating 
20% 12.5% 20$ 689 אפריל-22 Bayou Park 1

טקסס Preferred Equity

דאלאס,  
- 13% 14.5$ 650 מאי-22 Preferred Equity Bachman Portfolio 2

טקסס

34.5$ 1,339 סה"כ
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Single) רכישות של בתים פרטיים צמודי קרקע - נספח 4
Family( עד למועד פרסום הדוח  

יתרת השקעה )חלק החברה( יתרת השקעה  עלות רכישה )100%(  
מספר בתים מדינה  

)באלפי דולר( )100%( )באלפי דולר( )באלפי דולר(

7,116 66,309 144,910 469 פלורידה

1,350 15,002 42,271 אלבמה
166

4,869 28,890 75,170 ג'ורג'יה
297

5,172 35,648 81,592 צפון קרוליינה
307

8,693 68,048 167,710 660 דרום קרוליינה

4,531 26,946 73,109 267 טקסס

437 4,356 12,065 33 טנסי

32,168 245,199 596,827 2,199

יתרת מזומנים ותשלומי 

(1) 36,595 פקדונות עבור רכישת בתים 
נוספים

68,763 יתרת השקעה

בתים פרטיים. 3,800 מיליון דולר עבור רכישת כ- 67 יתרת המזומנים והפקדונות כוללת סך )100%( של כ- (1)
עסקת המכירה הושלמה לאחר מועד הדוחות הכספיים.   )2(

השלמת עסקאות המכירה צפויה להתבצע לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים.   )*(
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מהמכירה   

מימושים של מקבצי דיור של הקרן הראשונה  - נספח 5
ועד למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר(  במהלך שנת 2022

תזרים   תזרים   הון  
גידול ב – מזומנים   מזומנים   עצמי 

NOI IRR   חופשי חופשי   מקורי   הון עצמי  מחיר   מחיר   מספר   אחוז 
מכפיל   בתקופת   ברמת   )חלק     )100%( )חלק   מקורי   מימוש   רכישה   תאריך   תאריך   יחידות   החזקה של  
על ההון ההחזקה הנכס  החברה( החברה(  מהמכירה    )100%(   )100%(   )100%( מימוש רכישה דיור החברה   מיקום הנכס נכס

פברואר   מרץ WestEnd at 
3.87 64% 46.8% 5$ 29$ 0.4$ 9.9$ 57.05$ 24$ 216 4.18% טמפה, פלורידה 1

22 18 76Ten

אפריל   יוני שארלוט, צפון   Avant at Steele 
3.61 34% 47.2% 17.5$ 79$ 1.4$ 25.8$ 140$ 68$ 456 5.55% 2

22 18 קרוליינה Creek (2) 

יוני אפריל שארלוט, צפון   Grand Reserve 
4.23 (*) 36% 10$ 65.6$ 1.1$ 17$ 107$ 47$ 408 6.95% 3

22 17 קרוליינה at Pavilions (*)

יוני מרץ אטלנטה, 
4.9 (*) 39.6% 7$ 51.4$ 1.6$ 11.6$ 76.5$ 31$ 312 13.9% Belle Vista (*) 4

22 17 ג'ורג'יה

39.5$ 225$ 4.5$ 64.3$ 380.5$ 170$ 1,392 סה"כ
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מהמכירה  
בתקופת 

מימושים של מקבצי דיור של הקרן השניה   - נספח 6
ועד למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר( במהלך שנת 2022

תזרים  תזרים  הון 
גידול ב  מזומנים   מזומנים   עצמי  הון  אחוז  

–NOI IRR  חופשי חופשי  מקורי  עצמי  מחיר  מחיר  מספר   החזקה 
מכפיל   בתקופת ברמת   )חלק    )100%( )חלק  מקורי  מימוש  רכישה  תאריך  תאריך  יחידות   של 
ההחזקהעל ההון הנכס  החברה( החברה(  מהמכירה   )100%(   )100%(   )100%( מימוש רכישה דיור החברה   מיקום הנכס נכס

מרץ מרץ יוסטון, 
2 )*(N/A 28% 2.5$ 35.7$ $0.1 18.1$ 66$ 43$ 282 0.65% Aspire at 610 1

22 19 טקסס

2.5$ 35.7$ 0.1$ 18.1$ 66$ 43$ 282 סה"כ

מימושים של מקבצי דיור טרם הקרנות במהלך  - נספח 7
ועד למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר( שנת 2022

תזרים  תזרים 
שינוי ב – מזומנים   מזומנים   הון עצמי   הון 

NOI IRR  ברמת חופשי  חופשי  מקורי   עצמי   מחיר   מחיר   מספר   אחוז 
מכפיל על   בתקופת  הנכס  )חלק    )100%( )חלק   מקורי   מימוש   רכישה  תאריך   תאריך   יחידות   החזקה של 

ההון ההחזקה /פורטפוליו החברה( מהמכירה   החברה(    )100%(  )100%(  )100%( מימוש רכישה דיור החברה   מיקום הנכס בעלות   נכס

מרץ ספטמבר סן אנטוניו,   American 
2.3 83% 17.9% 5.9$ 22.9$ 2$ 11.2$ 50.4$ 36$ 288 28.1%

22 16 טקסס Landmark LLC Verandas at Alamo 1

פברואר מאי אורלנדו,   American Vantage at Shavano 
2.81 51% 20.8% 9.7$ 27.5$ 3$ 10.5$ 53.75$ 35.1$ 288 25%

22 16 פלורידה Landmark LLC Park
2

יוני ינואר קייטי,  American Retreat at Cinco 
3.1 )*( 21% 5$ 30.5$ $1.3 10.9$ 68.5$ 40.3$ 268 12.5%

22 16 טקסס Landmark LLC Ranch (*)
3

20.6$ 80.9$ 6.3$ 32.6$ 172.6$ 111.4$ 844 סה"כ

השלמת עסקת המכירה צפויה להתבצע לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים.  )*(

מימושים של עסקאות חוב במהלך שנת 2022 - נספח 8
ועד למועד פרסום הדוח )במיליוני דולר(

הנכס נרכש כנכס בתהליך הקמה.   )*(

תזרים מזומנים  
חחוופפששיי  ששננבבעע  בבעעתת   

שיעור תשואה   המימוש )חלק   גובה המימון  
  )IRR( שנתית הקרן במיליוני   )חלק הקרן   מספר יחידות  תאריך מימוש   תאריך  

בפועל דולר(   תשואה מינימליתבמיליוני דולר(   דיור העסקה ביצוע העסקה מיקום הנכס סוג העסקה  נכס

מרץ פברואר Participating 
18.4% 6.4$ 12% 5.5$ 240 יוסטון, טקסס Preferred Equity Stonebridge

22 20
1

אפריל ינואר
27.1% $3.5 12.5% 3$ 160 פיניקס, אריזונה Preferred Equity Point Vista

22 21
2

9.9$ 8.5$ 400 סה"כ
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