
אדגר השקעות ופיתוח

2016מרס 



כפי 2015 בדצמבר 31 ליום החברה של השנתי בדוח שנכלל מידע על המבוסס מידע הינו זו במצגת הנכלל המידע 
  מחליף ואינו החברה פרסמה אותם קודמים ודיווחים מצגות על וכן )2016-01-008112 אסמכתא( א"במגנ שפורסם

  בפילוח או/ו בעריכה או/ו באופן המוצגים ומידע נתונים המצגת כוללת ,בנוסף .האמורים החברה בדיווחי עיון
.החברה בדיווחי הכלולים הנתונים מתוך לחישוב הניתן כזה או ,האמורים בדיווחים הנכללים מהנתונים שונה

ורק אך ונועדה ,כאמור הצעות לקבלת הזמנה או החברה של הערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה המצגת  
  ואינו ,השקעה לכדאיות באשר הצעה או דעת חוות ,המלצה ,יעוץ אינו בה והאמור למשקיעים מידע למסירת
  אינה החברה .משקיע כל של המיוחדים לנתונים בהתאם אישי וייעוץ עצמאית בדיקה ,הדעת שיקול את מחליף

  להיגרם העלולים כלשהם להפסדים או/ו לנזקים באחריות תישא לא והיא ,המידע דיוק או/ו לשלמות אחראית
.במידע מהשימוש כתוצאה

היתר בין ,כולל כאמור מידע .1968-ח"התשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו צגתמ, 
 עניינים או לאירועים המתייחסים ")החברה(" מ"בע ופיתוח השקעות אדגר של ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות
   .זו מצגת פרסום למועד נכון לחברה והידועים החברה בשליטת ואינה וודאית אינה התממשותם אשר ,עתידיים
  .וודאי בלתי הינו כאמור ומידע התממשות-אי לסיכוני כפוף מטבעו עתיד פני צופה מידע

מהתפתחויות וכן החברה פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי תושפע עתיד פני הצופה המידע של התממשותו  
.החברה פעילות על להשפיע העשויים חיצוניים ובגורמים החברה פועלת בה הכלכלית בסביבה

שונים להיות עשויים בעתיד החברה של בפועל והישגיה תוצאותיה כי ,בזאת מוזהרים זו מצגת קוראי לפיכך 
  .זו במצגת המובא העתיד פני צופה המידע שהוצגו מאלו מהותית

פרסום במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על מתבססות עתיד פני צופות והערכות תחזיות ,כן כמו 
  או אירועים שישקפו מנת על כאמור הערכה או/ו תחזית כל שינוי או בעדכון מחויבת אינה והחברה המצגת
.המצגת מועד לאחר שיחולו נסיבות

במצגת הכלול המידע את לעדכן מתחייבת אינה החברה כי יובהר.



.ח"מיליארד ש 3.4-ן בשווי של כ"נדל•

ן"נדל

 -מרביתם במרכזי ערים ראשיות , ר להשכרה"אלפי מ 339-כ, נכסים מניבים 35•
.אנטוורפן, ורשה, תל אביב, טורונטו

פריסה גיאוגרפית בשווקים יציבים  

.)בתהליכי שיווק פרוייקטיםכולל ( 89%-של כ 31.12.2015-שיעור תפוסה ממוצע ל•

גבוהות תפוסות

ח בשנה  "ש' מ 173-בהשוואה לכ 2015ח בשנת "ש' מ 186 -לכ NOI -גידול ב•
.  קודמת

"  360אדגר "צפי לגידול משמעותי עם השלמת תהליכי השיווק והאכלוס של •
.בוורשה" APW" -א ו"בת

NOI-גידול ב

*)  46% -כ) LTV(ן להשקעה "יחס אשראי בנקאי לנדל•

LTV נמוך

A3  -דירוג אגרות החוב •

דירוג

69%-ן להשקעה עומד על כ"ביחס לנדל) ח"כולל אג(כ חוב פיננסי "סה*) 



.50%ומחזיקות במרבית הנכסים בקנדה בשיעור של  100%בשיעור של השותפויות בקנדה מוחזקות 

מ"אדגר השקעות ופיתוח בע

Adgar I&D Belgium 
N.V

BELGIUM
Adgar I&D Poland 

N.V

POLAND 

)מגדל 19.9%(    80.1%

Adgar Trust    

CANADA
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רועי גדיש -ל "מנכ

לית כספים  "סמנכ
ליאת מנור

בלגיהקנדהפוליןישראל

ל תפעול"סמנכ
קנטרוביץאיתי 

ל דאטה סנטר  "סמנכ
ערן ברק

מנהל הפעילות
Eyal Litwin

מנהל כספים
Michael Mevorach

תפעולמנהל 
Artur Filipiuk

מנהל הפעילות
Chris Tambakis

מנהל הכספים
Carl Stetler

שיווקמנהל 
David DeNoble

מנהל הפעילות
Herman Wauters

מנהל פיתוח עסקי
Ron Inger



31.12.15ן להשקעה "התפלגות גאוגרפית על פי חלק החברה בשווי הנדל

בלגיה
6%

ישראל
34%

)  ורשה(פולין 
26%

קנדה
)טורונטו(

33%

  



א"השלושה ת' רח - 360אדגר ת"פ 35אפעל  -מגדל אדגר 

הדמיה



BMW

Adgar Park West

Konstruktorska Building

Adgar Business Center

Adgar Wave

Adgar Plaza



Adgar Park West Adgar Plaza

BMW
Adgar Wave





40 Eglinton Avenue East

75 Eglinton Avenue East

110 Eglinton Avenue East 

1867 Yonge Street

1881 Yonge Street

120 Bloor Street East



1 Richmond St.W. 365 Bay Street 55 York Street

800 Bay Street
170 University Ave 40 Holly



31.12.15 -נכסים מניבים 

מדינה
מספר
בניינים

שטח
להשכרה  
)אלפי מטר(  

תפוסה
ליום  

31.12.15

שווי הנכסים  
מיליוני  (בספרים  
)ח"ש

1,016(1) 87%   683ישראל

996  91% 19119קנדה

1,042 91% 6108(3)פולין

42983%203בלגיה

)2(3,257      3533989%כ"סה

.92% הינו בישראל התפוסה שיעור ,)באכלוס נכס( קומות תוספת 360 אדגר בנטרול1)

.בנייה וזכויות בהקמה להשקעה ן"נדל כולל לא2)

.80.1% הינו החברה חלק3)



פריסה רחבה של שוכרים
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ישראל

    משרדי ממשלת
בלגיה        

       משרדי ממשלת
פולין          

 Bank of 
Montreal

 Link 4

  - איי.די.איי
לביטוח' חב  Pfizer

 CIBC 
 Symantec



שותפים צירוף באמצעות נכסים מימוש      

מהזכויות במרבית הנכסים בקנדה לקרנות פנסיה קנדיות   25%מכירת 
  92 -מימוש רווח הון בסך כ. מיליון דולר קנדי 99-בתמורה  ברוטו של כ

.ח"מיליון ש

.19.9%מגדל משקיעה בפעילות החברה בפולין בשיעור של  

נוספים ממרבית    25%השלמת ההסכם למכירת  
הנכסים בקנדה לקרנות פנסיה קנדיות בתמורה        

מימוש רווח הון  . מיליון דולר קנדי 110-ברוטו של כ
.ח"מיליון ש109 -בסך כ

2012מאי 

2013יוני 

2014ינואר 

.השליטה בכל הנכסים נותרה בידי החברה*) 



)בניכוי מזומנים(יחס הון למאזן 

21.8%

24.0%
24.8%

27.4%

26.3%
27.0%

23.4%

28.1%
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)בניכוי מזומנים (יחס הון  למאזן  )בניכוי מזומנים (יחס הון  למאזן 
ייחוס הלוואת מגדל להון 

58%

55%
51%

48%
45% 46% 46%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

*) LTV -יחס חוב פיננסי להשקעה   

.חוב בנקאי כנגד נכסים משועבדים*) 



  בעיקר( ל"בחו החברה לפעילות הרלבנטיים במטבעות התחייבויות על נכסים עודף לחברה•
.)ואירו קנדי דולר

  ידי על ,ל"בחו פיננסים מוסדות ידי על שניתן המימון מהשלמת בעיקר נובע הנכסים עודף•
.עצמי והון )חוב אגרות בעיקר( שקלי אשראי באמצעות החברה

.השוטפת מהרווחיות ל"בחו הבנות חברות של בהון הגידול עקב חשיפה נוצרת ,כן כמו•

החברהגורמת לקיטון בהון העצמי של הרלבנטיים ירידה בשערי החליפין במטבעות , לפיכך
2015השפעת הירידה בשערי חליפין על הון החברה בשנת לאור 

:הגנות לפי האסטרטגיה הבאההגדלת 

 מלאה על ידי קיבוע שערי  הגנה  -באשראי שקלי הנוצר ממימון בגין עודף הנכסים
).ח"האגבאירו הותאם ללוח הסילוקין של ( פורוורדהחליפין באמצעות עסקאות 

 כנגד  , באמצעות עסקאות צילינדרהגנה  -השונות במדינות הנוצר בגין ההון העצמי
תהנה  החברה , מנגד. 31.12.2015-בביחס לשערים  3%-5%ירידה בשערי החליפין של 

.8%שערי החליפין עד מעליית 

שערי חליפין       



מטבע

  סך חלק החברה
בחשיפה

  31.12.15
סכום העסקה  
סיום העסקהפרטי העסקאותח"במיליוני ש

אירו
עודף נכסים על 
התחייבויות בסך

ח"מיליון ש408-כ  

4.13-4.612.2016צילינדר 160

240
בטווח   פורוורדעסקאות  10

4.26-4.57 ח"שע
שנים 10שנה עד 

דולר קנדי
נכסים על  עודף

התחייבויות בסך  
ח"מיליון ש480-כ

2.67-3.0412.2016צילינדר   260

2.89356.2016 פורוורד29

2.776512.2016 פורוורד70

2.75212.2017 פורוורד100

31.12.2015עסקאות הגנה ליום 



)ח"במיליוני ש(אגרות חוב 
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)ח"במיליוני ש(דיבידנד 
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31.12.2014 31.12.2015 נתונים ליום

445 305 מזומנים וניירות ערך

3,270 3,379 ן בהקמה"להשקעה ונדלן "נדל

3,862 3,859 סך הנכסים

601 393 שוטפותהתחייבויות 

2,339 2,635 א"התחייבויות אחרות לז

922 831 הון

876 785 המניותהון מיוחס לבעלי 

1-12/2014 1-12/2015 נתונים לתקופה

182.1 202.1 הכנסות מהשכרת נכסים

172.6 186.1 NOI

139.6 151.6 EBITDA

75.4 60.4 רווח נקי

68.2 57.6 רווח נקי מיוחס לבעלי מניות

21

)ח"מיליוני ש(נתונים עיקריים  



22

  אכלוס תחילת ,קיים בניין על ר"מ 21,240 של בנייה תוספת
.73% - שיווק שיעור .2015 מאי

בתהליכי שיווק פרוייקטים 

360 אדגר - ישראל



Adgar
42 Fraser

7-15 Fraser/
30 Fraser

2 & 20 
Atlantic

Adgar
161 Liberty

Adgar
159/173 
Dufferin

Adgar
2 Fraser

Fraser 2 -  קנדה



Liberty( קנדה village (2 Fraser

).  50%חלק החברה בנכס (ר "מ 10-שיפוץ מבנה בשטח להשכרה של כ

.2016מהמבנה במחצית הראשונה של שנת  50%אכלוס של 



Adgar - פולין Park West



26

Adgar Park West

ר"אלפי מ 42 -כ: להשכרהשטח •

88%: השיווקשיעור •

coworking -בתהליכי הסבה ל)  ר"מ 1,600(נוספים  4%-כ•
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הפרוייקטשם מדינה

שיעור  
  שיווק

נובמבר  
2015

שיעור  
שיווק  

2016 מרס
מצב  

הפרוייקט

שווי הנכס  
במיליוני  

ח"ש
31.12.2015

עלויות  
השלמה  
  צפויות

במיליוני  
ח"ש

NOI  צפוי
באכלוס מלא

)ח"במיליוני ש(

ישראל
תוספת קומות

,  360אדגר  
א"ת

26-27 -כ24 -כ285באכלוס73%  68%  

25 -כ14.9 -כ)2  315.4    באכלוס  APW  85%  88%)1פולין 

4 -כ12.7 -כ47בשיפוץFraser 2    50%  50%קנדה

  55-56 -ככ"סה  

בתהליך שיווק פרוייקטיםסיכום 

.80.1%חלק החברה . 100%נתונים לפי ) 1

.ח"מיליון ש 29.3 -לא כולל שווי הקרקע הסמוכה בסך כ) 2
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)ח"במיליוני ש( NOIהתפתחות             

105

124

146

167
173 171 174

(* 190 192

(*  173

186

230

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 (* 2013  2014 2015
(**
NOI צפוי

.2014 ינואר בחודש נוספים 25% -ו 2012 מאי בחודש בקנדה הנכסים ממרבית 25% מכירת לאחר *)

 .)31.12.2015  -ל חליפין ושערי חוזים חידוש לגבי הנחות כולל( 360  אדגר ופרוייקט APW פרוייקט של מלא אכלוס לאחר **)

2 שקף ראה עתיד פני צופה מידע לעניין
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)  ח"שבמיליוני (ריאלי FFOתחזית

  תחזית לשנת
2017

תחזית לשנת  
2016201520142013

FFO   65-7055-6042.733.750.7*)ריאלי

  שינויים דוגמת ,נוספים אפשריים שינויים השפעת ללא .שיווק שבתהליך הפרוייקטים לגבי אכלוס הנחות כולל *)
  נכסים מרכישת FFO  כולל אינו ,כן כמו .הריבית בשיעורי שינויים בעקבות המימון בהוצאות ושינוי חליפין בשערי
.2 שקף ראה עתיד פני צופה מידע לעניין )נכסים מכירת של במקרה ירידה גם כמו( נוספים חדשים
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בתכנון פרוייקטים

א"השלושה ת' רח -  Cבניין 

.ר משרדים"אלף מ 17זכויות בנייה להקמת לחברה 
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בתכנון פרוייקטים

APW -  בנייןD

החברה  קיבלה היתר בנייה לבניית בניין  
ר על הקרקע  "מ 8,000-של כ משרדים  נוסף 
APWבסמוך לבניין 

ת"פ 33אפעל 

ר החברה  "אלף מ 20-במגרש זכויות בנייה של כ
.ר"אלף מ 40-לכפועלת להגדלת זכויות הבנייה 
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110 Eglinton ,טורונטו קנדה

סמוכים בניינים עם בשיתוף ומגורים משרדים של משותף פרוייקט בניית



Liberty Village ,קנדה

מגורים ותעסוקהמחדש של אזור הנוכחי לשימוש מעורב ייעוד 
)ר"אלף מ 41-על פני שטח של כ באיזורר להשכרה "אלף מ 33-כ, בבעלותנו ביחד עם שותף מקומי(
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 איכותי במרכזי עריםסל נכסים מניבים.

פריסה מאוזנת בשווקים יציבים.

ניהול באמצעות צוות ניהול מקצועי מקומי.

 קיימיםהכנסות מהותית מנכסים תוספת.

הרחבת הפעילות באמצעות צירוף שותפים אסטרטגיים  .

תפוסה גבוהה בנכסים.

גמישות פיננסית.

סיכום
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