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מצגת משקיעים
אדגר השקעות  

מ"ופיתוח בע



מידע צופה פני עתיד

בספטמבר 30 ליום הרבעוני ובדוח 2017 ,בדצמבר 31 ליום החברה של התקופתי בדוח שנכלל מידע על המבוסס מידע הינו זו במצגת הנכלל המידע 
 המצגת כוללת ,בנוסף .האמורים החברה בדיווחי עיון מחליף ואינו החברה פרסמה אותם קודמים ודיווחים מצגות על וכן א"במגנ שפורסם כפי 2018

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

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

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

של ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות ,היתר בין ,כולל כאמור מידע .1968-ח"התשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו מצגת  
  והידועים החברה בשליטת ואינה וודאית אינה התממשותם אשר ,עתידיים עניינים או לאירועים המתייחסים ")החברה(" מ"בע ופיתוח השקעות אדגר

  .וודאי בלתי הינו כאמור ומידע התממשות-אי לסיכוני כפוף מטבעו עתיד פני צופה מידע  .זו מצגת פרסום למועד נכון לחברה

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

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

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

יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.
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3מ"אדגר השקעות ופיתוח בע

מרביתם במרכזי  , ר להשכרה"אלפי מ 368 -כ,נכסים מניבים 38
.אנטוורפן, ורשה, תל אביב, טורונטו -ערים ראשיות 

90% -של כ 30.9.2018 -שיעור תפוסה ל ן  בשווי של"נדל
מיליארד ש״ח 4 -כ

NOI 2018חודשים לשנת  9-ב  
ח"מיליון ש 165.7 -כ

דירוג

4Bן"שווי נדל

NOI 9  2018חודשיםLTV38%-כ
ן  "יחס אשראי בנקאי לנדל

*LTV(להשקעה  (

*

**

תפוסות גבוהותפריסה גאוגרפית בשווקים צומחים

דירוג אגרות
A3 -החוב 

.67%-ן להשקעה עומד על כ"ביחס לנדל) ח"כולל אג(כ חוב פיננסי "סה
.2לעניין מידע צופה פני עתיד ראה שקף . תחזית

FFO בעלי מניות
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30.9.184נכסים מניבים 

).Cבניין (ן להשקעה בהקמה "לא כולל נדל)1

  .%80.1חלק החברה הינו ) 2

בלגיהבלגיהקנדהקנדהישראלישראל

מספר נכסים

6
ר"שטח להשכרה אלפי מ

83
30.9.18תפוסה ליום 

95%
שווי נכסים בספרים

M1,102ש״ח

מספר נכסים

23
ר"שטח להשכרה אלפי מ

149
30.9.18תפוסה ליום 

94%
שווי נכסים בספרים

M1,422ש״ח

מספר נכסים

6
ר"שטח להשכרה אלפי מ

109
30.9.18תפוסה ליום 

81%
שווי נכסים בספרים

M1,060ש״ח

מספר נכסים

3
ר"שטח להשכרה אלפי מ

27
30.9.18תפוסה ליום 

90%
שווי נכסים בספרים

M201ש״ח

סה״כסה״כ2פוליןפולין

מספר נכסים

38
ר"שטח להשכרה אלפי מ

368
30.9.18תפוסה ליום 

90%
שווי נכסים בספרים

3,785Mש״ח

)1(



5תמצית מבנה הקבוצה

.100%אחרת שיעור ההחזקה הינו  צוייןבמידה ולא 

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

מ"אדגר השקעות ופיתוח בע

)מגדל 19.9%(
80.1%

Adgar
Canada

Inc

Adgar I&D
Belgium

N.V

Poland

Canada

Adgar I&D
Poland N.V

Belgium



23%פולין

34%ישראל

6פריסה מאוזנת בשווקים צומחים 

5%בלגיה

38%קנדה

30.9.18 ן"התפלגות גאוגרפית על פי חלק החברה בשווי הנדל



7פילוח מספר שוכרים לפי שיעור מההכנסות -פריסה רחבה של שוכרים 

1%-פחות מ

2%-3%
לביטוח' חב - איי.די.איי
ד"עו -'ושות פירון. מ

Softchoice

3%-5%
ממשלת פולין

5%מעל 
ממשלת ישראל

1%-2%
GSK, Symantec, Link4

Bank of Montreal,URE, Alcatel
Investing.com ,מימון ישיר ,CIBC

.ממשלת בלגיה



21.8%

24.0%
24.8%

27.4%

26.3%
27.0%

23.4% 23.0%

26.6%
25.6%

28.1%
29.0%

24.9% 24.3%

27.8%
27.1%

20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.9.18

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

58%
55%

51%
48%

45% 46% 46%
44%

38% 38%

30%

40%

50%

60%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.9.18

יחסים פיננסים

יחס הון למאזן

)מזומניםבניכוי(

חוב בנקאי כנגד

LTV -נכסים משועבדים
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)במיליוני ש״ח(אגרות חוב 

ח"קרן אגפרעונות

הריאליתירידה בריבית

ח"האגעל הממוצעת

9
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)ח"מיליוני ש( 30.09.2018דוחות ליום  -נתונים עיקריים  
10

31.12.17 30.9.17 30.9.18 נתונים ליום

263 194 266 מזומנים וניירות ערך

3,747 3,739 3,971 ן בהקמה"ן להשקעה ונדל"נדל

4,184 4,109 4,445 סך הנכסים

342 351 445 התחייבויות שוטפות

2,799 2,833 2,940 א"התחייבויות אחרות לז

1,043 925 1,060 הון

999 880 1,017 הון מיוחס לבעלי המניות

1-12/2017 1-9/17 1-9/18 נתונים לתקופה

225.1 165.7 180.0 הכנסות מהשכרת נכסים

205.6 150.8 165.7 NOI

167.7 122.0 136.3 EBITDA

103.0 88.2 39.5 רווח נקי

105.9 89.7 42.4 רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

108.3 97.6 48.4 רווח כולל לבעלי המניות

.ח"ש' מ 42-הכנסת מס חד פעמית של כ, 1/2017ברבעון , רשמה החברה, לאור זאת). 26.5%(על מנת להתאימה לשיעור מס החברות בקנדה  , עודכנה העתודה למס, מנאמנות קנדית לחברה קנדית, בגין שינוי מבנה האחזקה בקנדה*) 



)במיליוני ש״ח(NOI -צמיחה ב 
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18

קצב שנתי
2019-2020

**

.2014נוספים בחודש ינואר  25% -ו 2012ממרבית הנכסים בקנדה בחודש מאי  25%לאחר מכירת *   
.12ראה שקף **

2לעניין מידע צופה פני עתיד ראה שקף 



)30.9.18לפי שערי חליפין ליום  -במיליוני ש״ח ( 2019-2020שנתי צפוי  NOIקצב 
12
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לפי קצב 
3-2018רבעון 

כולל תוספת מחוזים חתומים  
שטרם אוכלסו 360אדגר 

כולל תוספת מחוזים חתומים  
בקנדה שטרם אוכלסו

כולל תוספת צפוייה מאכלוס  
360Cמלא אדגר 

כולל תוספת צפוייה בגין עלייה  
)1(באחוזי התפוסה  
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260
5-10

Brain -בפולין וצפי גידול הכנסות מ 5%-מחושב לפי עלייה בתפוסה של כ ) 1 Embassy . לעיל 2לגבי מידע צופה פני עתיד ראה שקף.

221

232

252



FFO 13לפי רבעונים -לבעלי המניות
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)ח"במיליוני ש(ריאלי FFOתחזית
14

 שינויים השפעת ללא .וביצוע בשיווק ופרוייקטים קיימים נכסים לגבי אכלוס הנחות כולל *)
 שינויים בעקבות המימון בהוצאות ושינוי חליפין בשערי שינויים דוגמת ,נוספים אפשריים
  גם כמו( נוספים חדשים נכסים מרכישתFFO כולל אינו ,כן כמו .הריבית בשיעורי עתידיים

.2 שקף ראה עתיד פני צופה מידע לעניין .)נכסים מכירת של במקרה ירידה

*ריאלי FFOתחזית

201975-80תחזית לשנת 

201868-72תחזית לשנת 

61.4בפועל 2017

56.8בפועל 2016

:  השנתיתFFO -תחזית ה



בראייה קדימה   - אדגר  15

º

Leasing
עובדים 150+

עובדים 15+

Brain
Embassy
עובדים 1-15



חללי עבודה משותפים -  Brain Embassy16

שירותים נוספים
פוטנציאל לגידול  

בהכנסות משירותים  
נוספים  

משרדי בוטיק
משרדים ברמת גימור  

תוך דגש על  , גבוהה
בניית סביבת עבודה  

יצירתית

גמישות
השכרה לתקופות  

קצרות עם אפשרות  
להקטין את  /להגדיל

השטח המושכר

זמינות
 מיידיתהשכרה 

והשכרה  
באמצעות  
אפליקציה

יעילות
ניצול מקסימלי  
של השטחים  

הציבוריים

תפוסה
מנוע להגדלת התפוסה  

מהווה מקור משיכה  , בנכסים
לשוכרים פוטנציאלים



חללי עבודה משותפים -  Brain Embassy

Adgar-ב Park Westפולין, וורשה
בתפוסה מלאה -ר "אלפי מ 3

Adgar -ב Plaza One פולין, וורשה
בתפוסה חלקית -ר "אלפי מ 2.4

Adgar -ב Bit ,וורשה פולין
2018נפתח בספטמבר  -ר "אלפי מ 2.3

במרכז וורשה

רכישת בניין בשלבי הקמה  , 2018נובמבר 
ר  "מ 3,600-מתקדמים בשטח להשכרה של כ

Brain  -שיוסבו ל Embassy.
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אנאנ

לפי מספר העובדים מיידיתלהשכרה  -Be Yourself

Adgar -ב  Wave
73%שיווק  -ר "אלפי  מ 1.4

Adgar -ב park west
43%שיווק  -ר "אלפי  מ 1.3

Adgarשטח להשכרה  Bit
2018נפתח בספטמבר  -ר "אלפי מ 1.4

Adgar-שטח בתכנון ב Plaza
ר"אלפי מ 1.6

18



ישראל



20נכסים בישראל

א"ת, 2השלושה ' רח - 360אדגר  א"ת, 2השלושה ' רח - 360אדגר ת"פ, 35אפעל ' רח -מגדל אדגר 



360אדגר  C

360אדגר , רח׳ השלושה -פרויקט בביצוע  C ,21תל אביב

2לעניין מידע צופה פני עתיד ראה שקף  *

360Bאדגר 

360Aאדגר 

*

הדמיה

הקמת בניין
ר"אלפי מ 17 -כ

360של משרדים בסמוך לבניין אדגר 

שווי בספרים  
ש״ח M186.6-כ

עלות השלמה

ש״ח64M -כ

הבנייה צפויה להסתיים ברבעון
2019השני  של שנת 

NOI
ש״ח M19-20-כ

צפוי באכלוס מלא

שיווק
)שגרירות גרמניה( 32%הושכרו  

22%מ מתקדם "במו

*



פתח תקוה 33אפעל 

זכויות בנייה

ר"אלפי מ 20 -כ

-לכהחברה פועלת להגדלת זכויות הבנייה 

*ר"אלפי מ 40

22ת"פ, 33אפעל  -פרויקטים בתכנון  

2לעניין מידע צופה פני עתיד ראה שקף *)  

.  תחנת רכבת קלה בבנייה
מהתחנה מתוכנן גשר עילי  

*)לחצייה בסמוך לנכס



קנדה



24קנדה  , מפת הנכסים של החברה בטורונטו

55 York St

350 Burnhamthorpe Rd W

9050 Yonge St

1 Richmond St W

365 Bay St

170 University Ave

800 Bay St

120 Bloor St E

1881 Yonge St

1867 Yonge St

110 Eglinton Ave E

40 Eglinton Ave E

75 Eglinton Ave E

40 Holly St

300-306 Town Centre

2&20 Atlantic Ave159/173 Dufferin St

161 Liberty St

2 Fraser Ave

42 Fraser Ave

7-15 Fraser Ave

30 Fraser Ave

2001&2005 Sheppard

111 Gordon Baker



365 Bay St

Portfolio-Toronto Downtown25

1 Richmond St W

55 York St800 Bay St170 University Ave

120 Bloor St E



75 Eglinton Ave E40 Eglinton Ave E

110 Eglinton Ave E 1881 Yonge St

Portfolio-Toronto Midtown26

1867 Yonge St 40 Holly St



350 Burnhamthorpe Rd W, Mississauga

300-306 Town Centre Blvd, Markham

9050 Yonge St, Richmond Hill

Portfolio-Suburban)27)בקרבה לצירי תחבורה ראשיים

2001&2005 Sheppard, Heron’s Hill

111 Gordon baker, North York



Exhibition
GO Station

South
Liberty Trail

Liberty Village Portfolio28

עם שותף מקומי

אלפי מ״ר   38-כ
להשכרה על

שטח קרקע של
ר"אלפי מ 41-כ

חלק החברה

אלפי מ״ר   24-כ
להשכרה על

שטח קרקע של
ר"אלפי מ 22 -כ



ייעוד מחדש של  
האזור הנוכחי  

לשימוש מעורב של 
מגורים ותעסוקה 

Liberty Village Portfolio29

161 Liberty

159/173 Dufferin St

2 Fraser Ave

7/15 Fraser Ave2 & 20 Atlantic Ave



7-15 Fraser - Liberty Village30

ר  "אלפי מ 23 -בניית כ
נוספים על הקרקע  

הפנויה
)50%חלק החברה בנכס (

הדמיה



פולין



ADGAR POLAND

4.5 km

2.7 km

0,6 km

4 km

נרכש בנובמבר  
2018

נרכש בנובמבר  
2018



פולין, נכסים בוורשה

Adgar Park West

Adgar Wave

BMW

Adgar Plaza

Adgar Bit



Adgar -פולין  Park West34

לאחר השיפוץ

במועד הרכישהבמועד הרכישה

לאחר השיפוץ



35פולין,  APW -פרויקטים בתכנון  

APW -  בנייןD ,  פולין

היתר בנייה לבניין  
משרדים נוסף של

ר"אלפי מ 8 -כ
APWעל הקרקע בסמוך לבניין 

הדמיה



בלגיה



37נכסים בבלגיה

Veldkant 39 2550, KontichPlantin en Meretuslei 12 2000, AntwerpenItalielei 120-124, Antwerpen (Theater building)



38סיכום

סל נכסים מניבים איכותי במרכזי ערים

פריסה מאוזנת בשווקים צומחים

FFO -שיפור בפרמטרים התפעוליים וצמיחה ב

ניהול באמצעות צוות ניהול מקצועי מקומי

תוספת הכנסות מהותית מנכסים קיימים

Brain)(חדשנות בתחום המשרדים  Embassy

תפוסה גבוהה במגמת עלייה

גמישות פיננסית



תודה
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