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המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על המידע שנכלל בדוח הרבעוני ליום 30 בספטמבר  
2021 ובדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 כפי  
שפורסם במגנ"א וכן על מצגות ודיווחים קודמים אותם פרסמה החברה ואינו מחליף  

עיון בדיווחי החברה האמורים.  

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

בדיווחי החברה.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות  
כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים.  

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

בלתי וודאי.

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות  
החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים  
העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי  
תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו  

שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו.

כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי  
החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או  

הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.

הבהרה משפטית
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אדגר השקעות ופיתוח – (נתונים ל-30.9.2021)

.זרוע הנדל"ן של קבוצת צור שמיר, נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי שוק של כ-1.3 מיליארד ש"ח

  בבעלות החברה 41 נכסים במיקומים מרכזיים בישראל, קנדה, פולין ובלגיה בשטח כולל של כ-406 אלפי מ"ר והיא מנהלת נכסים בשטח
כולל של כ-544 אלפי מ"ר.

  .שווי הנדלן להשקעה כולל נדל"ן להקמה הינו כ-4.3 מיליארד ש"ח

.89%-שיעור תפוסה ממוצע בנכסים הינו כ

.בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד FFO-עלייה של כ-28% ב

.FFO-לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד של לפחות 50% מה

.לחברה מדיניות גידור של החשיפה המאזנית בגין שערי החליפין

.לחברה יתרת מזומן ומסגרות אשראי לא מנוצלות בסך כ- 611 מיליוני ש"ח. יתרת נכסים לא משועבדים בשווי של כ-337 מיליוני ש"ח

.עם אופק יציב A2.il עם אופק חיובי לדירוג A3.il בחודש ספטמבר 2021, הועלה דירוג אגרות החוב של החברה (סדרות ט'-יא') מדירוג 



המוצרים שלנו

אנחנו מתאימים את המוצר המתאים ביותר 
לכל יחידת שטח של אדגר.  

ההתאמה נעשית בצורה אופטימלית בהתחשב בצרכי 
הלקוח , המגמות בשוק ובפרמטרים הפיזיים של הנכס.

חללים משותפים

Service Office
משרדים מוכנים עם חבילת שירות 

בסיסית.

משרדים קלאסי

מסחר

דאטה סנטר



אפעל  33  - פתח תקווה, פרוייקט בתכנון *
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החברה הגישה תוכנית לועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז, להקמת מבנה 

בשטח של כ-65 אלף מ"ר ברח' אפעל 33 בפתח תקווה וקיבלה תוקף לתכנית.

בתכנון:

מגדל משרדים בן 38 קומות בהיקף של כ-65 אלפי מ"ר עם 4

מרתפים תת קרקעיים.

בנוסף, בכוונת החברה ליעד קומה תת קרקעית להקמת חוות שרתים בגודל
של 10  מגה וואט.  

* לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.
הדמיה



אפעל  33 בתכנון - הסביבה *
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גשר שמחבר את תחנת אם המושבות לאפעל 33

*) לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.
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Liberty Village Portfolio7

מחוז אונטריו מבצע השקעות בתשתיות באזור טורונטו 
רבתי. אחד מהפרויקטים הללו הוא קו אונטריו, שיהיה קו 
Liberty, דרך   Village -רכבת תחתית חדש שיעבור מ

Don Mills מרכז העיר טורונטו וצפונה עד לצומת כביש 
.Eglinton East ושדרת

בבעלות החברה, ביחד עם שותף מקומי, מספר נכסים 
באזור זה. נכון ליום 30 בספטמבר 2021, חלק החברה הינו  
כ-22 אלפי מ"ר קרקעות וכ-24 אלפי מ"ר שטחים להשכרה 

בשווי של כ-132 מיליוני דולר קנדי (כ-335 מיליוני ש"ח).

השימוש המותר באיזור הינו למסחר ומשרדים, החברה 
פועלת ביחד עם השותף המקומי לקבלת זכויות לבנייה  
לשימושי מגורים, משרדים ומסחר בהיקף של עד כ-200  

אלפי מ"ר  (חלק החברה 50%).

*) לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.
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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

1270-1300 Central Park Way

מפת הנכסים של החברה בטורונטו, קנדה



9תוואי קו אונטריו המתוכנן *

*) לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.



Liberty Village & Metrolinx
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Source: Province of Ontario.
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אדגר השקעות ופיתוח - 2022-2023

.גידול צפוי בהכנסות בשנתיים הקרובות

   אכלוס שטחים עם חוזים חתומים בדאטה סנטר בראש העין צפוי להניב כ-6 מיליוני ש"ח לשנה.    •

   אכלוס שטחים עם חוזים חתומים למשרדים ומסחר, בנכס אדגר 360, צפוי להניב כ-5 מיליוני ש"ח לשנה.      •

  אכלוס שגרירות גרמניה כ-5.1 אלפי מ"ר בנכס אדגר C 360 החל מחודש יוני 2021, צפוי להניב כ-6 מיליוני ש"ח בשנה.     •

Brain, צפוי להניב כ-1.5 מיליוני ש"ח בשנה.* • Embassy-בפולין לשימוש כ Wola PDT       הסבת כ-1.8 אלפי מ"ר בנכס 

Brain בצ'סקייגו, פולין ובבניין התיאטר בבלגיה צפוי להניב כ-8 מיליוני ש"ח לשנה.*     • Embassy-אכלוס שטחי ה  

.פיתוח פעילות הדאטה סנטר

.השלמת הקמת החניון התת קרקעי באפעל 33 כתשתית לפרוייקט משרדים עתידי

* לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.



45%20%

אנטוורפן (בלגיה)ישראל ורשה (פולין)

5%

לפי שווי נכסי נקי  30.9.2021 תמהיל ההשקעות

13

טורונטו (קנדה)

30%

ביקוש גבוה 
למשרדים בעיקר  

באזור תל אביב

עלייה בביקוש  מצד 
חברות קטנות 

ועסקים לצד צמצום 
שטחים של החברות 

הגדולות

ביקוש גבוה לחללים 
משותפים

השוק שומר על יציבות



תחילת הפעילות

כחלק מצורך לתת שירותים נוספים לשוכרים, הקימה החברה בחלק  

מן הבניינים, בישראל ובפולין,  חוות שרתים על מנת לספק שירותי  

אירוח ואחסון שרתים לשוכרים בבניינים.

Adgar Data Center
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הרחבת הפעילות לבניין החברה בראש העין

מתקן של כ-4 מגה-ואט בראש העין לצרכי הדאטה סנטר והשכרתו  

בחוזים לזמן ארוך לתקופה של 10-20 שנה.

NOI  צפוי * בתפוסה מלאה כ-9 מיליוני ש"ח.

בהמשך *

בכוונת החברה להרחיב את הפעילות גם לקומת מרתף בפרוייקט  

אפעל 33 בפתח-תקווה. חוות שרתים של 10 מגה – וואט בשטח של 

כ- 3,500 – 4,000  מ"ר למחשוב. 

פריסה 
גלובלית

מתקנים 
גלובליים

טכנולוגיה

והנדסה

מודל  
פיננסי

SLA

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.



פרויקט בהקמה
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צ'סקייגו, פולין:
מבנה משרדים  ששופץ על ידי החברה, הממוקם במרכז העיר ורשה, הכולל שטח להשכרה של 

.Brain Embassy כ- 4,000 מ"ר המיועד לשימוש כחללי עבודה משותפים תחת מותג החברה



נתונים ל-30.9.2021 מתחם אדגר 360 - תל אביב –

שטח המתחם הכולל להשכרה  
עם 1,011 מקומות חניה 

מתמהיל הכנסות המתחם נובע משוכרים  
דפנסיביים: משרדי ממשלה ושגרירויות  

5 קומות של מתחם חללי עבודה  
ייחודי בשטח של כ- 5 אלפי מ"ר 

בתפוסה כמעט מלאה
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Data לרווחת הדיירים במתחם Center

30.9.21שווי המתחם ליום 

ה- NOI הצפוי באכלוס מלא* המהווה שיעור תשואה  
ממוצע של כ- 7%.  

NOI שנתי מתוקנן לפי רבעון 3/21  כ- 74 מיליוני  
ש"ח

(Brain לא כולל הכנסות נוספות ולא כולל)
משרדי ממשלה כ- 77 ש"ח למ"ר (בממוצע)

תקופת השכירות הממוצעת במתחם 
(Brain -לא כולל שטחי ה)

.2ראו שקף  -מידע צופה פני עתיד * 

לשימוש הדיירים לכנסים ולכנסים  
לחיצוניים



The Brain Embassy
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כחלק מהאסטרטגיה של החברה למתן מענה לשינויים בשוק המשרדים. Brain Embassy -ה 

.הגדלת מגוון האפשרויות להשכרת שטחים

.אינטגרציה בין המוצרים - מתן פתרון לשוכרים לניהול שטחי העבודה בשיטה ההיברידית

  .האתגר של החברות היום הינו גיוס עובדים - מתחם העבודה מספק סביבת עבודה המהווה מוקד משיכה לעובדים

.(דייר צריך לגדול/לשפץ) מעבר בין המוצרים

  .על-פי מחקרים בינלאומיים עד 30% מהשטחים כחללי עבודה משותפים מעלים את ערך הנכס השבחת נכסים -



W ETOOKTHEIDEA
OFCOW ORKING
TO THENEXT LEVEL
CREATINGA PLACE
TO W ORK&LIVE
LIKENOWHEREELSE



.

35,000
מתחמים בעולם

2% - 8%
משוק המשרדים

25%
צמיחה ממוצעת
2014-2019

2

Slo w
מגיפה

הצמיחה מתחדשת
במהירות שיא

שינוי
משטח לחוויית משתמש

ht t ps ://co m pa r ecam p.co m /co w o r king-s t a t is t ics
Des kM ag.co m
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*source:cow orkinginsights.com
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6
מתחמים

2,084
עמדות עבודה
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מ"ר
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מהמתחמים מלאים!

ושלנו... ב- 97%







...



30,000 מ"ר

60,000 מ"ר*

* לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.
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