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המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על המידע שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנה  
שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021 כפי שפורסם ביום 15 במרס, 2022 (אסמכתא 
מס':2022-01-025326) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) וכן על מצגות  
ודיווחים מיידיים 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 ערך 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 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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אסטרטגיה

בחירת שוק
התמקדות בערי מטרופולין  
מרכזיות בשווקים הנהנים 

מצמיחה כלכלית לאורך זמן.

רכישת נכסים
בקרבה לצירי תחבורה מרכזיים, מעוגני  

שוכרים איכותיים בחוזים ארוכי טווח  
שישמרו על שיעורי תפוסה גבוהים  
וישיגו שכירות יציבה גם בעת שינוי  

במחזורים הכלכליים.

הקמת מערך ניהול אקטיבי
צוות ניהול מקצועי מקומי בכל מדינה 

לניהול הנכסים לרבות ההשכרה,  
השבחה, פיתוח וניצול הזכויות 

הטמונות בנכסים.

חדשנות 
 מעקב צמוד אחר התפתחות מגמות ושינויים בשוק.  

  (Brain Embassy) מתן פתרונות שכירות מגוונים
וערך מוסף לדיירים (דאטה סנטר בנכסים).

תזמון החלטות השקעה
לתזמן מימושים או לנצל הזדמנויות נוספות 

להשקעה לצורך מיקסום הערך בתיק הנכסים.

שמירה על איכות הסביבה
השקעת מאמצים להתאמת הבניינים לתקן ה"ירוק"  

בכל מדינה, על מנת שהבניינים שלנו יפעלו באופן  
יעיל וימזערו את השפעתם על הסביבה.
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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
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כ"הס היגלב ןילופ הדנק לארשי הנידמ

41 מספר נכסים (כולל 2 נכסים בהקמה) (1)

ןפרווטנאמיקוד תיק נכסים  השרו ביבא-   וטנורוט לת

3  8 24 6

543 27 116 290 110 סך שטח מנוהל (באלפי מ"ר)

406 27 116 166 97 חלק אדגר (באלפי מ"ר)

89% 86% 82% 91% 96% שיעור תפוסה (לפי חוזים חתומים 31.12.2021)

4,167 212 838 1,452 1,665 שווי נדל"ן להשקעה (במיליוני ש"ח)

73 - 19 54 - שווי קרקעות (במיליוני ש"ח)

169 - 67 - 102 שווי נדל"ן בהקמה (במיליוני ש"ח)

תיקי הנכסים של החברה - חלוקה גיאוגרפית 31.12.2021

  ((1) נכס מניב יכול לכלול גם מתחם הכולל מספר בניינים. סך הכל מספר הבניינים הינו 52 (לא כולל נכסים בהקמה).



49%18%

אנטוורפן (בלגיה)ישראל ורשה (פולין)
עיר הנמל ה-2 בגודלה באירופה העיר בעלת שיעור הצמיחה 

מהגבוהים באירופה
סטארט-אפ ניישן

4%

לפי שווי נכסי נקי  31.12.2021 תמהיל ההשקעות
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טורונטו (קנדה)
מרכז העסקים 

ה-2 בגודלו באמריקה הצפונית 
וה-9 בעולם

29%



 אלפי מ״ר
  שטח בבעלות

תקופת השכירות 
הממוצעת בתיק 

הנכסים

מתמהיל ההכנסות 
מקורן בשוכרים 

דפנסיביים

משווי התיק הנכסי 
מקורו במתחם 

אדגר 360

97 5.3 61% 

ישראל
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74% 



 NOI SP
14%+

7.95. 87 0 82 . . 71 . 0 1. 5 7 70 66

 2016  2017  2018  2019  2020  2021

NOI

 ינוילימ
ח"ש

74%

12.8

4.44.2

2.9

10% 10%
6%

Adgar 360 Adgar Tower Data Center שאר הנכסים 
 ראש העין פתח-תקווה תל-אביב

תקופת שכירות ממוצעת בנכס תמהיל שווי נכסי

תיק הנכסים בישראל, מדדים תפעוליים  31.12.2021  

14%

חשיפה ענפית להיי-טק

96%

שיעור תפוסה

מוסדות ממשלתיים 35%

Data Center 14%

ביטוח ופיננסים 12%

אחר 39%

מס׳ שוכרים

51

תקופת שכירות ממוצעת

5.3שנים

8

ורם  

6
ת מק

1
הכנסו

%
מתמהיל 

משוכרים דפנסיביים

 סה״כ
  שטח מנוהל

110
אלפי מ״ר

97
אלפי מ״ר

 סה״כ שטח 
בבעלות



תשואה  
משוקללת  
בתפוסה  

מלאה
6.7%

תיק הנכסים בישראל, מדדים פיננסים 31.12.2021
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 שווי נכסי
1.77M חוב  

 מובטח
294M

  שיעור 
LTV 
17%

מתחם חללי עבודה בנכס אדגר 360  •
בת"א, תחת מותג החברה

      Brain Embassy בשטח של כ-5   
      אלפי מ"ר בישראל אשר זוכה    

      להצלחה.

הקמת החניון התת קרקעי ברחוב   •
אפעל 33 בפתח תקווה. בכוונת  

החברה להסב קומת מרתף אחת 
*.Data Center לצרכי

בחודש יולי 2021, הופחתה הריבית   •
בגין 2 הלוואות בסך כולל של כ- 

270 מיליוני ש"ח בשיעור של
.0.75%-1.0%    

החברה הגישה תוכנית לוועדה   •
המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז,  
להקמת מבנה בשטח של כ-65 אלף  

מ"ר ברח' אפעל 33 בפתח תקווה.  
ביום 18 בנובמבר 2021, החליטה  

הועדה לתת תוקף לתכנית.

 

:פעילות בתיק הנכסים

ריבית 
ממוצעת  

2.1%

 160 0.
 140

40% 40% 0. 120 134 

לימ

 100

י 0.

80  ינו

"ש
ח  60 75 0.

14%
 40 0.
 20 20 
 - 0

2022 2023 2024 2025 2026 2027

פרעונות קרן שוטפים פרעונות מרכיב בלון בתום ההלוואה LTV במועד פרעון סופי

1

2

3

4

5

תמהיל פרעונות החוב המשויך לתיק הנכסים

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.



מתחם אדגר 360 - תל אביב,  נתונים ליום 31.12.2021

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

10

Data Center לרווחת הדיירים במתחם

ה- NOI הצפוי באכלוס מלא*.
שיעור תשואה ממוצע של כ-6.3%.

NOI לשנת 2021 כ-71 מיליוני ש"ח.(תפוסה ממוצעת כ- 89%).

 (Brain לא כולל הכנסות נוספות ולא כולל)
משרדי ממשלה כ- 78 ש"ח למ"ר (בממוצע)

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

לשימוש הדיירים ולכנסים  
חיצונים

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.



תמ״ג שמייצרת העיר  
מכלכלת המדינה  

כולה

מהווה את מרכז  
העסקים השני בגודלו  

בצפון אמריקה

מהחברות הפועלות  
בקנדה בוחרות למקם את  

מטותיהן בעיר

מרכזי העסקים  
הגדולים בעולם

20% כ- TOP 10#2 כ- 38%

טורונטו, קנדה  

11 https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/toronto-progress-portal/world-rankings-for-toronto/
 

https://torontoglobal.ca/Discover-Toronto-region/Toronto-region-quick-facts
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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



תיק הנכסים טורונטו, מדדים תפעוליים 31.12.2021
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26%

שיעור תפוסהחשיפה ענפית להיי-טק

ביטוח ופיננסים 19%

שירותי בריאות וציוד רפואי 6%

מוסדות ממשלתיים 4%

אחר

מס׳ שוכרים

326
סה״כ שטח מנוהל

2.6
2.4

65 .0 . 4. 2 38 1 3. 38 68 .. 231 22

 2016  2017  2018  2019  2020  2021

 * הנחות בשנת 2020 בגין קורונה בסך של כ-0.6 מיליוני דולר קנדי.

NOI
*

NOI SP

ילימ ידנק רלוד ינו6.4%+

52%

23.3
20.5

33%

14.7

15%

הרובע הפיננסי  מרכז העיר  פרברי העיר 

שכירות חודשית ממוצעת למ״ר בדולר קנדי תמהיל שווי נכסי

ורם  

2
ת מק

9
הכנסו

%
מתמהיל 

משוכרים דפנסיביים

71%

סה״כ שטח בבעלות

תקופת שכירות ממוצעת

שנים 3.5

166
אלפי מ״ר

290
91%אלפי מ״ר



תשואה  
משוקללת  
בתפוסה  

מלאה
6.9%

תיק הנכסים טורונטו, מדדים פיננסים 31.12.2021
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 שווי נכסי
617M C$ חוב  

 מובטח
258MC$ 

 שיעור 
 LTV 
42%

פעילות בתיק הנכסים:

מחוז אונטריו מבצע השקעות   •
בתשתיות באזור טורונטו רבתי.  
אחד מהפרויקטים הללו הוא קו  

אונטריו, שיהיה קו רכבת  
תחתית חדש. קו אונטריו כאמור  
לעיל, ושיפורים נוספים הקשורים  

בו לרבות, סלילת כביש חדש,  
הקמת שבילי אופניים ושבילי  

הליכה, ישפרו את הגישה  
למיקום נכסי החברה באזור ה-  

*. Liberty Village

ריבית 
ממוצעת  

3.6%

55

4139 38

24

14
12

5

60 60%

49%
50 45% 50%

44%
41%40% 39%

40 37%

מ 40%

וד ינוילי 30%

ל 30

ר 24%

ידנק  20 20%
13%

10 10%

0 0%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

פרעונות קרן שוטפים פרעונות מרכיב בלון בתום ההלוואה LTV במועד פרעון סופי

תמהיל פרעונות החוב המשויך לתיק הנכסים

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.



תמ״ג שמייצרת העיר  
מכלכלת המדינה  

כולה

בכוח הקנייה מבין כלל  
הערים באיחוד האירופי

התל״ג לנפש בעיר מהווה  
פי 2 מהתל״ג הממוצע  

במדינה כולה

שיעור האבטלה  
בעיר

18% כ- x2 2% ומטה

ורשה, פולין

15
https://stat.gov.pl
https://www.statista.com/statistics/1086018/poland-gdp-per-capita-by-regions/
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ADGAR POLAND

4.5 km

2.7 km

0,6 km

4 km

Czackiego 
נכס בהקמה

16 נכסי החברה בוורשה, פולין

PDT Wola
2021נרכש באפריל 

2 km



תיק הנכסים בוורשה, מדדים תפעוליים  31.12.2021
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8%

חשיפה ענפית להיי-טק

82%

שיעור תפוסה

מוסדות ממשלתיים 23%

שירותי בריאות וציוד רפואי 15%

ביטוח ופיננסים 11%

השאר 51%

מס׳ שוכרים

75

תקופת שכירות ממוצעת

שנים 4.5

סה״כ שטח מנוהל 
ובבעלות

116
אלפי מ״ר

2. 3 46 . . 45 5 . 951 4 .1 1 . 331 11

*
0.6

 2016  2017  2018  2019  2020  2021

*

(1.6)
(1.1)

NOI

ימ NOI SP

ינויל 3.3%

וריא 

* הנחות ופגיעה בפעילות כנסים ואירועים בגין קורונה בסך של כ- 1.6 מיליוני אירו בשנת 2020  
ובסך של כ-1.1 מיליוני אירו בשנת 2021.

50%

92%
84%34%

9%7%

רובע רובע מרכז Wola
 (נכס בהקמה)  אוחוטה  מוקטוב 

שיעור תפוסה

75%

תמהיל שווי נכסי

ורם  

4
ת מק

9
הכנסו

%
מתמהיל 

משוכרים דפנסיביים

77
אלף מ״ר



תשואה  
משוקללת  
בתפוסה  

מלאה
8.0%

תיק הנכסים בוורשה, מדדים פיננסיים 31.12.2021
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 שווי נכסי
264M € חוב  

 מובטח
115M€

 שיעור 
LTV 
44%

פעילות בתיק הנכסים:

  Czackiego שיפוץ הנכס •
במרכז העיר בשטח להשכרה  
של כ-3.7 אלפי מ"ר לשימוש  

כחללים משותפים תחת מותג  
  , Brain Embassy -החברה ה

עבודות השיפוץ הסתיימו  
בסוף ינואר 22 ושיעור השווק  

כבר עומד על כ-46%.

בחודש אפריל 2021, נרכש   •
נכס באזור Wola, בוורשה  
(אזור המהווה הרחבה של  
מרכז העיר) הכולל כ-6.7 
אלפי מ"ר משרדים ו-51 

מקומות חנייה בתמורה לסך 
של כ-7.8 מיליוני אירו. הנכס  

נרכש בתפוסה של כ-73%  
ולאור הדרישה בשוק, ובכוונת  

החברה להסב את יתרת  
.Brain Embassy-השטחים ל

 

* כ- 9% מסך החוב הינו הלוואות במטבע זלוטי פולני (תורגם לאירו לפי 1 אירו = 4.6 זלוטי)

ממוצע 
ריבית  
3.0%

 60
46%

 55 59 

 50 44% 44%

 45

מ  40 42%

וילי  35

ינ  30 40% 
וריא  25 28 39%

 20 38% 38%

37% 15
 10 36%

 5 - 5 4 
 - 34%

2022 2023 2024 2025 2026

פרעונות קרן שוטפים פרעונות מרכיב בלון בתום ההלוואה LTV במועד פרעון סופי

תמהיל פרעונות החוב המשויך לתיק הנכסים



חברות בינלאומיות הפועלות  
בתעשיית תזקיקי הנפט  
והכימיקלים מיקמו את  

מטותיהן בעיר

הנמל השני בגודלו  
באירופה וה-11 בגודלו  

בעולם

מהיהלומים המלוטשים  
לייצור תכשיטים בעולם  

עוברים דרך העיר

מכוח הקנייה  
באירופה כולה נמצא 
ברדיוס של 500 ק״מ  

מסביב העיר

30 כ- 60% כ- 50%כ-

אנטוורפן, בלגיה

19 https://businessinantwerp.eu/facts-figures-0
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 שיעור 
LTV 
38%

תיק הנכסים באנטוורפן, מדדים תפעוליים ופיננסים 31.12.2021

פעילות בתיק הנכסים:

.Brain Embassy  הסבת כ-4.2 אלפי מ"ר בביניין התיאטר לשימוש •

20

מוסדות ממשלתיים 37%

ביטוח ופיננסים 4%

אחר 59%

מס׳ שוכרים

תקופת שכירות ממוצעת

1.7שנים

41%
מתמהיל הכנסות מקורם  

משוכרים דפנסיביים

3.4
2.9 3 3 3 3

 2016  2017  2018  2019  2020  2021

NOI

וריא ינוילימ

12%

חשיפה ענפית להיי-טק

86%

שיעור תפוסה סה״כ שטח מנוהל  
ובבעלות

27
אלפי מ״ר

תשואה  
משוקללת  
בתפוסה  

מלאה
6.9 %

 שווי נכסי
60M€

חוב 
 מובטח
23M€

ריבית  
ממוצעת  

1.7%

15 80%

60%

ימ 10

ל 11.4 

וי 49%

40% ינ

יא 8.4 

ור 5 24% 20%

-
0 0%

2022 2023 2024 2025 2026

פרעונות קרן שוטפים פרעונות מרכיב בלון בתום ההלוואה LTV במועד פרעון סופי

תמהיל פרעונות החוב המשויך לתיק הנכסים

17



תחזיות החברה *

21

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.

החברה סיימה את שנת 2021 מעל הטווח העליון של התחזית, ומגדילה את הטווח העליון של התחזית לשנת 2022. 
 בנוסף, מפרסמת החברה תחזית לשנת 2023.

התחזית מבוססת על פי שערי החליפין ליום 31.12.21, הנחות החברה בקשר עם חידוש חוזים ושיווק השטחים  
הפנויים (כולל פרוייקטים בהקמה) וחידוש הלוואות בשיעורי ריבית המבוססים על תנאי השוק הנוכחיים.  

לעופב
 2021

תיזחת
  2022

תיזחת
   2023

ח" ש ינוילימ

248.5 255-265 265-275  NOI תיזחת

107.2  110-120 120-130 FFO ריאלי  תחזית 



NOI-המשך צמיחה ב

22

250

16
12

8

נוילימ

150

8 י

ש ח"42 57 10 0 20 25 281

50
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

תחזית תחזית
* *

28%+
+34% בנטרול השפעת שע"ח

37 38 37 38 39 מספר נכסים מניבים

הפרשי תרגום לפי שע"ח ממוצעים 2021 NOI חלק הבעלים לפי שע"ח ממוצעים 2021

265-275
255-265

248

216213212

193

(1)

276-284
276

263 13

252 11
4

248

 ינוילימ
ח"ש

שנת 2021 הקלות חד פעמיות  
ופגיעה בפעילות  

כנסים ואירועים בגין  
קורונה

תוספת מחוזים  
חתומים שטרם הניבו  

אכלוס מלא שטחי  
Brain Embassy

  Brain כולל שטחי)
בהקמה)

לאחר תוספת בגין  
עלייה בתפוסה

 (כ- 3% בפולין וכ-  
3% בקנדה)

 * NOI תחזית
כולל אכלוס מלא של שטחי Brain בהקמה

 התפתחות ה- NOI המיוחס לבעלי המניות על פני השנים

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.
בחודש דצמבר, 2020 הושלמה העסקה לרכישת חלקו של המיעוט (19.9%) בפעילות בפולין.  (1)

         לאחר העסקה שיעור הבעלות הינו 100%.



107.2

85.3
7571.5

61.3

50.4

מ 40.6 41.3

י 39.4

 ינויל
"ש 15

ח

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
תחזית תחזית

* *

FFO

CAGR 120-130
110-120

+15%

דיבידנד שחולק * מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.

FFO-צמיחה מתמשכת ב

23

FFO
השוואה מול שנה קודמת

מ

100

לי 107.2

85.3 ינוי

"ש 60

ח

20
2020           2021

+25.7%

FFO למניה
השוואה מול שנה קודמת

0.80

0.60

ש 0.66

"
ח 0.56

0.40

0.20
2020          2021

+17.9%



תמהיל החוב   31.12.2021
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תמהיל החוב פירעונות קרן אגרות החוב (*)

מסגרת אשראי  
פנויה
 315 

הלוואות בנקאיות
1,414

ריבית ממוצעת
3.0%

מיליוני  
 ש"ח

ירידה בריבית הריאלית הממוצעת על אגרות החוב שבמחזור

5.5% 1,600

5.3% 4.9% 1,300
4.7%4.0%

4.5% 1,000
4.1% 3.8% מ

3.4% 700
י

2.5%
ל

3.1%
נוי

2.8%

י

400

 
2.4%ש 2.3% "

2.0% 1.8% ח

1.0% 100
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

יתרת אגרות החוב
(**)

ריבית ריאלית

 
(*) בחודש אפריל 2021 בוצעה הקצאה פרטית של אגרות חוב נוספות (סדרה יא') בדרך של 

הרחבת סדרה בסך של 100 מיליוני ש"ח ע.נ. בתמורה נטו של כ-104.9 מיליוני ש"ח המגלמת  
ריבית אפקטיבית שנתית של כ-1.7%.  

(*) בחודש יוני 2021 בוצעה הנפקה של אגרות חוב נוספות (סדרה יא') בדרך של הרחבת סדרה  
בסך של 150 מיליוני ש"ח ע.נ. בתמורה נטו של כ-165.8 מיליוני ש"ח המגלמת ריבית אפקטיבית  

שנתית של כ-0.9%.  

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

(**) בחודש ינואר 2022, השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב (סדרה יב') בדרך של סדרה  
חדשה, בסך של 250 מיליוני ש"ח ע.נ. בתמורה נטו של כ-247.1 מיליוני ש"ח המגלמת ריבית  

אפקטיבית שנתית של כ-0.6% (לאחר הוצאות הנפקה).

(*) אגרות חוב  
1,758

ריבית אפקטיבית  
ממוצעת
2.8%

450.0

350.0

ימ 16.4 16.4 16.4

יל 274.7

250.0 ינו

"ש
ח 140.7 140.7 140.7

68.7
150.0 16.4

147.5 147.5 147.5 147.5 140.7 140.7

50.0
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030

סדרה ט' סדרה י' סדרה יא'



פילוח כלכלי למאזן החברה  31.12.2021
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  שווי נכסי, נטו

במיליוני   
ש"ח

1,477ישראל
876קנדה
521פולין

130בלגיה

3,004

93הון חוזר ויתרות אחרות
(257)מסים נדחים

2,840סך יתרות משויכות לפעילות

 

(1,758)אגרות חוב  
285סך מזומנים ושווה מזומנים

 (1,473) סך החוב התאגידי, נטו

1,367סך יתרות מאזניות

257 בנטרול מסים נדחים 

EPRA NAV1,624
 

EPRA NAV 9.9 למניה (ש"ח)

ניהול הסיכון לכיסוי החוב בעת 
מצבי לחץ

הימצאות תיקי נכסינו בערי 
מטרופולין מרכזיות המהוות בחירה  

תמהיל נכסינו   ראשונה מצד עסקים,
המעוגן בשוכרים חזקים הנהנים  

מביקושים קשיחים, לצד חוזים ארוכי 
טווח, מאפשר לחברה להנות מתזרים  
חזק אשר מקנה לחברה את הביטחון  
כי יתרת ההון יציבה ומספקת לכיסוי  

החוב התאגידי - אגרות החוב.
X1.9



מנועי צמיחה

26

Data Center 

 פרויקטים בפיתוח



Brain בתל אביב כ- ״מתחם העבודה הטוב   Embassy -בחודש פברואר 2021 נבחר מתחם העבודה של ה
ביותר בישראל״ בקטגוריית המתחמים מעל 2,500 מ״ר. התחרות נערכה על ידי ״Spacenter״ אתר השוואת  

מתחמי עבודה שיתופיים. בתחרות נרשמו למעלה מ- 8,000 הצבעות בסך הכל.  

The Brain Embassy

 זמינות
 גמישות

משרדי בוטיק

בשנים האחרונות התוודענו לשינוי עולמי במגמת הביקוש להשכרת שטחי  
משרדים. כחלק מתהליך גלובליזציה עולמי ולנוכח תרבות השיתוף, המודל 

המסורתי של שכירות לא תמיד עולה בקנה אחד עם צרכי השוכרים.  
בקהילת העבודה נוצר צורך לגמישות: איך, מתי, עם מי ואיפה לעבוד ואילו  
בקרב קהילת העסקים הקטנים והבינוניים נוצר צורך בגמישות להתאמת 
מבנה עלויות התקורה והיקף העובדים למחזור עסקיהן בהתאם לקצב  

הצמיחה בפעילות העסקית.
עסקים מכל הגדלים צריכים גמישות בהתאמת גודל חלל העבודה וטווח זמני  

השכירות כך שיתאימו לקצב הצמיחה של פעילותן.

27

400

300

200

100

0

 יפלא
וריא

Poland Brain Embassy
1200

1050

900

א 750

 יפל
ש

600

"
ח 450

300

150

0
ינו-21 פבר- מרץ- אפר- מאי- יונ-21 יול-21 אוג-21 ספט- אוק- נוב-21 דצמ-

21 21 21 21 21 21 21

Tel-Aviv Brain Embassy

להלן הכנסות ברוטו מהפעילות לפי חודשים בתל אביב (באלפי ש"ח) ובפולין (באלפי אירו):
31.12.2021

סנכ   רועישהנידמ
תדוקנמ

תימזי  ןוזיא

ר"מל  קושריחמ
תורישכףלח  
תדוקנ    ןוזיא(

)תימזי

חטש
)ר"מ( יפלא

93% ח"ש  100 5.1  360 רגדא לארשי

107% וריא  13 4.3 APW ןילופ

70% וריא  12 9.0 םיסנכ
Mokotov ןילופ

- וריא  23 3.7 Czackiego המקהב-   ןילופ

- וריא  12 4.2 Theater המקהב-   היגלב

26.3



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

28

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 לבזק בינלאומי ופרטנר. 

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

 

בהמשך * 
בכוונת החברה להרחיב את הפעילות גם לקומת מרתף בפרוייקט  

פריסה  אפעל 33 בפתח-תקווה. 
גלובלית

מתקנים  
גלובליים

טכנולוגיה  
והנדסה

מודל 
פיננסי

SLA

* מידע צופה פני עתיד - ראו שקף 2.



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.  

הדמיה* לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.



אפעל  33 בתכנון - הסביבה * 

30

 גשר שמחבר את תחנת אם המושבות לאפעל 33

*) לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.



Adgar park west D - ורשה פולין, פרוייקט בתכנון *

31

הקמת מבנה בסמוך לבניין Adgar park west עם שטח להשכרה של כ- 8 אלפי מ"ר. 
 

שווי הקרקע בספרים כ-7.7 מיליוני ש"ח ועלות הבנייה הצפויה הינה כ-70 מיליוני ש"ח.  
הנכס צפוי להניב NOI בתפוסה מלאה בסך של כ-6 מיליוני ש"ח. 

* לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.

הדמיה



Exhibition 
GO Station

South 
Liberty 

Trail

Liberty Village Portfolio32

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. כחלק מתהליך זה, מחוז אונטריו   East ושדרת
החל בתהליך ההפקעה של נכסים לצורך הקמת קו הרכבת  

התחתית.  

להערכת הנהלת החברה קו אונטריו כאמור לעיל, ושיפורים  
נוספים הקשורים בו לרבות, סלילת כביש חדש, הקמת 
שבילי אופניים ושבילי הליכה, ישפרו את הגישה למיקום  

נכסי החברה ועשויים לתרום להשבחת הנכסים באזור*.   
 

בבעלות החברה, ביחד עם שותף מקומי, מספר נכסים 
באזור זה. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, חלק החברה הינו 
כ-22 אלפי מ"ר קרקעות וכ-24 אלפי מ"ר שטחים להשכרה  

בשווי של כ-139 מיליוני דולר קנדי (כ-339 מיליוני ש"ח).

*) לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.



33תוואי קו אונטריו המתוכנן *

*) לעניין מידע צופה פני עתיד ראו שקף 2.



Liberty Village & Metrolinx

34
Source: Province of Ontario.



ייעוד מחדש של  
האזור הנוכחי  

לשימוש מעורב של  
מגורים ותעסוקה 

Liberty Village Portfolio35

161 Liberty 

159/173 Dufferin St

2 Fraser Ave

7/15 Fraser Ave2 & 20 Atlantic Ave
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