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הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד
ואיןלציבור"(החברה)"מ"בען"נדלאלקטרהשלערךניירותהצעתאינהזומצגת

ומהווהבלבדמידעלמסירתמיועדתזומצגת.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשה

.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגה

אינו"(המידע)"המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע

יועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהואינוהשקעההחלטותלקבלתבסיסמהווה

הכלולהמידע.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףלאוכןמסיועץאוהשקעות

או/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםוכוללבלבדתמציתימידעהינובמצגת

ניתןהואאךלציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהנכלליםמהנתוניםשונהבפילוח

לאבההכלולוהמידעזומצגת.האמוריםבדיווחיםשנכללוהנתוניםמתוךלחישוב

בניירותהשקעה.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףנועדו

כיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרט,החברהשלהערךובניירותבכללערך

.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוני

,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת

.המסוהיבטיהכלכליים,החשבונאיים,המשפטייםההיבטיםניתוחביצועוכן

לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםלכלולעשויההמצגת

.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגבומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ו

ועלהכספיותותוצאותיהעסקיה,החברהשלמצבהעלומלאמקיףמידעקבלתלשם

,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנת

.החברהידיעלשפורסמוהתקופתייםובדוחותבדיווחיםלעייןיש

ניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעהמהווהמידעכוללתזומצגתכייצוין

,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע."(ערךניירותחוק)"1968-ח"התשכ,ערך

סקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות

אשר,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחס,דרךבכלהמובאאחרמידעוכל

החברההערכותכילכךוודאותאין.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

.מהותיבאופןאף,ישתנולאכאמור

שלהסובייקטיביותהערכותיהעל,היתרבין,מסתמך,כאמור,עתידפניצופהמידע

הכספיותהתוצאות,הקיימותהתקשרויותיה,המצגתלמועדנכוןותוכניותיההחברה

ובכללו,זומצגתעריכתבמועדבפניהשהיהכללימידעניתוחועל,כיוםהחברהשל

לנכונותובאשרהתחייבותבהםניתנהלאאשר,וסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומים

.עצמאיבאופןהחברהידי-עלנבחנהלאונכונותובהםהכלולהמידעשלשלמותואו

.וודאיבלתיכאמורוהינוהתממשותאילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע

סיכוןמגורמימושפעתלהיותעשויהעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו

לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחהמפורטים)החברהפעילותאתהמאפיינים

חיצונייםומגורמיםהחברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן(2021

.פעילותהעללהשפיעהעשוייםרגולציהלרבות

,מהותיבאופן,שונהלהיותיכולואףיתממששלעילהמידעכיודאותכלאין,לפיכך

לשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען.לעילמהאמור

לאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעל,במצגתהנכללהמידעאת

.המצגתהכנתמועד



מקורות הכנסה עיקריים4

GPנסחר

דמי 
ניהול 

(GP-כ)

רווחים  
שוטפים

(LP-כ)

דמי 
הצלחה  

(GP-כ)

רווחי  
שערוך 

(LP-כ)

(1)

.בתהליך הקמה(1)

(1)

ן     נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשות"אלקטרה נדלהקדמה



נכס בסיס בעל פוטנציאל  
השבחה משמעותי

פלטפורמה מקומית  
מצטיינת ומנוסה  

ניצול יתרונות יחסיים מובהקים  
בדגש על זרם עסקאות איכותיות  

לרוב  
Off Market

שווקים איתנים ומשוכללים  
המציגים צמיחה כלכלית  

ודמוגרפית

ן     נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשות"אלקטרה נדלהקדמה

אסטרטגיית החברה  
הקמה וניהול קרנות השקעה ושותפויות ייעודיות

אשר משקיעות בנכסי בסיס   General Partner)-כ)
.איכותיים



סגירה סופית  
1לקרן חוב 

סגירה סופית  
3לקרן 

AUM
החברה בניהול

(3)

הגעה ליעד הגיוס  
REIT-הראשוני ב

מיליון  100וכן , המלונות
נוספים בהליך  דולר

חתימה

תזרים שקיבלה  
2021החברה בשנת 
LP-כ, ממימושי נכסים

דמי הצלחה  
שהתקבלו בפועל  

(2)2021בשנת 

דמי הניהול ועמלות  
הרכישה שהתקבלו  

(2)2021בשנת 

$3.2

B

$980

M

$285

M

$500

M

130M

₪

150M

₪

28M

₪

30351,6703
מקבצי דיור נרכשו

מתחילת השנה
-כבהיקף של

מיליארד דולר1.7

השקעות בוצעו בקרן  
החוב מתחילת 

-השנה בהיקף של כ
מיליון דולר188

בתים פרטיים נרכשו  
SFRבפעילות ה 

מתחילת השנה  
-בהיקף של כ

מיליון דולר400

בתי מלון נרכשו
המלונות  REIT-ב

-בהיקף של כ
מיליון דולר200

 Privateקרנות 
Equity

רכישות

השקת קרנות חדשות

קרן  

4
קרן  

2חוב 
קרן  

בריטניה  

, להשקעה במקבצי דיור

מיליארד  ביעד גיוס של 

דולר
ביעד  , להשקעה במקבצי דיור

חצי מיליארד דולרגיוס של 

ביעד  , להשקעה במשרדים

מיליון  200גיוס של 

ט"ליש

מימושי
ם

28

2

מקבצי דיור מומשו מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח  

(  IRR)ובתשואה שנתית , מיליארד דולר1.8-כבהיקף של 

2.4xשלברמת הנכס ומכפיל ממוצע 29%-ממוצעת של כ

עסקאות בקרן החוב נפרעו במלואן 

23%-ו16%של IRRבתשואת

.ועד למועד פרסום המצגת(1)
.חלק החברה(2)
(3)Asset under management.

ן     נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשות"אלקטרה נדלהקדמה

סיכום שנת  
2021(1)

חולקו למשקיעי  
הקרנות מתחילת  

השנה  

$480

M



B3.5 ₪12 $6.5B$3.2B

מ  "מקבוצת אלקו בע
(59.63%)

(1)שווי שוק 
(90א "נסחרת במדד ת)

מדינות פעילות  
ב"בארה

(ערים38)

ן מנוהלים"שווי נכסי נדל
(100%( )3,2)

הון משקיעים  
(4)מנוהל 

57%
שיעור המינוף  

האפקטיבי בנכסי  
ן מנוהלים  "נדל

(3,2)

781M₪

( 2)הון עצמי 

(1)ן במספרים"אלקטרה נדל

0403
קרנות

Private 
Equity
פעילות

קרנות
Private Equity
בהליכי הקמה  

(6)

SFRשותפויות 
פעילות

ריט מלונות

0801

423M₪ 104M ₪28M 
₪

21M 
₪

שנת  רווח נקי ב
2021

רווח נקי 
2020בשנת 

ניהול הכנסות מדמי
-ועמלות רכישה כ

GP
(5,2)2021בשנת 

רווחים שוטפים  
LP-כ

2021בשנת 
(5,2)

460M 
₪

הכנסות מדמי  
GP-הצלחה כ

(5,2)2021בשנת 

96M 
₪

רווחי שיערוך  
ואחרים

(5,2)2021בשנת 

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותן     "אלקטרה נדלהקדמה

.למועד פרסום המצגת(1)
.31.12.2021ליום (2)
.לא כולל קרן החוב(3)
.י גופים מוסדיים ובהליכי חתימה בקרן החוב השניה ובריט המלונות"מיליון דולר אשר אושרו בועדת השקעות ע250-וכולל סך של כ, לאחר מימוש נכסים(4)
.לא כולל את נכסי אסטרטגיית המימוש(5)
.הקרן הרביעית למקבצי דיור וקרן החוב השניה, קרן משרדים בבריטניה(6)



95
מקבצי דיור בניהול  

החברה

29,300
יחידות דיור בניהול  

החברה

95%
שיעור תפוסה ממוצע

$6B
(2)ן "שווי נדל

החברות  50בדירוג 33מקום 
הגדולות בתחום מקבצי הדיור  

ב"בארה

16%
ן מנוהלים"בנכסי נדלNOIגידול 

Same Store(2)

43
עסקאות השקעה

12,227
יחידות דיור

95%
שיעור תפוסה ממוצע

$247M
הון מושקע

1,785
בתים פרטיים להשכרה

08
שותפויות פעילות  

95%
שיעור תפוסה ממוצע  

(בשותפויות שסיימו אכלוס(

$424M
ן"שווי נדל

$178M
הון מושקע

03
מלונות נרכשו עד כה

573
חדרים

03
:ערים מרכזיות

יניה'מיאמי ווירג, ניו יורק

$202M
ן"שווי נדל

$106M
הון מושקע

בתים פרטיים  דיור להשכרה קרן החובדיור להשכרה מקבצי דיורדיור להשכרה 

(SFR)

מלונות

$2.6B
(2)הון משוערך 

770
עובדים בחברת הניהול  

(2)

$71M
פיקדונות ששולמו עבור  

בתים תחת הסכם רכישה

.למועד פרסום המצגת(1)
.31.12.2021ליום (2)

(1)תחומי פעילות

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותן     "אלקטרה נדלהקדמה



125תל אביב 

ן"אלקטרה נדל

+507
%

.23.02.2022ליום (1)

+54%

125מניית החברה אל מול מדד תל אביב 
2019-2022(1)

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותן     "אלקטרה נדלהקדמה



215

462

980 1000

285

500

600

178
145

400

41 18

MULTIFAMIL
Y

FUND I
תקופת הגיוס  

(April 17-Feb 18)

MULTIFAMIL
Y

FUND II
תקופת הגיוס

(June 18-July 19)

MULTIFAMILY
FUND III
תקופת הגיוס

(Dec 19-July 21)

DEBT 
FUND I
תקופת הגיוס

(Dec 19-June 21)

SINGLE
FAMILY 
RENTAL
תקופת הגיוס

(2020-To Date)

ELECTRA 
HOSPITALIT

Y
צפי לסגירה ראשונה

Q1-2022 (1)

DEBT 
FUND II

צפי לסגירה ראשונה
H1-2022 (2)

MULTIFAMILY
FUND IV

צפי לסגירה ראשונה
H1-2022

קריאה לכסף100% קריאה לכסף100% קריאה לכסף100% קריאה לכסף100% ההשקעה מבוצעת באמצעות 
שותפויות ייעודיות

בתהליך גיוס בתהליך גיוס בתהליך גיוס

.מיליון דולר אושרו בועדות השקעה של גוף מוסדי ונמצאים בהליכי חתימה100-סך של כ(1)
.מיליון דולר אושרו בועדות השקעה של גופים מוסדיים ונמצאים בהליכי חתימה150-סך של כ(2)

100

165

התפתחות גיוסי הכספים  
(במיליוני דולרים)ל"בישראל ובחו

Investors Commitments

Co-Investors

Initial Target

In Process

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותן     "אלקטרה נדלהקדמה



$2.7B

$0.9B

(1)גויסו לטובת פעילות הקרנות

(  דמי הצלחה+ החברה זכאית לדמי ניהול )

Co-Investors-גויסו מ
דמי  + החברה זכאית לעמלת רכישה חד פעמית )

(3)(הצלחה

$3.6Bגויסו עד כה על ידי החברה

$3.2B הון מנוהל נוכחיAUM(2)

.ונמצאים בהליכי חתימה2מיליון דולר להשקעה בקרן חוב 150-וכ, מיליון דולר שאושרו בועדות השקעה של גוף מוסדי להשקעה בריט המלונות100כולל (1)
.Asset under management, לאחר מימושים נכסים(2)
.טרום תקופת הקרנותCo-Investorsולא כולל , ומקבצי דיור שאינם במסגרת הקרנות,  SFR-כולל פעילות ה(3)
.למועד פרסום הדוחות השנתיים(4)

$581
M

2018 2019 2020

$706
M

$2.2B

$320
M

2017

$3.6B

2021

גידול עקבי בהיקף הגיוסים  

(4)המצטבר

התפתחות גיוסי הכספים  
ל"בישראל ובחו

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותן     "אלקטרה נדלהקדמה



משקיעי עוגן מובילים לצד החברה
ב"מישראל וארה

PROVIDENT FUND FOR
BANK LEUMI EMPLOYEES

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותן     "אלקטרה נדלהקדמה



נתונים פיננסיים



2.1

2017 2018 2019

3

4.5

($מיליארדי , 100%)

2020

($מיליוני , 100%)

5

95

2017 2018 2019

138

179

2020

220

-2017בהיקף הפעילות צמיחה עקבית 
התפתחות שווי נכסי  (1)2021

ן מנוהלים  "נדל
NOIהתפתחות 

2021

6.5

2021

256

.לא כולל עסקאות קרן החוב, ן בניהול החברה"נדל(1)

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותנתונים פיננסיים     ן     "אלקטרה נדלהקדמה



6

2018 2019 2020

11

19

2

2017

.2021ראו פרק הסכמים מהותיים בדוח השנתי של החברה לשנת , י המשקיעים"אשר משולמים ע, לפרטים נוספים אודות חלקה של החברה בדמי הניהול ושיעורם(1)
.דמי ההצלחה הצבורים הושפעו גם מהשינוי בשער החליפין של הדולר מול השקל(2)

הכנסות מדמי ניהול ועמלות  
במיליוני  )רכישה במסגרת הקרנות 

(1)( ח"ש

57

2018 2019 2020

104

172

38

2017

התפתחות דמי ההצלחה  
במיליוני  )הצבורים חלק החברה 

(2)( ח"ש

2021

456

28

2021

הכנסות מדמי ניהול כנגזרת ישירה של היקף ההון  

(Fee Earning AUM)המנוהל 

הינם 2021בדצמבר 31דמי ההצלחה הצבורים ליום 

-של דמי הצלחה בסך של כבפועללאחר תקבול 

2021בשנת ח "מיליון ש150

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותנתונים פיננסיים     ן     "אלקטרה נדלהקדמה



חברת ניהול  
נכסים
(Property 

Management)

אלקטרה  
כשותף מנהל  

((GP

קרנות השקעה

LP-משקיעה כ

הקרן משקיעה

ן"נכסי נדל

LP-רווחים שוטפים כ
החברה משקיעה כשותף מוגבל בכל קרן או  
נכס שבניהולה ובכך נהנית מרווחים שוטפים  

(FFO )בהתאם לשיעור החזקתה.

רווחים שוטפים  
LP-כ

רווחי שיערוך  
LP-כ

דמי הצלחה 
((Promote

דמי ניהול שנתיים

ELECTRA X4
(1)מקורות הכנסה4מודל עסקי חזק ויציב המבוסס על 

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותנתונים פיננסיים     ן     "אלקטרה נדלהקדמה

.2021לדוח התקופתי של החברה לשנת 1.3לפרטים נוספים ראו סעיף (1)

Promote))דמי הצלחה 
במסגרת הקרנות אותן מנהלת החברה והסכמי 

היא זכאית לדמי הצלחה  , עם שותפיהJV-ה
.  כנגזרת מהרווח

LP-רווחי שיערוך כ
החברה משקיעה כשותף מוגבל בכל קרן או  
נכס שבניהולה ובכך נהנית מרווחי שיערוך 

.בהתאם לשיעור החזקתה

דמי ניהול שנתיים
כנגזרת  שנתיים החברה נהנית מדמי ניהול 

.מסך ההון המנוהל



19 28
30

96
17

21
91

460

מהגידולנובערכישהועמלותניהולמדמיבהכנסותהגידול

.והשותפויותהקרנותפעילותבהיקף

Limited)מוגבלכשותףהחברהשלמחלקהנובעתההכנסה
Partner)השוטפתהפעילותבתוצאות.

שלחלקהאתמבטאהצלחהמדמיבהכנסותהחברהחלק

מומשואו/וששוערכובנכסיםשוויבשינויימנהלכשותףהחברה

מינימליתתשואההחזרלאחררקוזאת,התקופהבמהלך

ככל.ששוערךבנכסהשקעתםעבורהמוגבליםלשותפים

המינימליתהתשואה,להשקעהקרןבאמצעותהינהשההשקעה

.הקרןנכסיכללשלכממוצעמחושבת

(Promote)הכנסות מדמי הצלחה 

הכנסות מדמי ניהול ועמלות רכישה  

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן בהתאם לשיטת השווי המאזני 
ואחרים

חלק החברה בהתאם לשיטת השווי המאזני

2020

606

156

2021

למעט)בשנהפעםנכסכלמשוערךהחברהלמדיניותבהתאם

תפעולייםבפרמטריםמהותייםשינויםישנםבהםבמקרים

מהליךיוצאכפועל(שחלףלזמןקשרללאשמאותתבוצעבגינם

רבעוןבכלזההאינוההוגןהשוויבהתאמותהחברהחלק,זה

הנכסיםמהיקףהיתרביןהנובעיםפעריםויתכנוהשנהבמהלך

.החברהשלההחזקהומאחוזהמשוערכים

ELECTRA X4
(1)( ₪מיליוני )התפתחות ארבעת מקורות ההכנסה 

.לא כולל הכנסות מנכסי אסטרטגיית המימוש(1)

הסך הכולל של ארבעת מקורות  

ההכנסה גדל בשיעור של  

2020ביחס לשנת 288%

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותנתונים פיננסיים     ן     "אלקטרה נדלהקדמה



202120202019

ח  "באלפי שהכנסות ורווחים

ב"מדיור להשכרה בארה

28,17718,82011,119הכנסות מדמי ניהול ועמלות רכישה

21,41416,72514,544חלק החברה בהתאם לשיטת השווי המאזני

96,09829,83931,215חלק החברה בהתאמות שווי הוגן בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים

460,46391,00576,076(Promote)הכנסות מדמי הצלחה 

417--שינוי בשווי הוגן ממימוש של דיור להשכרה שהוצגו כנכס פיננסי דרך רווח והפסד

18,390(862)29,552מנכסי אסטרטגיית המימוש  

635,704155,527151,761

והוצאותעלויות

39,9904,5062,040עלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש

36,49113,73910,156עלות ההכנסות של דיור להשכרה

24,27613,49317,261הוצאות הנהלה וכלליות

1161,236-הוצאות מכירה ושיווק ואחרות

534,947123,673121,068רווח תפעולי

(13,785)(9,184)(19,641)נטו  , הוצאות מימון

515,306114,489107,283על הכנסה  מסיםרווח לפני 

(711’6)(10,191)(92,190)על הכנסה  מסים

423,116104,298100,572רווח נקי לתקופה

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותנתונים פיננסיים     ן     "אלקטרה נדלהקדמה
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2018 2019 2020

101 104

423

2021

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותנתונים פיננסיים     ן     "אלקטרה נדלהקדמה

התפתחות הרווח הנקי
( ח"במיליוני ש)



The Mason, Summerville, SC (Fund III)

דיור להשכרה
מקבצי דיור



בתקופת מימוש–Iקרן 

בתקופת מימוש–IIקרן 

(2)סטטוס קרנות פעילות

$215M$145M$1B

2.19 $332M

16

100%-הקרן קראה ל
מהתחייבויות המשקיעים

-גויסו מ(3)חודשים 10-גויסו ב
Co-Investor Partners

(3)

מקבצי דיור  היקף רכישות
(  נרכשו במקור22)

יחידות דיור  
(נרכשו במקור7,636)

(5)מכפיל תיאורטי  בחלוקות למשקיעים  

נכסים מומשו עד כה

ד בנכסי הקרן  "שיעור עליית שכ
ממועד הרכישה, הנותרים

$462M$400M$2.3B3612,195

חודשים  12-גויסו ב
(4)

-גויסו מ
Co-Investor Partners

(4)

מקבצי דיור  היקף רכישות
(נרכשו במקור42)

יחידות דיור
(נרכשו במקור14,174)

$161M
בחלוקות למשקיעים  

100%-הקרן קראה ל
מהתחייבויות המשקיעים

FINAL CLOSING – FEB 

18

INITIAL CLOSING – APR 

17

FINAL CLOSING – JUL 

19

INITIAL CLOSING – JUN 

18

35%
החזר על ההון המושקע  

אשר חולק חזרה למשקיעי  
הקרן  

22.6%
(IRR)שיעור תשואה שנתית 

נטו מדמי ניהול ולפני תשלום  
(1)דמי הצלחה 

.  מועדי והיקף החלוקות בפועל למשקיעים ושווי השקעה נוכחי משוערך, מחושב על פי מועדי והיקף הקריאה לכסף מהמשקיעים: נטו מדמי ניהול ולפני תשלום דמי הצלחה((IRRשיעור תשואה שנתית (1)

.למועד פרסום המצגת(2)

. בהתאמה, מיליון דולר48-מיליון דולר וכ57-נכסים הינו כ16לאחר מימוש . Co-Investorsהון מושקע של חברי הקרן ושל (3)

. בהתאמה, מיליון דולר330-מיליון דולר וכ422-נכסים הינו כ6לאחר מימוש . Co-Investorsהון מושקע של חברי הקרן ושל (4)

כל הנתונים חלק  )וחלקי ההון המקורי שגוייס ,שווי ההשקעה הנוכחי המשוערך לנכסיםבתוספת , מחושב על פי חלוקות שבוצעו עד למועד הדוחות הכספיים( GP-ברוטו לפני עמלות הצלחה ל)מכפיל תיאורטי (5)

(.  הקרן

2,070

28%

06

נכסים מומשו עד כה

ד בנכסי  "שיעור עליית שכ
ממועד  , הקרן הנותרים

הרכישה

21% 1.76
(5)מכפיל תיאורטי 

06

154%

החזר על ההון המושקע  
אשר חולק חזרה למשקיעי  

הקרן  

20.7%
(IRR)שיעור תשואה שנתית 

נטו מדמי ניהול ולפני תשלום  
(1)דמי הצלחה 

חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



.  מועדי והיקף החלוקות בפועל למשקיעים ושווי השקעה נוכחי משוערך, מחושב על פי מועדי והיקף הקריאה לכסף מהמשקיעים: נטו מדמי ניהול ולפני תשלום דמי הצלחה((IRRשיעור תשואה שנתית (1)

.למועד פרסום המצגת(2)

כל הנתונים חלק  )וחלקי ההון המקורי שגוייס ,שווי ההשקעה הנוכחי המשוערך לנכסיםבתוספת , מחושב על פי חלוקות שבוצעו עד למועד הדוחות הכספיים( GP-ברוטו לפני עמלות הצלחה ל)מכפיל תיאורטי (3)

(.  הקרן

בתקופת השבחה–IIIקרן  

$980M$41M$2.5B4713,369

1.21 $107M10%
100%-הקרן קראה ל

מהתחייבויות המשקיעים

-גויסו מחודשים18-גוייסו ב
Co-Investor Partners

יחידות דיורמקבצי דיורהיקף רכישות

(3)מכפיל תיאורטי  ד ממועד  "שיעור עליית שכבחלוקות למשקיעים  
הרכישה

11%
החזר על ההון המושקע  

אשר חולק חזרה למשקיעי  
הקרן  

20.4%
שיעור תשואה שנתית  

(IRR)  נטו מדמי ניהול ולפני
(1)תשלום דמי הצלחה 

INITIAL CLOSING – DEC 

19FINAL CLOSING – JUL 

21

(2)סטטוס קרנות פעילות

חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



ועד לפרסום  2021בשנת מקבצי דיור אשר מומשו 
הדוח

(1)Multiple–מכפיל על ההון המושקע.

בתשואה1נכסים מקרן 12מימוש 

2.4X-ומכפיל ממוצע של כ%28-בשיעור של כ (IRR)שנתית ממוצעת

FUND I
EXECUTION

23% 
IRR

2.1X

Multiple

Marbella Place

21% 
IRR

1.9X

Multiple

Northgreen at Carrollwood 

22% 
IRR

2.0X

Multiple

Reserve at Lake Irene 

20% IRR

1.95X

Multiple

Level at 401

27% IRR

2.1X

Multiple

The Avenue

24% IRR

2.3X

Multiple

The Vue at Baymeadows

Parc at 980

31% IRR

2.3X

Multiple

Lago Paradiso

32% IRR

2.65X

Multiple

Avion at Carlwood

38% IRR

3.14X

Multiple

The Parke at Oakley

29% IRR

2.9X

Multiple

Beach Walk at Sheridan 

21% IRR

1.8X

Multiple

WestEnd at 76Ten 

47% IRR

3.87X

Multiple

חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



FUND II
EXECUTION

23.5% IRR

1.86X

Multiple

The Madison

20% IRR

1.6X Multiple

One Rocky Ridge

33% IRR

1.93X

Multiple

The Oxford

60% IRR

3.56X

Multiple

Highlands at Alexander Pointe

54% IRR

3.0X Multiple

The Asten at Ribelin Ranch

40% IRR

2.3X Multiple

Artisan at Lake Wyndemere

בתשואה2נכסים מקרן 6מימוש 

2.5X-ומכפיל ממוצע של כ%41-בשיעור של כ (IRR)שנתית ממוצעת

(1)Multiple–מכפיל על ההון המושקע.

ועד לפרסום  2021בשנת מקבצי דיור אשר מומשו 
הדוח

חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



(1)Multiple–מכפיל על ההון המושקע.
.  תשואה אפסית(2)

בתשואה, אשר נרכשו בטרם הקמת הקרן הראשונה, נכסים6מימוש 

2.3X-ומכפיל ממוצע של כ%21-בשיעור של כ (IRR)שנתית ממוצעת

PRE-FUND
EXECUTION ועד לפרסום  2021בשנת מקבצי דיור אשר מומשו

הדוח

Gallery at Kety

1.3X Multiple

6.2% IRR

Vantage Point 

1.83X

Multiple

13% IRR

JRK Portfolio 5 Assets

2.9X Multiple

24% IRR

Lake Ellenor

3.2X Multiple

46% IRR

Copperfield (2)

(-)X Multiple

(-)% IRR

Vantage at Shavano Park 

2.81X

Multiple

21% IRR

חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



-יישום האסטרטגיה בהצלחה מביאה לעלייה משמעותית ב

NOIוהשבחה של הנכסים גם בתנאי שוק משתנים

.בדוח הדירקטוריון5ראה עמוד , למידע בדבר מספר היחידות אשר מומשו בכל שנה(1)

2021

במהלך תקופת  NOI-שיעור הגידול הממוצע ב
-2018בנכסים שמומשו בין השנים ההחזקה

2022

מקבצי דיור

26%

34%

17%

25%

57%

2022202020192018

חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



מקבצי דיור  -סקירת ענף 
חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה

פערים גדולים בין הביקושים למגורים להיקף הבניה החדשה במהלך העשור 
מגמה אשר צפויה , ב"תרמו לעליה מתמשכת במחירי השכירות בארה, האחרון

להמשיך ביתר שאת בשנים הקרובות

MULTIFAMILY RENT GROWTH: HISTORICAL AND BASE CASE FORECAST
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מקבצי דיור  -סקירת ענף 

10%

8%

6%

4%

2%

0%
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Newmark Q4 2021: מקור

ב נשאר  "במקבצי הדיור לבין הריבית בארה( Cap Rates)הפער בין שיעורי ההיוון 
רחב ויש בו כדי לספוג עליות ריבית עתידיות

200 bps

310 bps



חוב     בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותדיור להשכרה    מקבצי דיור    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה

מקבצי דיור  -סקירת ענף 
גופי ההשקעות המובילים בעולם ממשיכים לבצע השקעות בהיקפי ענק במקבצי דיור ולא צופים האטה בעתיד  

ב ולהינות ממיסוי  "חברות ענק ממשיכות לפתח מרכזי תעסוקה גדולים בדרום מזרח ארה, בנוסף. הנראה לעין
רגולציה תומכת והגירה חיובית משמעותית, נמוך



דיור להשכרה
קרן החוב



בתקופת  –קרן החוב 

(1)השקעות

$285M$18M4312,227
-גויסו מחודשים18-גוייסו ב

Co-Investor Partners
עסקאות פעילות

(  עסקאות במקור45)
יחידות דיור  12,787)

(במקור

$23M

בחלוקות למשקיעים  

INITIAL CLOSING – DEC 

19

1.16

(3)מכפיל תיאורטי 

FINAL CLOSING – JUN 

21

התפלגות לפי מדינההתפלגות לפי סוג ההשקעה

02

עסקאות מומשו

.למועד פרסום המצגת(1)

.  מועדי והיקף החלוקות בפועל למשקיעים ושווי השקעה נוכחי משוערך, מחושב על פי מועדי והיקף הקריאה לכסף מהמשקיעים: נטו מדמי ניהול ולפני תשלום דמי הצלחה((IRRשיעור תשואה שנתית (2)

(.  כל הנתונים חלק הקרן)וחלקי ההון המקורי שגוייס ,שווי ההשקעה הנוכחי המשוערך לנכסיםבתוספת , מחושב על פי חלוקות שבוצעו עד למועד הדוחות הכספיים( GP-ברוטו לפני עמלות הצלחה ל)מכפיל תיאורטי (3)

.לאחר פרעון מלא של שתי עסקאות(4)

100%-הקרן קראה ל
מהתחייבויות המשקיעים 8%

החזר על ההון המושקע  
אשר חולק חזרה למשקיעי  

הקרן  

13.8%
שיעור תשואה שנתית  

(IRR)  נטו מדמי ניהול ולפני
(2)תשלום דמי הצלחה 

NC, 2% TN, 0.5%

FL, 16%

SC, 3%

UT, 4%

AZ, 13%

TX, 55%

NJ, 8%

Mezzanine Loan, 
42%

Participating 
Preferred Equity, 25%

Preferred Equity, 
33%

שיעור תפוסה ממוצע

95%

$247M
(4)הון מושקע 

בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותחובמקבצי דיור    דיור להשכרה    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



CASE STUDY–  קרן
החוב

WEST LAS OLAS 4שם הנכס

מיקום
,  מיאמי, פורט לודרדל

פלורידה

הלוואת מזניןמוצר

260ד"יח' מס

2020שנת הקמת הנכס

$10,000,000סכום השקעה

12.24%שיעור קופון

02.12.2020מועד סגירה

12.12.2021מועד פרעון

23.5%(1)(IRR)שיעור תשואה בפועל 

.כולל קנס פירעון מוקדם(1)

בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותחובמקבצי דיור    דיור להשכרה    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



(  בהם קרנות וחברות אשראי)מלווים אלטרנטיביים 
הובילו את היקף מתן האשראי ברבעון השלישי של  

מסך האשראי שניתן ברבעון 40%עם 2021שנת 

בתים פרטיים להשכרה      מלונאות       פלטפורמות חדשותחובמקבצי דיור    דיור להשכרה    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה

Life companies

banks

Alternative lenders

cmbs

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Q3 2021 Q3 2020

CBRE U.S. Lending Figures Q3 2021: מקור

חוב–סקירת ענף 



דיור להשכרה
SFRבתים פרטיים 



בתים פרטים להשכרה
Single Family Rental(1)

.למועד פרסום המצגת(1)

.החודשים הבאים24-בתים ששולם עבורם פיקדון וצפויים להימסר ב(2)

$178M

08

$424M

95%

$71M

4,000

1,785

7

הון  

מושקע

שותפויות  

הוקמו

שווי  

ן"נדל

שיעור תפוסה ממוצע
(בשותפויות שסיימו אכלוס)

פיקדונות ששולמו עבור  

בתים תחת הסכם  

רכישה

בתים נוספים תחת  

(2)הסכם רכישה

בתים פרטיים  

נרכשו

22מדינות ו 

ערים מרכזיות  

ב"בארה

למטרת רכישת  ( LP)החברה ממשיכה לגייס הון ממשקיעים 

באמצעות שותפויות  , בתים פרטיים חדשים להשכרה

ייעודיות

מלונאות       פלטפורמות חדשותבתים פרטיים להשכרה      מקבצי דיור    חובדיור להשכרה    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה



שיעור הגידול בדמי השכירות הממוצעים  
ב צפוי להמשיך  "לבתים פרטיים בארה

ולעלות בשנים הקרובות

מלונאות       פלטפורמות חדשותבתים פרטיים להשכרה      מקבצי דיור    חובדיור להשכרה    ן     נתונים פיננסיים     "אלקטרה נדלהקדמה
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SFRבתים פרטיים להשכרה –סקירת ענף 

 John Burns Real Estate Consulting Feb 2022: מקור

35%

31% 31%
29% 28% 27%

25%
23% 23% 22%

17%

9%
7%

9% 9% 10% 10%
7%

4%
7%

5% 6%

Entry Level Home Payment, % Growth YOY Single Family Rent Index, % Growth YOY

 John Burns Real Estate Consulting Feb 2022: מקור

תשלום המשכנתא החודשי הממוצע בערי דרום  
בעשרות  2021ב עלה בשנת "ודרום מזרח ארה

מה , מונים בהשוואה לשיעור הגידול בשכר הדירה
שתורם באופן מובהק לגידול בביקושים למגורים  

בשכירות



פעילות בתחום המלונאות



ELECTRA HOSPITALITY 
REITo החברה הקימהREIT אמריקאית פרטית במטרה לרכוש מלונות איכותיים במיקומים מצוינים ובמחירים הזדמנותיים(distress )

.  המשקפים את השפעת מגפת הקורונה על הענף

o מיליון דולר700-ועדכון יעד הגיוס ל,כחצי מיליארד דולרהגעה ליעד הגיוס בהיקף של.

oמיליון דולר100-החברה נמצאת בהליך חתימה מול גוף מוסדי שאישר השקעה בהיקף של כ.

o מיליון דולר106-של כ( 100%)שלושה בתי מלון נרכשו עד כה בהיקף השקעה הונית.

oהחברה חתמה על הסכם רכישה מחייב לבית מלון נוסף.

oסגירה ראשונה לפעילות צפוייה ב-Q1 2022.

LOCATION: ALEXANDRIA, VA LOCATION: MIAMI, FL

:מחיר רכישה :הון מושקע :חדרים
$127M 201$54M

מחיר  

:רכישה

:הון מושקע :חדרים
$47M 178$26M

:מחיר רכישה :הון מושקע :חדרים
$28M 194$26M

LOCATION: NOMAD, NY

פלטפורמות חדשותמלונאותבתים פרטיים להשכרה      ן     נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב"אלקטרה נדלהקדמה



ב עדיין מציגים נתונים תפעוליים אשר  "מלונות בערים המרכזיות בארה
ולא צפויים להתאושש באופן מוחלט  2019נמוכים בעשרות מונים משיעורי 

בעתיד הקרוב  

המלונאות–סקירת ענף 
פלטפורמות חדשותמלונאותבתים פרטיים להשכרה      ן     נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב"אלקטרה נדלהקדמה

OCCUPANCY ADR RevPAR HOTEL EBITDA ASSET VALUES

SAN FRANSISCO 
ANNUAL FORECASTS RELATIVE TO 2019
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-40%
-41%

-65%

-24%

-95%

-18%
-17%
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-60%
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-10%
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-17% -17%
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NEW YORK CITY 
ANNUAL FORECASTS RELATIVE TO 2019
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-27%

-32%

-50%

-22%

-78%

-19%
-21%

-36%

-64%

-24%

-11%

-2%

-12% -12%

-37%

BOSTON
ANNUAL FORECASTS RELATIVE TO 2019
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-30%

-23%
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-11%
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-14%

-35%

-8%
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0%
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LARC Q4 2021: מקור



הרחבת פעילות קרנות 
(  Private Equity)ההשקעה 



בהקמהPrivate Equityקרנות 

-להשקעות במקבצי דיור 4קרן 
.  ניהולי/ בעלי פוטנציאל השבחה תפעולי Value-addהשקעה בנכסי -1-3מודל עסקי זהה לקרנות ❖

מיליון דולר 75הינו הנמוך מבין , LP-היקף ההתחייבות של השותף הכללי בקרן כ, מיליארד דולרהינויעד הגיוס של הקרן ❖

.  מהיקף התחייבויות המשקיעים6%או 

.H1 2022-סגירה ראשונה צפויה ב❖

-2קרן חוב 
לרוכשי מקבצי  , Mezzanine Loan-וPreferred Equityמתן הלוואות המודל העסקי הינו , בזהה לקרן הראשונה❖

".השלמת הון"דיור איכותיים הנדרשים למכשירי 

15הינו , LP-היקף ההתחייבות ההשקעה של השותף הכללי בקרן כ, מיליון דולר500יעד הגיוס של הקרן הינו ❖

.מיליון דולר

.H1 2022-סגירה ראשונה צפויה ב❖

-קרן משרדים בבריטניה 
Valeo)שיתוף פעולה עם שותף מקומי ❖ Capital)במהלכן ביצע  , שנים בתחום25-בעל ותק וניסיון של מעל ל

.לרבות עם גופים מוסדיים מישראל ובריטניה, עסקאות בהיקף רחב

ומתרחבת  , ובבריטניה בפרט, בעולםGrade B/Cלנכסי Grade Aבשנים האחרונות גוברים פערי הביקוש בין נכסי ❖

.Value-addהקרן תפעל במודל (. ”Flight to Quality“" )נהירה לאיכות"תופעת ה

.ט"מיליון ליש15הינו , LP-היקף ההתחייבות של השותף הכללי בקרן כ, ט"מיליון ליש200יעד הגיוס של הקרן הינו ❖

פלטפורמות חדשותבתים פרטיים להשכרה      מלונאותן     נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב"אלקטרה נדלהקדמה



תודה רבה


