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הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

לפרשהואיןלציבור")החברה("מ"בען"נדלאלקטרהשלערךניירותהצעתאינהזומצגת
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יועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהואינוהשקעההחלטותלקבלתבסיס

מידעהינובמצגתהכלולהמידע.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףלאוכןמס

מהנתוניםשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםוכוללבלבדתמציתי

שנכללוהנתוניםמתוךלחישובניתןהואאךלציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהנכללים

בדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףנועדולאבההכלולוהמידעזומצגת.האמוריםבדיווחים

,בפרט,החברהשלהערךובניירותבכללערךבניירותהשקעה.לציבורהחברהשפרסמה

.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת

וכן,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת

.המסוהיבטיהכלכליים,החשבונאיים,המשפטייםההיבטיםניתוחביצוע

או/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםלכלולעשויההמצגת

.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגבומהאופןשונהבאופןהמוצגמידע

מנתועלהכספיותותוצאותיהעסקיה,החברהשלמצבהעלומלאמקיףמידעקבלתלשם

לעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבל

.החברהידיעלשפורסמוהתקופתייםובדוחותבדיווחים

,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעהמהווהמידעכוללתזומצגתכייצוין

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

בכלהמובאאחרמידעוכלסקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדנים

בשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחס,דרך

.מהותיבאופןאף,ישתנולאכאמורהחברההערכותכילכךוודאותאין.החברה

החברהשלהסובייקטיביותהערכותיהעל,היתרבין,מסתמך,כאמור,עתידפניצופהמידע

החברהשלהכספיותהתוצאות,הקיימותהתקשרויותיה,המצגתלמועדנכוןותוכניותיה

,ציבורייםפרסומיםובכללו,זומצגתעריכתבמועדבפניהשהיהכללימידעניתוחועל,כיום

המידעשלשלמותואולנכונותובאשרהתחייבותבהםניתנהלאאשר,וסקריםמחקרים

מטבעועתידפניצופהמידע.עצמאיבאופןהחברהידי-עלנבחנהלאונכונותובהםהכלול

עתידפניהצופההמידעשלהתממשותו.וודאיבלתיכאמורוהינוהתממשותאילסיכוניכפוף

בדוחהמפורטים(החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמימושפעתלהיותעשויה

החברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן)2022לשנתהחברהשלהתקופתי

.פעילותהעללהשפיעהעשוייםרגולציהלרבותחיצונייםומגורמים

מהאמור,מהותיבאופן,שונהלהיותיכולואףיתממששלעילהמידעכיודאותכלאין,לפיכך

המידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען.לעיל

.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעל,במצגתהנכלל



MULTIFAMILY DEBT SINGLE FAMILY HOSPITALITY UK

מקורות הכנסה עיקריים4

דמי 
ניהול  

GP-כ

רווחים  
שוטפים

LP-כ

דמי 
הצלחה

GP-כ

רווחי 
שערוך  

LP-כ

)1(

.בתהליך הקמה(1)

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה

HOUSE OF FUNDS



אסטרטגיית החברה 
,  הקמה וניהול קרנות ופלטפורמות השקעה מגוונות אשר משקיעות בנכסי בסיס איכותיים

.סיכון אטרקטיביות-המאופיינים בתשואות מותאמות

נכסי בסיס בעלי  
פוטנציאל השבחה  

משמעותי

קבלת תזרים שוטף  
ויציב המאפשר גמישות  
פיננסית ותומך בצמיחה  

אורגנית של החברה  
לאורך שנים

שווקים איתנים ומשוכללים  
המציגים צמיחה כלכלית  

ודמוגרפית

ניהול ותפעול מקצועי באמצעות  
,  פלטפורמות מקומיות בבעלות החברה

הנהנות מיתרון לגודל תוך שליטה בכל  
שרשרת הערך

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה



דגשים עיקריים
אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה

.ועד למועד פרסום הדוחות, GP-הנתונים כוללים את התחייבויות ה(1)
.לא כולל את קרנות החוב(2)

החברה  , בתקופה של חוסר ודאות
הן ברמת , נמצאת במצב איתן

הסולו והן ברמת נכסי הבסיס

גוייסו לקרנות החברה  ) 1(2022בשנת 
יותר , מיליארד דולר1.7-כסך של 

מבכל שנה שקדמה לה

לחברה  , לאור גיוסים נרחבים
התחייבויות פלטפורמות בעלות 

משקיעים בלתי מנוצלות בהיקפים  
המאפשרות זמני  , משמעותיים

תגובה מהירים ויכולת ביצוע  
עסקאות הזדמנותיות במהלך השנה 

הקרנות בניהול החברה הן . הקרובה
,  )Closed Ended Funds(סגורות 

ללא אפשרות יציאה

שיעורי מינוף -מינוף נכסי הבסיס 
בריביות ) )2(לכל התיק54.4%(נמוכים 

) Rate Cap(קבועות או מגודרות 
תורמים לאי , חוב ארוךמ"מחבשילוב 

הכבדה על התזרימים השוטפים 
במידת  . ומסייעים לגמישות פיננסית

הצורך ייתכנו עסקאות שיבוצעו תחילה  
וימומנו  ) Full Equity(ללא חוב בנקאי 

בשלב מאוחר יותר בתנאים טובים יותר

ברבעון כולל, במהלך השנההתרומה לרווח 
נבעה בעיקרה מקרנות מקבצי , הרביעי

אשר השלימו את ) I,II,III(הדיור הוותיקות 
לעומת הקרנות , הליך הייצוב וההשבחה

אשר הוקמו לאחרונה ותרומתן לרווחיות  
)IVבדגש על קרן (עודנה שולית 

תנאי השוק-דיור להשכרה 
)Market Fundamentals (  נותרים

יציבים על אף התייקרות הריבית 
המודל . ועלייה מתונה בשיעורי ההיוון

העסקי המבוסס השבחה מייצר ערך  
גם בתרחישים שליליים

שינויי השוק -קרנות החוב 
מייצרים הזדמנויות לביצוע 
עסקאות אטרקטיביות יותר 

,  באמצעות הורדת רמת המינוף
לצד העלאת הריבית המשולמת

תנאי השוק הנוכחיים  -ריט מלונות 
)  קשיי מימון מחדש של בעלי מלונות(

מייצרים אופק להמשך השקעות 
הזדמנותיות בהתאם למודל העסקי

ן "ניצול טלטלת שוק הנדל-בריטניה 
בבריטניה לצורך רכישות בנייני משרדים 

במחירים אטרקטיביים ויישום מצויינים
אסטרטגיית ההשבחה



אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה

2023שנת

שנת 2023אנו רואים בשנת 
–רכישות אטרקטיבית 

במרבית ניצול הזדמנויות רכישה 
שווקי הפעילות של החברה

-דגש על ניהול סיכונים ותזרימי מזומנים 
המשך ניהול אחראי של פעילות המגורים  

המהווה את חלק הארי , בשכירות
בפעילות החברה

לצד



.למועד פרסום המצגת(1)
.31.12.2022ליום (2)
.לא כולל את קרנות החוב(3)
.9לפילוח ראה שקף (4)

)1(ן במספרים"אלקטרה נדל

B1.7₪16 $9.3B $4.6B54.4% 90א "ת
ן"א נדל"ת
125א "ת

)A3.il(מידרוג 
)  -S&P)ilAמעלות 

מ "מקבוצת אלקו בע
)60.2%(

מדינות פעילות  שווי שוק
ב"בארה

)ערים55(

ן "שווי נכסי נדל
מנוהלים

)100%) (3,2(

הון משקיעים  
)4(מנוהל 

שיעור המינוף  
האפקטיבי בנכסי 

)3,2(ן מנוהלים "נדל

נסחרת במדדים  
מובילים

דירוג החברה

15M$5M$ 209M$43M$ 404M$
הכנסות מדמי ניהול  

GP-ועמלות רכישה כ
2022לשנת 

רווחים שוטפים  
2022לשנת LP-כ

הכנסות מדמי הצלחה 
2022לשנת GP-כ

רווחי שיערוך ואחרים 
2022לשנת LP-כ

)  2(סך הון עצמי 

182M$
)₪615M-כ(

רווח נקי בשנת 
2022

רווח נקי ברבעון הרביעי 

7.4M$
)₪26M-כ(

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה

132M$
)₪423M-כ(

2021רווח נקי בשנת  



107
מקבצי דיור 

32,476
יחידות דיור 

93%
שיעור תפוסה ממוצע

$7.8B
)2(ן משוערך "שווי נדל

החברות הגדולות  50בדירוג 35מקום 
ב"בתחום מקבצי הדיור בארה

18%)158M$(
ן מנוהלים"בנכסי נדלNOIגידול 

Same Store 2(בתקופת הדוח(

56
עסקאות מימון פעילות

15,808
יחידות דיור

88%
שיעור תפוסה ממוצע

$413M
הון מושקע

3,558
בתים פרטיים להשכרה

19
שותפויות פעילות 

93%
שיעור תפוסה ממוצע 

)בשותפויות שסיימו תהליך אכלוס(

$1.1B
ן משוערך  "שווי נדל

$445M
הון משוערך  

07
מלונות נרכשו עד כה

1,341
חדרים

06
:ערים מרכזיות

ווסט  , .D.Cוושינגטון , מיאמי, ניו יורק
יניה'ווירג, בוסטון, פאלם ביץ

$703M
ן משוערך"שווי נדל

$407M
הון משוערך

מלונות)SFR(בתים פרטיים דיור להשכרה קרנות החובדיור להשכרה מקבצי דיורדיור להשכרה 

800
)2(עובדים בחברת הניהול 

$38M
פיקדונות ששולמו עבור בתים  

תחת הסכם רכישה

.למועד פרסום המצגת(1)
.31.12.2022ליום (2)

$3.7B
)2(הון משוערך 

)1(תחומי פעילות

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה



.ועד למועד פרסום הדוחות, GP-הנתונים כוללים את התחייבויות ה(1)
.טרום תקופת הקרנותCo-Investorsולא כולל , ומקבצי דיור שאינם במסגרת הקרנות,  SFR-כולל פעילות ה(2)
.לאחר מימושי נכסים(3)

גייסה החברה סך של )1(2022בשנת 
.יותר מבכל שנה שקדמה לה,מיליארד דולר1.7-כ

החברה ממשיכה בהליך הגיוס בדגש על משקעים זרים 

)  1(גידול עקבי בהיקף הגיוסים המצטבר

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה

$1.3B

$5.3B

גויסו במסגרת קרנות ההשקעה של החברה
)  דמי הצלחה+ החברה זכאית לדמי ניהול (

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

גויסו עד כה על 
ידי החברה

)AUM)3הון מנוהל נוכחי  $4.6B

$4.0B

$581M

2018 2019 2020

$706M

$2.2B

$320M

2017

$3.6B

2021

$5.3B

2022



.GP-הנתונים כוללים את התחייבויות ה(1)
.למועד פרסום המצגת(2)

התחייבויות משקיעים
Co-Investors / Joint Ventures

יעד גיוס ראשוני

215

462

980

290 285

745

370

145

400

41 51 18 9

MULTIFAMILY
FUND I

תקופת הגיוס 
(April 17-Feb 18)

MULTIFAMILY
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
(Nov 2020-To Date)

ELECTRA 
HOSPITALITY

בוצעה סגירה ראשונה  
March 2022

DEBT 
FUND II

בוצעה סגירה ראשונה  
April 2022

MULTIFAMILY
FUND IV

בוצעה סגירה ראשונה  
May 2022

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

קריאה לכסף100%

בתקופת גיוס
קריאה לכסף75%

בתקופת  גיוס
קריאה לכסף45%

בתקופת  גיוס
קריאה לכסף50%

360

500 500

200

1000

500

400

200

MULTIFAMILY
CORE PLUS

תקופת בין הקרנות
(Aug 21-April 22)

קריאה לכסף100%

900

התפתחות גיוסי הכספים 
)1,2() במיליוני דולרים(ל"בישראל ובחו

הנזלה מלאה

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה



משקיעי עוגן מובילים לצד החברה
ב"מישראל וארה

אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניההקדמה



 LP-תזרים כ
שקיבלה החברה  

)2(2022בשנת 

דמי הצלחה  
שהתקבלו בפועל  

)2(2022בשנת 

דמי הניהול ועמלות  
הרכישה שהתקבלו  

)2(2022בשנת 

$78M$83M$15M

Private Equityקרנות 
4קרן 

2קרן חוב 

ריט מלונות

.     מיליארד דולרבוצעה סגירה ראשונה ביעד גיוס של 
)4(מיליון דולר950-עד כה גויסו כ

. מיליון דולר500בוצעה סגירה ראשונה ביעד גיוס של 
)4(מיליון דולר370-עד כה גוייסו כ

. מיליון דולר500בוצעה סגירה ראשונה ביעד גיוס של 
מיליון דולר  745-עד כה גוייסו כ

מימושים

19

12

מקבצי דיור מומשו מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח  
ממוצעת  ) IRR(שנתית בתשואה , מיליארד דולר1.5-כבהיקף של 

3X-ברמת הנכס ומכפיל הון ממוצע של כ30%-של כ

מיליון דולר  70-עסקאות בקרן החוב נפרעו במלואן בהיקף של כ
ובמכפיל הון ממוצע  , 19.8%-ממוצעת של כ) IRR(בתשואה שנתית 

1.34X-של כ
.ועד למועד פרסום המצגת(1)
.חלק החברה(2)
.13פרטים מלאים בשקף (3)
.2מיליון דולר בקרן חוב 9-וכ, 4בקרן Co Investors-מיליון דולר מ51-כולל כ(4)
. משקף עלות כוללת של העסקה ביום הקלוזינג בתוספת שיפורים במושכר למועד פרסום הדוחות הכספיים(5)

)1(במספרים2022סיכום שנת 

חלוקות ברוטו  
הקרנות  כללמשקיעי 

ושותפויות ההשקעה  
מתחילת השנה  

$778M

30302,1014
מקבצי דיור נרכשו

-כבהיקף של
מיליארד דולר2

השקעות בוצעו  
בקרנות החוב  

-בהיקף של כ
מיליון דולר266

בתים פרטיים נרכשו 
SFRבפעילות ה 

-בהיקף של כ
מיליון דולר560

בתי מלון נרכשו
המלונות  REIT-ב

-בהיקף של כ
)5(מיליון דולר419

רכישות

1
בניין משרדים ראשון  

נרכש בקרן אנגליה  
-בהיקף של כ

מיליון פאונד17.5

2
חטיבות קרקע  

להשבחה בדרום מיאמי  
-בהיקף של כ

מיליון דולר134

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהאירועים מהותיים      הקדמה    

)3(1קרן 
)  IRR(בתשואה שנתית ממוצעת , מימוש מלא של הקרן

.2.6X-ומכפיל הון של כ,26.8%-של כ



ELECTRA MULTIFAMILY INVESTMENTS FUND I

$1Bשנים 5.5

2.6x41%

.היקף רכישות
מקבצי דיור  22

ד"יח7,636הכוללים 

מהקמת הקרן ועד  
להנזלה מלאה

NOI-שיעור גידול ה)1(מכפיל הון ברוטו 
הממוצע לכלל נכסי הקרן  
ממועד רכישתם ועד ליום 

מימושם

45.6% 5.1x $153M $30M
IRR מכפיל הון סך החלוקות לחברה

LP-וכGP-כ
היקף ההתחייבות  
של החברה בקרן 

תוצאות  
השותף  

)2(הכללי

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהאירועים מהותיים      הקדמה    

.מכפיל הון אינם כוללים תשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי/ תשואה שנתית (1)
.Co-Investors Partners-כוללים גם דמי ניהול ודמי הצלחה לרבות דמי הצלחה שהתקבלו מ(2)

$360M
גוייסו ממשקיעים  

-ופרטים, מוסדיים
CO-INVESTORS

26.8%
IRR 1(ברוטו(



נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהאירועים מהותיים      הקדמה    

רכישת קרקעות בדרום מיאמי–ניצול הזדמנויות שוק 
רכישת  2022החברה השלימה במהלך שנת 

385-שתי חטיבות קרקע צמודות בשטח של כ
פלורידה, בדרום מיאמי, דונם

המייצר רווח תפעולי  , במתחם קניון פעיל
מיליון דולר בשנה6-כשל ) NOI(נקי 

בהיקף  , הוגשה תוכנית פיתוח והשבחה לרשות המקומית
תוכנית  . לצד שטחי מסחר,ד"יח4,000-5,000-של כ

בשלבים מתקדמיםהפיתוח וההשבחה נמצאת 

“MIAMI IS THE MOST 
IMPORTANT CITY IN AMERICA”

Financial Times, 2022

העיר נמנית בין הערים  
שיארחו את מונדיאל  

2026

0.9%+
צמיחה צפויה בשיעור התעסוקה  

)1(2023בשנת 

6.1%+
צמיחה צפויה בדמי השכירות 

)1(2023בשנת 

3.5%+
גידול ממוצע צפוי באוכלוסיה  

)2(2023-2027בשנים 

Marcus:מקור(1) & Millichap 2023 Multifamily National Investment Forecast.
.Costar:מקור(2)



.המודרניההשקעותולעידןהמשתניםהשוקלתנאיעצמוהמתאיםוערכיחדשניכגוףעצמהרואהן"נדלאלקטרה
במסגרתביטוילידיבאיםואלוESGשיקוליהיתרביןנבחניםהשונותבפלטפורמותהשקעההחלטותקבלתבעת

.ידהעלהמנוהליםבנכסיםהשוטףוהתפעולההשבחהתכניות

–במסגרת פעילות הדיור להשכרה , 2022בשיפוצים שנערכו במהלך שנת 
40-הותקנו למעלה מ

אלף נורות לד  
.חסכוניות

אלף ברזים 16-הותקנו כ
חסכוניים עם זרימת מים  

.נמוכה

אלף 9.5-הותקנו כ
מאווררים בעלי צריכת  

.חשמל נמוכה

אלף 9.5-הותקנו כ
מאווררים בעלי צריכת  

.חשמל נמוכה

הותקנו פאנלים סולארים  
על גגות של מספר  

.מקבצי דיור

הותקנו עמדות  
הטענה לרכבים 

.חשמליים

-סייעו ל, פעולות אלו ואחרות

 מיםמיליון ליטר 100חיסכון שנתי של מעל

 חשמלמיליון קילו וואט3.3חיסכון שנתי של

 בפליטת פחמן דו חמצניטונות ~ 1,180הפחתה שנתית של

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהאירועים מהותיים      הקדמה    

(ESG)חברתיים וממשל תאגידי , שיקולים סביבתיים



השפעה על שווי  עליית ריבית
הנכסים

חשש ממיתוןאינפלציה

ב ובישראל  "עליות הריבית בארה
במהלך החודשים האחרונים מייקרים  

את עלויות המימון ברמת החברה  
ונכסי הבסיס המנוהלים על ידה

יש לציין כי הלוואות ברמת  , עם זאת
נכסי הבסיס ניטלות בריבית קבועה  

כך שהתייקרות  , או שהן מגודרות
עלויות המימון לנכסים הקיימים  

תחומה

 Full Equityיכולת ביצוע עסקאות
ומימונן בשלב מאוחר יותר

החברה כמנהלת קרנות נערכת  
לתרחישי המשך עליית ריבית  

,  הן ברמת הנכסים הקיימים(ב "בארה
)  והן בניתוח עסקאות חדשות

ייקור עלויות המימון עשוי להשפיע  
במידה מסוימת על התזרימים  

השוטפים מנכסי הבסיס של  
כמו גם על שיעורי ההיוון  , החברה

נכון למועד  (של הנכסים בניהולה 
הדוחות הכספיים עליית שיעורי  

)ההיוון הינה שולית

אסטרטגיית ההשבחה המוכחת של  
החברה מייצרת ערך באמצעות  

ומסייעת  NOI-גידול מהותי ב
במיתון ההשפעה השלילית על 

התזרים השוטף ויצירת תוספת ערך  
משמעותית לשווים ההוגן של  

הנכסים

לחברה גמישות במועד מימוש  
הנכסים

אשר מהווה חלק  , דיור להשכרה
עיקרי בפעילות החברה מספק  
הגנה אינפלציונית מובנית כיוון  

שחוזי השכירות מתחדשים בכל  
שנה ומאפשרים הצמדה לקצב  

עליית המחירים

ד בשנתיים  "לצד גידול בשכ
גם ההכנסה הממוצעת  , האחרונות

באזורים בהם פועלת החברה  
כך  , עלתה בשיעורים נאים

שפרופיל השוכרים נותר עם יחס  
הכנסה נאות  -שכר דירה

ב הינו הנמוך "שיעור האבטלה בארה
של המאה  60-ביותר מאז שנות ה

)1(הקודמת

מדינות רצועת השמש בהן פועלת  
נתוני  , החברה נהנות מהגירה חיובית

מאקרו חזקים וביקושים גבוהים  
ב"משמעותית מהממוצע בארה

החברה כמנהלת קרנות לוקחת בחשבון  
ונערכת  , תרחיש של האטה או מיתון

בהתאם בתפעול הפורטפוליו הקיים  
ובניתוח עסקאות חדשות

יש לזכור כי קורת גג הינה מצרך בסיסי  
ושוק המגורים להשכרה מראה יציבות  

גם בתקופות מיתון

ניהול סיכונים שקול הממתן השפעות מאקרו שליליות

(1)U.S. Bureau of Labor Statistics, January 2023

נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהאירועים מהותיים      הקדמה    



נתונים פיננסיים



2.1

2017 2018 2019

3

4.5

)$מיליארדי , 100%(

2020

)$מיליוני , 100%(

5

)1(2017-2022בהיקף הפעילות צמיחה עקבית 

ן  "התפתחות שווי נכסי נדל
מנוהלים  

NOIהתפתחות 

2021

6.5

95

2017 2018 2019

138
179

2020

220

2021

256

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

2022

9.3

2022

281

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהנתונים פיננסיים     הקדמה    אירועים מהותיים      



התפתחות דמי ההצלחה הצבורים
)במיליוני דולר, חלק החברה(

15

2018 2019 2020

30
53

11

2017 2021

146

2022

3)1(272

1.1

2017

1.6

2018 2019 2020

3.2

5.4

9

2021 2022

15

החברה נהנית מהכנסה תזרימית שוטפת מדמי ניהול כנגזרת  
(AUM)ישירה של ההון המנוהל 

דמי ניהול נגבים על הון מושקע בנכסים ולא על  
התחייבויות השקעה

הכנסות מדמי ניהול ועמלות 
)1() במיליוני דולר(GP-רכישה כ

.2022ראו 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 משולמים תזרימית בטווחי זמן קצרים  
כנגזרת של המודל העסקי בקרנות אשר בניהול החברה, יחסית

מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח התקבלו דמי הצלחה  
מיליון דולר83-בסך של כבפועל

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהנתונים פיננסיים     הקדמה    אירועים מהותיים      



תזרים מזומנים מפעילות הקרנות 
) חלק החברה(ושותפויות השקעה 

דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהנתונים פיננסיים     הקדמה    אירועים מהותיים      

תזרים מדמי ניהול ועמלות רכישה

תזרים מדמי הצלחה

LP-תזרים כ 

כ"סה

מיליון דולר15

מיליון דולר83

מיליון דולר78

מיליון דולר09

מיליון דולר46

מיליון דולר48

מיליון דולר103מיליון דולר176

20222021



)ח"מיליוני ש(חלוקת דיבידנד לבעלי המניות 

בשלוש השנים האחרונות חילקה החברה דיבידנדים בסך כולל 

ח"מיליון ש152-של כ

404040

20

12.2

3.2021 8.2021 2.2022 8.2022 (1)3.2023

.2023במרץ 29אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד אשר צפוי להיות מחולק ביום , 2023במרץ 14ביום (1)
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M6$

2018 2019 2020

M28$ M30$

$132M

2021

$182M

2022

התפתחות הרווח הנקי

)423M₪(

)104M₪()101M₪(

)23M₪(

)615M₪(
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The View, Fort Worth, TX (Fund II)

דיור להשכרה מקבצי דיור



שיעור הקריאה  
לכסף מסך 

ההתחייבויות 

שיעור עליית 
ד בנכסי  "שכ

הקרן המוחזקים 
ממועד  , כיום

הרכישה

מכפיל תיאורטי  
ברוטו ברמת 

)4(הקרן

שיעור תשואה  
שנתית ברוטו  
(Gross IRR)

)2(ברמת הקרן 

החזר על ההון 
המושקע אשר  
חולק בפועל  
למשקיעי הקרן

חלוקות 
למשקיעים  

יחידות דיור  
)  נרכשו במקור(

מקבצי דיור  
)נרכשו במקור( היקף רכישות   -הון שגוייס מ

CO-INVESTORS הון שגוייס קרן 

.למועד פרסום המצגת(1)
.הנתון אינו כולל תשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי. מועדי והיקף החלוקות בפועל למשקיעים ושווי השקעה נוכחי משוערך, מחושב על פי מועדי והיקף הקריאה לכסף מהמשקיעים, נכון למועד הדוח: )(Gross IRRשיעור תשואה שנתית ברוטו (2)
.  בהתאמה, מיליון דולר252-מיליון דולר וכ327-נכסים הינו כ15לאחר מימוש , למועד פרסום המצגתCo-Investorsהון מושקע של חברי הקרן ושל (3)
.הנתון אינו כולל תשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי). כל הנתונים חלק הקרן(ביחס להון המקורי שגויס ) חלק הקרן(בתוספת שווי ההשקעה הנוכחי המשוערך לנכסים , מחושב על פי חלוקות שבוצעו עד למועד הדוח) ברוטו(מכפיל תיאורטי (4)
.מכפיל הון אינם כוללים תשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי/ תשואה שנתית (5)

הנזלה
מלאה   - 2.6X 26.8% 261%)5  ( $561M)5  ( 0

)7,636(
0

)22( $1B $145M $215M

1קרן 
הנזלה מלאה  

סגירה ראשונה  
2017אפריל 

סגירה סופית  
2018פברואר 

100% 37% 2.4X 26.2% 89% $412M 9,434
)14,174(

27
)42( $2.3B $400M $462M

2קרן 
)3(בתקופת מימוש 

סגירה ראשונה  
2018יוני 

סגירה סופית  
2019יולי 

100% 26% 1.7X 32.3% 21% $206M 13,369 47 $2.5B $41M M980$

3קרן 
בתקופת השבחה

סגירה ראשונה  
2019דצמבר 

סגירה סופית  
2021יולי 

75% 5% - - - - 6,817 23 $1.5B $51M M900$
4קרן 

בתקופת רכישות

סגירה ראשונה  
2022מאי 

)1(סטטוס קרנות הון פעילות

חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     



חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

:המודל העסקי
גידול משמעותי  
ברווח התפעולי  

 (NOI)הנקי
ויצירת ערך בכל  

תנאי שוק

שיפוץ יעיל וממוקד  
המניב תשואה גבוהה על  

 (ROI)ההון
התייעלות  

באמצעות חדשנות 
וטכנולוגיה

שווקי פעילות המציגים  
נתונים דמוגרפים  
ותעסוקתיים חזקים

ניהול תפעולי תוך  
ניצול יתרון לגודל



מדינות רצועת השמש בהן פועלת החברה נהנות מגידול באוכלוסיה ובמספר 
ב כולה"המשרות הנוספות בשיעורים גבוהים משמעותית מהממוצע בארה

ובכלל זה דיור להשכרה, צרת ביקושים חזקים לדיורמגמה המיי

חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

)1(2010-2022שיעור גידול מצרפי במספר המשרות )1(2010-2022שיעור גידול מצרפי באוכלוסיה 

Census Barua: מקור(1)

23%

12.9%

Cumulative Employment Growth ('10-'22)
Major Sunbelt Cities US Average

20%

7.4%

Cumulative Population Growth ('10-'22)
Major Sunbelt Cities US Average



דחיקת משקי בית רבים מהיכולת לרכוש בית גורמת לביקושים  
משמעותיים לדיור להשכרה

70,000$

60,000$

50,000$

40,000$

30,000$

20,000$

10,000$

ב גדל ביותר  "ההון הראשוני הנדרש לרכישת בית בארה
בשנתיים האחרונות250%-מ

עליית הריבית מייקרת משמעותית את תשלום המשכנתא החודשי  
ובכך למשקי בית רבים אין הכנסה מספקת לעמידה בקריטריוני  

נטילת המשכנתא
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32,917$
July 2019

55,000$
July 2021

62,500$
July 2022

Source: REDFIN

חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     
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מחסור מצטבר משמעותי בדירות בעשור האחרון וירידה בהיקף התחלות הבניה 
מובילים להעמקת הפער בין ביקוש והיצע בשוק הדיור להשכרה
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לאור עליית הריבית  , בין היתר, ירידה בהיקפי התחלות הבניה
והפחתת ביקושים מצד משקי הבית צפויה להגדיל את מחסור 

ב"הבתים בארה

Source: Census
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Residential completions Housing demand (household formation + loss of existing stock)

Total shortfall (2010-2022): 7.8 mil.

Sources: Census, HUD, RCG, FRED
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מיליון דירות אשר  7.8-בעשור האחרון נוצר מחסור של כ
משתקף בפער בין הביקוש וההיצע בשוק הדיור להשכרה  

חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     



הביקושים המשמעותיים לדיור להשכרה מובילים להמשך 
מגמת עליית שכר הדירה

הביקושים לדיור להשכרה  , בעקבות עליית הריבית ומחירי הבתים
עולים ואיתם שכר הדירה אשר צפוי להמשיך לעלות בשנים הקרובות

Source: CoStar
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חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

העלייה בהכנסה הממוצעת למשק בית תומכת ביכולת לשלם  
כאשר יחס הוצאות השכירות מסך ההכנסה  , את דמי השכירות

נותר ברמה נמוכה יחסית

us:מקור census bureau

28%-כ
יחס דמי שכירות להכנסה



98%-כ
שיעור גבייה שנתי ממוצע  

בנכסי הפורטפוליו

94%-כ
תפוסה שנתית ממוצעת  

בנכסי הפורטפוליו  

12%-כ
גידול ממוצע בשיעור שכר  

הדירה בחידוש חוזי שכירות  
2022בשנת 
אלף יחידות דיור14-כעבור 

9%-כ
גידול ממוצע בשכר הדירה  

בחידוש חוזי שכירות  
ברבעון הרביעי

יחידות דיור2,600-עבור כ

מאפשר  ניהול יעיל ומקצועי של נכסי הפורטפוליו
למקסם את הרווח התפעולי הנקי

חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     



תוצאה של השבחה ותפעול מיטבי: NOI-בשיעור דו ספרתי בגידול שנתי
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2קרן 
עיקר הערך  –לאחר סיום תקופת השבחה 

מהתפעול השוטף

3קרן 
הצפת ערך כפועל –לקראת סיום תקופת השבחה 

יוצא של שיפוץ הנכסים
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חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

)NOI(רווח תפעולי נקי  )NOI(רווח תפעולי נקי הכנסההכנסה



חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

שימוש בטכנולוגיה מוביל להפחתת עלויות
:באמצעותNOI-וגידול ב

בכחחסכון 
אדם

מקסום  
הפרמטרים  
התפעוליים

חסכון  
בזמן

זמינות  
תמידית

יצירת פורטל לכל דייר  
לצורך תשלום שכר  

דיווח על תקלה  , הדירה
וקשר עם חברת הניהול

ניטור ומעקב אחר תמחור  
תפוסה  , שכר הדירה

ומגמות בכל שוק

שימוש בסוכנת דיגטלית  
)AI (להשכרת היחידות

סיור ורטואלי בנכסים  
לשוכרים פוטנציאלים

פלטפורמה לניהול נכסים  
המאפשרת יצירת אוטומציות



בעלי פוטנציאל ) Off Marketבעיקר (יכולת איתור נכסים איכותיים 
לאורך תקופת  ) NOI(לצד העלאת הרווח התפעולי הנקי , השבחה

מאפשרים השאת תשואה נאותה בכל מצב שוק, ההחזקה

2021

26%
34%

17%

25%

42%

2022202020192018

.בדוח הדירקטוריון6ראה עמוד , למידע בדבר מספר היחידות אשר מומשו בכל שנה, למועד פרסום הדוח(1)

בנכסים במהלך תקופת ההחזקהNOI-שיעור הגידול הממוצע ב
)1(2018-2022שמומשו בין השנים 

חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     



חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהדיור להשכרה    מקבצי דיור    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

גופי ההשקעה הגדולים בעולם מקצים את 
מרבית ההשקעות לתחום הדיור להשכרה

Credit Suisse: מקור

Rental 
Housing, 

55%
Industrial, 23%

Net Lease, 7%

Data Centers, 
4%

Hospitality, 3%

Self Storage, 
3%

Office, 
3%

Retail, 2%

Rental 
Housing, 

63%

Net Lease, 26%

Office, 6%

Logistics, 5%

BREIT (Blackstone)Brookfield REIT 



דיור להשכרה קרן החוב



שיעור הקריאה 
מתוך סך  

ההתחיבויות
שיעור תפוסה  

ממוצע  
מכפיל תיאורטי  

ברוטו ברמת 
)3(הקרן 

שיעור תשואה  
שנתית ברוטו 
(Gross IRR)

)2(ברמת הקרן 

החזר על ההון 
המושקע אשר  
חולק בפועל  
למשקיעי הקרן

חולק  
למשקיעים  

יחידות דיור
)  ד במקור"יח(

עסקאות  
פעילות

)עסקאות במקור(

הון 
מושקע

-הון שגוייס מ
CO-

INVESTORS
הון שגוייס קרן  

100% 87% 1.19X 12.5% 36% $104M 10,068
)14,105(

38
)52(

(4)$231M $18M $285M

1קרן חוב 
בתקופת מימוש

סגירה ראשונה  
2019דצמבר 

סגירה סופית 
2021יולי 

45% 89% 1.04X 13% 3% $5.3M 5,740 18 $182M $9M $360M
2קרן חוב 

בתקופת גיוס והשקעות

סגירה ראשונה  
2022אפריל 

.למועד פרסום המצגת(1)
.הנתון אינו כולל תשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי. מועדי והיקף החלוקות בפועל למשקיעים ושווי השקעה נוכחי משוערך, מחושב על פי מועדי והיקף הקריאה לכסף מהמשקיעים, נכון למועד הדוח: )(Gross IRRשיעור תשואה שנתית ברוטו (2)
.הנתון אינו כולל תשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי). כל הנתונים חלק הקרן(ביחס להון המקורי שגויס ) חלק הקרן(בתוספת שווי ההשקעה הנוכחי המשוערך לנכסים , מחושב על פי חלוקות שבוצעו עד למועד הדוחות הכספיים) ברוטו(מכפיל תיאורטי (3)
.עסקאות14לאחר פרעון מלא של (4)

)1(סטטוס קרנות חוב פעילות

בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהחובמקבצי דיור    דיור להשכרה    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     



ביקושים גוברים למוצרי השלמת הון 

בשוק מקבצי הדיור) LTV(יחס הלוואה לשווי הנכס 

והגבירו את הצורך במוצרי השלמת הון  , ידי הבנקים-עליות הריבית שהחלו אשתקד הובילו להקטנת מינופים על
). הלוואות מזנין והון מועדף(עצמי ליזמים 

בתים פרטיים להשכרה     מלונאות      קרן בריטניהחובמקבצי דיור    דיור להשכרה    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

55%

60%

65%

70%

Source: CBRE

.הרכישהמחירחלףתלוי-בלתימגורםלשמאותבהתאםההוגןהשוויאתכוללתהעסקהעלותסך,מחדשמימוןבעסקאות.)All-in(העסקהעלותלסך,מזניןהלוואת/מועדףוהוןבכירחוב*

participating(משתתףמועדףהוןבעסקאותברווחיםהשתתפותמנגנוני,מוקדמיםפירעונותקנסות,הקמהעמלותכגון,בפועליותרגבוהותלתשואותלתרוםהעשוייםנוספיםגורמיםכוללותאינןהמינימליותהתשואות** preferred equity(,וכו,משתנהבריביתהלוואות'.

מאפייני הלוואות והשקעות שהוקמו בקרנות החוב במהלך החציון  
אל מול התקופה העוקבת2022הראשון של שנת 

H1/20221.7.2022-היום

מינוף כולל ממוצע
)LTC*(84.3%75.3%

תשואה מינימלית
Min. IRR**(12.5%13.2%(ממוצעת 



SFRדיור להשכרה בתים פרטיים 



.למועד פרסום המצגת(1)
.חודשים24-בתים אשר צפויים להימסר בטווח של כ(2)

$445M

19

$1.1B

93%

$38M

1,580

3,558

7

הון  
משוערך

שותפויות  
הוקמו

שווי  
ן"נדל

שיעור תפוסה ממוצע
)בשותפויות שסיימו תהליך אכלוס(

פיקדונות ששולמו עבור  
)2(בתים תחת הסכם רכישה

בתים נוספים תחת הסכם 
)2(רכישה

בתים פרטיים  
נרכשו

36-מדינות ו
ב"ערים בארה

בתים פרטים להשכרה
Single Family Rental)1(

מלונאות      קרן בריטניהבתים פרטיים להשכרה     מקבצי דיור    חובדיור להשכרה    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     



מלונאות      קרן בריטניהבתים פרטיים להשכרה     מקבצי דיור    חובדיור להשכרה    הקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     

כיום מוחזקים על ידי אנשים פרטיים כששיעור  SFR-רוב בתי ה
בלבד3%-ההחזקה בקרב מוסדיים מוערך בכ

משקיעים מוסדיים

משקיעים המוסדיים נכנסים  , בעקבות ההזדמנות המשמעותית
צפוים להחזיק  2030לתחום בהיקפי השקעה גדולים ועד שנת 

מהשוק40%-ביותר מכ

ממחישה את אטרקטיביות  SFR-כניסת משקיעים מוסדיים לתחום ה
התחום ומייצרת הזדמנויות

Source: John Burns Real Estate Consulting based on public records, LLC (Data: Oct-22, Pub: Dec-22) 



REITמלונות

AKA West Palm Beach, FL



INITIAL CLOSING – MAR 22

NYC, NY
178: חדרים

AKA Nomad 
Alexandria, VA

180: חדרים

AKA Alexandria

West Palm Beach, FL

215: חדרים

AKA West Palm
Washington, D.C.

152: חדרים

AKA Washington Circle

Boston, MA
225: חדרים

AKA Boston Back Bay

Miami, FL

201: חדרים

AKA Brickell 

קרן בריטניהמלונאותהקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     

צפי פתיחה
Q2-2023

צפי פתיחה  
Q2-2023

פתוח

צפי פתיחה
Q4-2023

צפי פתיחה  , פתוח חלקית
Q2-2023מלאה 

פתוח

$745M

$703M

$407M

07

1,341

גוייסו  
עד כה

ן  "שווי נדל
משוערך

הון  
משוערך

מלונות נרכשו  
עד כה

חדרים

50%-קראה להריט
מהתחייבויות המשקיעים

Boston, MA
190: חדרים

AKA Boston Common
פתוח



2023ינואר –מועד רכישה 
$107.5M-מחיר רכישה 

$16M-כ–תקציב שיפוץ 

190–מספר חדרים 
יפעל במהלך השיפוץ, פעיל–סטטוס 

2024–) צפי(שנת סיום שיפוץ 

,רכישת מלון שביעי בריט
וסטס'מסצ, בבוסטון

קרן בריטניהמלונאותהקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     



, לאחר תקופה מאתגרת נוכח התפשטות נגיף הקורונה
סביבת המימון הבנקאי צפויה לייצר הזדמנויות רכישה נוספות

קרן בריטניהמלונאותהקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     

האינפלציה הגואה והעלאות הריבית החדות מייצרות קושי  
ובעלי נכסים נדרשים  , במציאת מימון חלופי בהיקפים מספקים

.להזרמות הון עצמי משמעותי שלא תמיד ביכולתם לגייס

מיליארד  30-קיימות הלוואות בהיקף של כ, בהתאם להערכות
שליש מסך , דולר שמועד פירעונן במהלך השנתיים הקרובות

.)CMBS(הההלוואות המגובות משכנתא 

מגמה זו צפויה ליצור קושי במציאת  
מימון ועשויה לספק הזדמנויות  

רכישה אטרקטיביות בשוק

Hotel CMBS Maturing Loan Amounts May Signal Deal Opportunities

$ 18.0

$ 16.0

$ 14.0

$ 12.0

$ 10.0

$ 8.0

$ 6.0

$ 4.0

$ 2.0

$ 0.0

2023 2024 2025 2026 2027

In
 B

ill
io

ns

Source: Costar, January 2023



קרן להשקעות במשרדים בבריטניה



הקרן חתמה על הסכם רכישה מחייב לבניין משרדים  
במרכז ברמינגהאם במחיר הזדמנותי ועם פוטנציאל 

.השבחה משמעותי
.ר"מ4,950-כ–שטח הנכס 

הנכס עומד ביעדי התוכנית העסקית ונמצא בתקופת 
ממועד  17%-דמי השכירות בנכס עלו בכ. השבחה
.הרכישה

.ט"מיליון ליש17.5–מחיר רכישה 
.ר"מ1,900-כ–שטח הנכס 

16 Kirby, London35 Newhall, Birmingham 2023מרץ : תאריך חתימה2022מרץ : תאריך רכישה

קרן בריטניהSeedסטטוס נכסי 

קרן בריטניההקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות



ניצול מצב השוק וביקוש משמעותי לנכסי  
משרדים איכותיים

קרן בריטניההקדמה    אירועים מהותיים      נתונים פיננסיים     דיור להשכרה    מקבצי דיור    חוב     בתים פרטיים להשכרה     מלונאות

חלון ההזדמנויות של ירידת  יחד עםGrade B-לGrade Aהקרן מתכוונת לנצל את פערי הביקוש בין נכסי 
.במיקומים מרכזיים(Double Upside)לביצוע עסקאות אטרקטיביות , המחירים

-ן בבריטניה חווה טלטלה עם ירידות מחירים משמעותיות המגלמות הזדמנות "שוק הנדל
2008ירידה שלא נראתה משנת , 13%-ן ירדו בכ"ברבעון הרביעי מחירי הנדל

שינוי שווי רבעוני



תודה רבה
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