
 
 
 

 

 

Chosen Properties, Ltd 

  לימיטד 'וזן נכסיםצ

  חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים

  ") החברה("

  מדף ותשקיף להשלמהתשקיף 

   
  של

 גרותילא לשטר הנאמנות 2 ףראו סעי -  ותנאיהן(סדרה א')  החוב איגרותלתיאור  .החברה שלגרות חוב (סדרה א') יא נקוב רךש״ח ע 475,000,000

 איגרות. לתיאור פרטי ההצעה ואופן הצעת )בהתאמה, "התשקיף" - ו" סדרה א' הנאמנות שטר"( לתשקיף זה 1המצורף כנספח החוב (סדרה א') 

  לתשקיף. 2.2ראו סעיף  -  ')א(סדרה  החוב

  יחידות, כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן: 475,000חוב (סדרה א') מוצעות לציבור, בהצעה אחידה, בערכן הנקוב באמצעות הגרות יא

  גרת חוביש״ח לא 1במחיר     חוב (סדרה א')  גרותיא 1,000
 -------------------------------     ----------------------------  

  ש׳׳ח 1,000                                               סה״כ מחיר ליחידה      

  

אחידה, כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך  הצעהמוצעות לציבור בדרך של ") המוצעים"ניירות הערך  אוהחוב"  אגרות(" החוב (סדרה א') גרותיא

. לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה יושלמו הפרטים 2007 - "זהתשס(אופן הצעת ניירות ערך לציבור), 

 ניירות חוק(" 1968- "ח התשכ) לחוק ניירות ערך, 2)(1(א16החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף זה, בהתאם לסעיף 

) לרבות פרטים אודות התקשרות מוקדמת "משלימה הודעה תקנות(" 2007 - "זהתשסתשקיף),  ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תוותקנ) "ערך

בהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים  אם .החוב איגרותשל החברה עם משקיעים מסווגים ואודות שינויים, ככל שיהיו, בכמות ובמחיר 

) לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על 3) עד (1א (1העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 

ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות  פי תשקיף זה, לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני תום שבע שעות

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי  45 - פרסום התשקיף להשלמה או מ ימים מיום 75- ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ

 2.4.8פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה. לפרטים נוספים אודות ההודעה המשלימה, ראו סעיף  עם המוקדם.

  לתשקיף. 

החוב. שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא  גרותיאמכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה מוצעות לציבור בדרך של  החוב איגרות

המכרז כאמור לציבור ייערך ביום ובשעה כפי שייקבע  .המשלימה ההודעה במסגרת שיקבע אחר שיעור על או לשנה 6.5% שליעלה על שיעור 

   בהודעה המשלימה.

תציין בהודעה המשלימה אם היא תוכל לבצע הקצאה נוספת של יחידות למשקיעים מסווגים ו/או הקצאה נוספת של יחידות לכלל  החברה

    המזמינים.

  הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה. היא זה תשקיף פי עלהצעה ה

    .לתשקיף 7.1.5לפרטים אודות ההסכם כאמור ראו סעיף  השליטה קיים הסכם לתיחום פעילות בנוגע לפעילותה של החברה. יבעל לבין החברה בין

  לתשקיף. 9.2השליטה בה מתקיימות עסקאות. לפרטים אודות עסקאות אלו ראו סעיף החברה לבין בעלי  בין

חוב ה גרותיא. לתשקיף 2, כמפורט בדוח הדירוג המצורף כנספח "מבע מעלות פורס אנד סטנדרטידי  על +ilBBBשל החוב מדורגות בדירוג  אגרות

   .הנאמנות לשטר 6.2.3 בסעיף כמפורט במשכנתאות מובטחות



 
 
 

 

לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם  .הנאמנות לשטר 7סעיף  ורא ,החוב גרותיאלפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של 

  לשטר הנאמנות. 6.5סעיף  וחלוקת דיבידנד, רא

 צמצום :םה השפעה גדולה על עסקי התאגיד בעל םינהלפעילות החברה, שלהערכת הנהלת החברה, נכון למועד התשקיף  יםהסיכון הקשור מיגור 

ומידת השפעתם הקשורים בפעילות החברה  העיקרייםלפרטים אודות גורמי הסיכון  ;שליטה ובעלי קשורים צדדים עם ועסקאות הבריאות תקציב

   לתשקיף. 7.22בכללותם, בהתאם להערכת החברה, ראו סעיף  העל עסקי

  

 לרישום קודם כי, התחייבו השליטה בעלי) ועד למועד פרסום התשקיף, לחברה לא הייתה כל פעילות. להלן כמפורטמאז מועד הקמתה של החברה (

להתקיימות דרישות הסף  ובכפוף, התשקיף פי על לציבור המוצעות החוב אגרות של") הבורסה"מ ("בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר

 את(בעקיפין)  לחברה תעביר לתשקיף) 7 פרקב(כהגדרתה  האם החברהלתשקיף,  2.3לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב, כמפורט בסעיף 

מבנים מניבים שהינם בתי  21רפואיים ( כמוסדותהפעילות, המשמשים  באזורי מניבים נכסים 22 - ב בזכויות שיחזיקו, LLC תאגידי 21 - ב הזכויות

 כמפורט והכל), וגןשל דיור מ אחד מניבלתשקיף) ומבנה  7.1.8אבות סיעודיים (הכוללים בחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, כמפורט בסעיף 

). כל העניין לפי, ״המועברות החברות" או" המועברות הזכויות״האם ( לחברה החברה של רגילותמניות  100 הנפקת כנגד וזאת, להלן זה קיףבתש

הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה אחת. העברת הזכויות המועברות אינה מותנית בתנאים מתלים והיא תיכנס לתוקף בכפוף להתקיימות 

  לתשקיף.  7.1.6דרישות הסף לרישום למסחר של אגרות החוב ועובר למועד רישומן למסחר כאמור לעיל. לפרטים נוספים ראו סעיף 

  

 של מזערי פיזור בקיום מותנהו התשקיףהחוב על פי  איגרותלמסחר של  לרישוםהבורסה לקבלת אישור  כפוף גרות החובישל ארישומן למסחר 

בגיוס הסכום המינימלי שנקבע שיש להשיגו בהנפקה זו, וכן , לתשקיף 2.3.3 בסעיף כמפורט, מינימלי ציבור החזקות שווי בקיום ,ציבור החזקות

תתבטל הנפקת אגרות החוב, הן לא תירשמנה למסחר , אזי לעיל כאמוראם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה  .לתשקיף 6.4רט בסעיף וכמפ

  .מיידילמזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח  תוקצינהלא  החוב אגרותו הכספים שהתקבלו בידי רכז ההנפקה יושבו למזמיניםבבורסה, 

 הועברו המועברות הזכויות כי ,"בבארה החברה שלאישור היועצים המשפטיים  בקבלתיובהר, כי העברת תמורת ההנפקה לחשבון החברה מותנית 

תפרסם דוח  החברה. AS ISהזכויות המועברות לחברה תעשה  העברת). לתשקיף 2.3.3") (ראו סעיף "בבארה המשפטיים היועצים אישור(" לחברה

חלק מתמורת ההנפקה ישוחרר לחברת ביטוח הזכויות  , בסמוך לאחר קבלת אישור היועצים המשפטיים בארה"ב.זה מתשקיף חלק המהווה, מיידי

אם לא יתקבל אישור  לשטר הנאמנות. 6.2.4 - ו  6.2.3קודם לקבלת אישור היועצים המשפטיים בארה"ב בהתאם ובכפוף למנגנון הקבוע בסעיפים 

ימי עסקים ממועד קבלת הכספים בידי רכז ההנפקה, תפעל החברה לביצוע פדיון מוקדם מלא ומחיקתן  14ארה"ב בתוך היועצים המשפטיים ב

  . לתשקיף 2.3.3, כמפורט בסעיף ממסחר של אגרות החוב

אגרות חוב וניירות ערך אגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לתשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, אשר מכוחו יכול ויוצעו, ביחד או לחוד, 

בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות שא לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף 23סעיף  להוראות , בהתאםמסחריים

   עת.פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה 



 
 
 

 

על החברה יחולו הוראות  .BVI Business Companies Act, 2004כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות , 2017 מאיב 26תאגדה ביום ההחברה 

נסחרות בבורסה בישראל. החברה תדווח בהתאם להוראות חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ו חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו החלות על

. כמו כן, הואיל ותעודות התחייבות (לא המירות) ערך ניירות חוק הוראות לגביה יחולוהדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, כל עוד 

הישראלי, יחולו כאמור לעיל על החברה הוראות סעיף  תשקיף ותירשמנה למסחר בבורסה, בהתאם לדיןהשל החברה מוצעות לציבור בישראל על פי 

(ובכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים,  1999-א לחוק ניירות ערך וכפועל יוצא יחולו עליה הוראות שונות של חוק החברות, תשנ״ט39

ודיני איי הבתולה הבריטיים. יצוין, כי לעניין דיני  1החברהועדת ביקורת) וההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של ומבקר פנים 

  ."בארה לדיני בהתאם יתבצעו נכסים מימוש הליכי ואילו, בלבד הבריטיים הבתולה איי דיני החברה על יחולוחדלות פירעון 

. בכל עניין 2כפופים להוראות הדין הישראלי, (סדרה א') גרות החובילרבות א ,וונספחי (סדרה א') על אף האמור לעיל, יודגש כי שטר הנאמנות

לבין שטר הנאמנות, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. בית הישראלי של סתירה בין הוראות הדין  אושלא נזכר בשטר הנאמנות 

אודות  לפרטיםיפו. -אביב-יהיה בית המשפט המוסמך בתל והמשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים בשטר הנאמנות על נספחי

 מחזיקי/או ו הנאמן לבקשת להתנגד שלא, היתר בין), ובעתיד בהווההשליטה בחברה ונושאי המשרה המכהנים בחברה ( יבעלהתחייבות החברה, 

לבית המשפט בישראל, בהליך שהוגש נגד החברה, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון בקשר  תוגששהחוב  גרותיא

 גרותילא הנאמן ידי על הננקט הליך מפני הגנה לקבל בכדי לישראל מחוץ משפטלחברה (ולרבות פירוק), ככל שתוגש; שלא לפנות ביוזמתם לבית 

ושלא להניע ביוזמתם  החוב של החברה איגרותהנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ו האמורות החוב איגרותידי מחזיקי  על/או והחוב 

להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין  אשל; ישראל שאינו שיפוט ובמקום זר דין לפי החברה נגד וןהליך של חדלות פירע

ושלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט  )פירוק(ולרבות  לחברה בקשר ירעוןהישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פ

הנוגעים לעמידת  נגזרת ותביעה ייצוגית תובענה לרבות, החברה נגדהחברה,  שלהחוב  גרותילא ןבישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמ

לעניין זה יובהר כי התחייבות זו לא תחול על ; לתשקיף 5.1סעיף  ראו של החברה, האמורותהחוב  איגרותהחברה בתנאי שטר הנאמנות ו

התקשרויות של החברה עם צד שלישי, הנלוות להתקשרויות חברות מוחזקות של החברה לרבות העמדת ערבויות על ידי החברה, וכן לא תחול על 

 השליטה יבעלבכפוף לקיום התחייבויות החברה, . לאור האמור לעיל והסכמי גידור בהם תתקשר החברה עם צד שלישי, אם וככל שתתקשר

על פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים,  שלאלחברה  ביחסונושאי המשרה (בהווה ובעתיד, לפי העניין), הליך של חדלות פירעון 

, החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל"פורום לא נאות" והכל אמורכיכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך 

  בכפוף לכל דין. 

: דיני איי הבתולה הבריטיים יטיים (מדינת התאגדותה של החברה)מאיי הבתולה הבר Maples & Calderבהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין 

ירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור בישראל, את רישומם למסחר ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ני

ו/או את המסחר בהם בבורסה, וניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות 

ם, ראו חוות הדעת של משרד עורכי הדין האמור ותרגומה כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה. לפרטים נוספי

קודם לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תעביר  לתשקיף. 11לעברית, המצ״ב בפרק 

  הבתולה הבריטיים. י, מאת עורכי דין מאילעילהחברה לבורסה חוות דעת בעניינים כאמור 

תשקיף, בין היתר, בשל תחולת דיני המס של איי הבתולה האודות השלכות המיסוי הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי לפרטים 

  לתשקיף. 2.7 ףהבריטיים, דיני המס בארה״ב וכן דיני המס בישראל ראו סעי

מנכסי החברה הינם בארה״ב  50% - ארה״ב, יותר מ/או אזרחי ו יתושב הםבחברה ונושאי המשרה  בחברה השליטה יבעלנכון למועד התשקיף, 

 Regulation(״ Regulation S - ל 902״ כהגדרת המונח בסעיף domestic issuerהחברה מוגדרת ״ ,ועסקיה של החברה מנוהלים בארה״ב. לפיכך

Sשהותקנה מכוח ה (1933 - ״ United States Securities Act of ״)Securities Act.(״  

 ולתושבי ישראל בלבד, בהתאם לדרישות הדין בישראל ולנהלים ולסדרים הנוהגים בה, בישראל בלבד נעשיתתשקיף זה,  פי עלההצעה לציבור 

 נההותקש Regulation S של Category 1  דרישותב עמידה לוודא מנת על sonsU.S. Per -לבארה״ב ו/או מאמצי מכירה מכוונים  בוצעויולא 

 .U.Sכי אינו ) 2(כי הוא תושב ישראל, ) 1(כל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף זה, ייחשב כמי שהצהיר ; Securities Act -ה תחת

Person  וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עבורU.S. Person  ,כי לא שהה בארה״ב בעת שהגיש בקשה ) 3(ו/או אדם הנמצא בארה״ב

בארה״ב (כמשמעו של  )"distribution""הפצה" (אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עם כוונה לבצע  )4( לרכוש את ניירות הערך האמורים וכי

  מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאים).

דיני מדינת על תשקיף זה ועל הצעת ניירות הערך על פיו ורכישתם וכל הנובע ו/או הקשור בתשקיף זה, בהצעת ניירות הערך על פיו וברכישתם, יחולו 

רוכשי  .סמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף זה ולהצעת ניירות ערך על פיו מוקנית אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל .ישראל בלבד

                     
א לחוק ניירות ערך. יודגש כי בתקנון אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה 39תקנון החברה כולל את אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף     1

ה נאי - לתשקיף  5.1לעניין תביעה נגזרת כמפורט בסעיף  הכללת ההתחייבות התשקיפית - לתשקיף  5מכח סעיף סמכות השיפוט בישראל שבפרק  הבריטיים.
   סותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.

  הנאמנות. לשטר 8-ו 1 לעניין זה, ראו סעיפים     2



 
 
 

 

  זו. מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין ,בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים ,ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף זה

קודם לביצוע . Securities Act - תחת ה נרשמותשקיף זה לא הוגש לרשות ניירות ערך בארה״ב, וניירות הערך אשר מוצעים על פי תשקיף זה לא 

, מאת לעילהצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תעביר החברה לבורסה חוות דעת בעניינים כאמור 

  ורכי דין מארצות הברית.ע

פיה, כפוף להנחות, להסתייגויות ולמגבלות הקבועות בחוות הדעת, לא נדרש ל החברה המציאה לבורסה חוות דעת של משרד עורכי דין אמריקאי,

ל פי תשקיף זה לצורך מכירת או מסירת ניירות הערך המוצעים ע Securities Act - פי תשקיף זה תחת ה - רישום של ניירות הערך המוצעים על

, ניירות ערך שמוצעים על פי תשקיף זה יהיו ניתנים למכירה חוזרת בבורסה S Regulation 904וכן כי בהתאם לסעיף , באופן המפורט בתשקיף זה

   על ידי כל אדם (למעט כמפורט לעיל).

 נכסים שיועברו לחברה במסגרת ההנפקהל שהועמדולפירעון הלוואות  תככל שתתקבל בפועל על פי תשקיף זה, מיועד תמורת ההנפקה,מ מרבית

ורישום משכנתאות  כאמוריובהר, כי פירעון ההלוואות  .זה לתשקיף 6.2. לפרטים נוספים ראו סעיף בגינן תיווערב גם נונת השליטה יושבעל

בגין הנכסים האמורים לצורך הבטחת אגרות החוב, מהווה תנאי להעברת תמורת ההנפקה לחשבון החברה, והכל כמפורט בהרחבה  בדרגה ראשונות

לחברה בבעלות בעלי השליטה  הלוואההעמדת  לצורך ההנפקה מתמורת חלק ייעודבדבר  לפרטיםלשטר הנאמנות (סדרה א').  6.2.4בסעיפים 

 חברות(באמצעות  השליטה בעלי של קיימות חובה יתרות בגובה(שלא במזומן)  חלוקה ביצוע בדבר לפרטיםלהלן;  9.2.9 ףי, ראו סעבחברה

     .להלן 9.2.8, ראו סעיף החברה כלפי) בשליטתם

  .המשלימה ההודעה במסגרת יפורטו זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות בהנפקת הכרוכות הוצאותסך כל ה

״). לפרטים אודות הליכים משפטיים המתנהלים נגד הנאמן הנאמןבע״מ (״ "מבע נאמנות לשירותי חברה משמרת: א') (סדרההחוב  גרותיאהנאמן ל

  לתשקיף. 2.9 ףסעיהנוגעים למילוי תפקידו, ראו 

 איפקס ,ת בהתחייבות חיתומית. עם זאתומובטח ןאינ ,תשקיףההחוב על פי  גרותיא. הנפקת ")איפקסבע"מ (" הנפקות איפקס חתם מתמחר:

לפרטים . בקביעת מבנה ההנפקההיתר  ביןעל פי תשקיף זה, המעורב  ותלחוק ניירות ערך) להצע 1חתם מתמחר (כהגדרתו בסעיף כ לשמש מיועדת

  .לתשקיף 2.10 סעיף, ראו הנוגעים למילוי תפקידו איפקסאודות הליכים משפטיים המתנהלים נגד 
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 1-א

 מבוא - 1פרק 
 

 כללי 1.1

Chosen Properties, Ltd "(החברה)" הבריטיים, איי הבתולה ב ,2017 מאיב 26 נתאגדה ביום

 . BVI Business Companies Act ,2004 מוגבלת במניות בהתאם להוראות פרטיתכחברה 

"(, התשקיף)" זה תשקיףפי -על המוצעים החברה של הערך ניירות הציבור בידי יוחזקו עוד כל

"( והתקנות חוק ניירות ערך)" 1968-הוראות חוק ניירות ערך, התשכ״ח החברהיחולו על 

חלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר ניירות הערך שלהן  אשר ,שהותקנו מכוחו

 תדווח החברה, לפיכך"(. הבורסהאביב בע"מ )"-רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 .ותקנותיו ערך ניירות חוקפי -על המתאימות הדיווח להוראות בהתאם

יחולו עליה  -, וכפועל יוצא מכך א)א( לחוק ניירות ערך39 סעיף הוראותכמו כן, על החברה יחולו 

על חברה שהתאגדה החלות "( החברותחוק )" 1999-"טהתשנהוראות שונות של חוק החברות, 

ובכלל זה הוראות לעניין מינוי מחוץ לישראל והמציעה תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, 

)חלק  בתוספת הרביעיתל בהתאם למפורט והכ ,ועדת ביקורתודירקטורים חיצוניים, מבקר פנים 

ודיני  1ההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה לחוק ניירות ערך. ב'(

  .החלים על החברה איי הבתולה הבריטיים

פי תשקיף זה, הדין -החוב שיונפקו על איגרותלפרטים אודות הדין החל על שטר הנאמנות ו

שליטה בה  יון ודיני חלוקה, ולהתחייבויות החברה, בעלהחל על החברה לעניין דיני חדלות פירע

הדין החלות על  הוראותל לכפיפותו האמורים הנושאיםונושאי משרה בה לרבות בקשר עם 

 .להלן 5.1סעיף החברה, ראו 

 פי תשקיף זה-להצעה ראשונה של ניירות הערך על היתרים ואישורים 1.2

פי כל דין להצעת ניירות -שיונות הדרושים עליהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר

 .פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף-הערך על

המובאים בו או  אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים

ניירות הערך המוצעים  אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של

 על פי התשקיף.

החוב )סדרה א'(  אגרותתנאי לפיו  ,זה להשלמהלתשקיף העקרוני  הבורסה נתנה את אישורה

 . עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות לפיו ,זה לציבור על פי תשקיף ותהמוצע

מתן אישור הבורסה לתשקיף כאמור, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של אגרות החוב )סדרה 

                                                      

כי בתקנון  ,א לחוק ניירות ערך. יודגש39החברה כולל את אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף  , כי תקנוןצויןי  1

 - הלןל 5מכח סעיף סמכות השיפוט בישראל שבפרק  החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.

ה סותרת דין קוגנטי באיי הבתולה נאי - הלןל 5.1הכללת ההתחייבות התשקיפית לעניין תביעה נגזרת כמפורט בסעיף 

 הבריטיים.
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א׳( המוצעות לציבור מכוח תשקיף זה ורישומן למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה 

ידי החברה בהתאם להוראות -תפורסם על כאמור על פי הודעה משלימה, אשרלרישום למסחר 

תקנות )״ 2007חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס״ז 

 ״, לפי העניין(.ה משלימההודע״-״ והודעה משלימה

מותנה בקיום פיזור מזערי , ההודעה המשלימהעל פי הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים 

להלן, בקיום שווי החזקות  2.3.3.1 עיףגרות החוב כמפורט בסיאבסדרת  של החזקות הציבור

הסכום המינימלי בגיוס וכן , להלן 2.3.3.2 עיףגרות החוב כמפורט בסיאסדרת ציבור מינימלי ב

החוב  אגרות. להלן 2.3.3 עיףוהכל כמפורט בס ,להלן 6.4שיש להשיגו בהנפקה זו כמפורט בסעיף 

בדוח הדירוג  כמפורט, סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מעל ידי  +ilBBBמדורגות בדירוג של 

 .לתשקיף 2המצורף כנספח 

לפרטים המובאים בתשקיף אישור  לתשקיף להשלמהאין לראות באישור האמור של הבורסה 

על החברה או על טיבם של כלשהי למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה  או

  בו הם מוצעים.שאו על המחיר  להשלמההערך המוצעים בתשקיף  ניירות

 של למסחר בה לרישום אישור למתן התחייבות משום הבורסה באישור לראות אין ,כן כמו

 . המשלימה ההודעהפי -על'( א)סדרה  החוב אגרות

ון הבורסה נכאמור יחולו הוראות תק הודעה משלימהפי -על אישור בקשה לרישום למסחר על

לרבות בקשר , פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור-וההנחיות על

באגרות ציבור החזקות אקיום דרישות שווי ועם קיום פיזור מזערי באגרות החוב )סדרה א׳( 

 .2כאמור לעיל החוב )סדרה א׳(

פי הודעה משלימה, יינתן -על אגרות החוב )סדרה א'(הבורסה לרישום בה למסחר של  אישור

 .זה תשקיף מכוח להנפקה ביחס המשלימה ההודעה של פרסומה טרם( שיינתן)ככל  לחברה

כל המפיצים יתחייבו שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או על ידי מי מטעמם תבוצע 

 .להלן.א 1.2 בסעיףכהגדרתו , U.S. Person –ל בישראל בלבד ולא 

 המדף לתשקיף הנוגעים ואישורים היתרים .א 1.2 

ניירות  החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת

"( באמצעות דוחות הצעת מדף, להנפקתם ולפרסום המדף תשקיףהערך על פי תשקיף מדף זה )"

  .תשקיף המדף

המובאים בו או  אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים

ניירות הערך המוצעים  אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של

 .המדף תשקיףעל פי 

 -תעשה על א)ו( לחוק ניירות ערך 23פי תשקיף המדף כאמור בסעיף -הצעת ניירות ערך לציבור על

פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות 

                                                      

החברה אינה פטורה מדרישת ההון העצמי המינימלי מכח דוח הדירוג. פטור מדרישה כאמור יחול אם שווי אחזקות   2
 להלן.  2.3.3.3לפחות. לפרטים ראו גם סעיף  ש"חמיליון  200הציבור באגרות החוב )סדרה א'( יהיה 
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לאותה הצעה "( ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים תקנות הצעת מדף)" 2005 -ערך, התשס"ו

"(. קודם לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדף)"

הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תעביר החברה לבורסה חוות דעת בעניינים כאמור 

 .להלן, מאת עורכי דין מאי הבתולה הבריטיים ומארצות הברית

המתייחס לרישום למסחר של אגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים הבורסה נתנה אישור עקרוני 

"( אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה ניירות הערךלמימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים )"

 "(.האישור העקרוניבאמצעות דוחות הצעת מדף )"

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או 

למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

אשר יוצעו בתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוחות הצעת 

 המדף.

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של 

אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף יהיה כפוף לקבלת ניירות הערך 

אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק 

 .ניירות ערך ותקנות הצעת מדף

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי 

הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף יחולו  דו"ח

הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי 

 .דו"ח הצעת המדף

מאיי הבתולה הבריטיים )מדינת  Maples & Calderבהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין 

אשר הוגשה לבורסה: דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות  ,3ה של החברה(התאגדות

של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור 

בישראל, את רישומם למסחר ו/או את המסחר בהם בבורסה, וניירות הערך המוצעים על פי 

ף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תשקי

לפרטים נוספים, ראו גם  .תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה

 ורפתבעניין זה ותרגומה לעברית המצ Maples & Calderבחוות הדעת של משרד עורכי דין 

לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות הצעת מדף קודם  .לתשקיף 11 בפרק לתשקיף

שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תעביר החברה לבורסה חוות דעת בעניינים כאמור להלן, מאת 

 .עורכי דין מאיי הבתולה הבריטיים

 2010-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש״עכמשמעו החברה הינה ״מנפיק חוץ״ 

תקנות דוחות כספיים, לרבות ל 5 "( ולפיכך חלות עליה הוראות תקנהדוחות כספייםתקנות )"

  .הקלות במתכונת הדיווח של החברהלעניין 

                                                      

 ( לחוק ניירות ערך.3)ב()17אינו בגדר חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף  יודגש כי מכתב זה   3

 



 

 

 4-א

מכוח שהותקנה  Regulation S -ל 902כהגדרת המונח בסעיף " domestic issuer" החברה הינה

United States Securities Act of 1933 ,( כפי שהותקן"Regulation Sו "-"Securities Act "

 בהתאמה(.

בלבד,  לציבור מכוח תשקיף זה, ככל שתעשה, תעשה בישראל בלבד לתושבי ישראלההצעה 

יבוצעו מאמצי מכירה ולא  בהתאם לדרישות הדין בישראל ולנהלים ולסדרים הנוהגים בה,

 (האמריקאיםשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך כמ ,"Direct Selling Efforts") מכוונים

 תחת ושהותקנ  1Category -דרישות העל מנת לוודא עמידה ב U.S. Person -בארה"ב ו/או ל

  .Securities Act -ה

פי תשקיף זה ייחשב כמי שיצר כלפי החברה -כל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על

 והמפיצים מצג כי הוא תושב ישראל אשר לא שהה בארה"ב בעת שהבקשה לרכישת ניירות

 כי אינו רוכש את ניירות הערך המוצעים עבור, U.S. Person הערך המוצעים הוגשה, כי אינו

U.S. Person  או עבור אדם השוהה בארה"ב וכי הוא אינו רוכש את ניירות הערך המוצעים תוך

כהגדרתם בתשקיף זה (בארה"ב. כמו כן, כל המפיצים  (distribution" )כוונה לבצע "הפצה

י ידי מ-התחייבו, שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או על (המשלימהובהודעה 

לתושבי ישראל בלבד, בהתאם לדרישות הדין בישראל ולנהלים  מטעמם, תבוצע בישראל בלבד

כן התחייבו המפיצים כי לא יבצעו . U.S. Person -ל בארה"ב או ולאולסדרים הנוהגים בה, 

ניירות הערך, וכי ההצעה אינה חלק מתוכנית להתחמק  ביחס להצעת מאמצי מכירה מכוונים

  .מדרישות הרישום תחת חוקי ניירות הערך האמריקאים

פיו ורכישתם וכל הנובע ו/או הקשור בתשקיף זה, -על תשקיף זה ועל הצעת ניירות הערך על

פיו וברכישתם, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בכל עניין -בהצעת ניירות הערך על

פיו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בישראל. -הקשור לתשקיף זה ולהצעת ניירות הערך על

פי תשקיף זה, בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים, -שמוצעים על רוכשי ניירות הערך

 Regulation-ל 904 בהתאם לסעיףו. ות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זמקבלים על עצמם סמכ

S-, ידי-על בישראל חוזרת בבורסהלמכירה  יםפי תשקיף זה ניתנ-על יםניירות הערך המוצע 

או גופים הקשורים למי מהם או כל אדם הפועל בשם  ידי החברה, מפיץ,-למעט על)כל אדם 

אין למוכר או  (ב)אין ההצעה נעשית לאדם בארצות הברית,  (א), כל עוד: (האנשים האמורים

 "U.S. Person" עבור מראש ידיעה כי הרכישה אורגנהאו לקונים בארה"ב למי שפועל מטעמו 

  - כהגדרתה ב(מאמצי מכירה מכוונים ולא יבוצעו אין  (ג) -ו ; Regulation S)-כמוגדר ב)

(Regulation S ידי המוכר, גוף קשור, או כל אדם הפועל בשמם. מכירה חוזרת -בארה"ב על

ידי נושא משרה או דירקטור בחברה או מפיץ, שהוא גוף קשור לחברה, או מפיץ רק בשל -על

עמלות שולמו להם יהיותו דירקטור או נושא משרה כאמור, כפופים בנוסף למגבלה הבאה: לא 

ידי -מכירה, עמלות או תגמול אחר, מלבד עמלת הברוקרים השגרתית והנהוגה המתקבלת על

בקשר עם ההצעה או המכירה של ניירות הערך האמורים  ,אדם המבצע עסקה כאמור כסוכן

  .לעיל

אף אדם אינו מוסמך לנקוט בכל פעולה בארה"ב בקשר עם הצעתם או מכירתם של ניירות 

  .פי תשקיף זה-מוצעים עלהערך ש

אין בתשקיף זה להוות הצעה או מכירה של ניירות ערך בארה"ב או בכל סמכות שיפוט אחרת, 
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נסקרו או  ,הומצאו לאפי תשקיף זה, -היכן שהאמור אינו כדין. ניירות הערך המוצעים על

 SEC – Securities and Exchangeאושרו על ידי רשות ניירות ערך של ארה"ב )

Commission)  נרשמו ולא יירשמו תחת הולא-Securities Act   או דיני ניירות הערך של

  בורעמכרו בארה"ב או לידי או ימדינות ארה"ב או סמכות שיפוט אחרת ולא יוצעו או ימ מדינה

"U.S. Person"  כמוגדר ב((Regulation S . 

זה, אך ורק בהסתמך על  פי תשקיף-יש לקבל החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על

המידע הנכלל בתשקיף זה. החברה לא התירה ולא תתיר לכל אדם או גוף אחר כלשהו למסור 

 . מידע שונה מזה המפורט בתשקיף זה

מדינה אחרת למעט מדינת ארץ או לא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל ווה ואינו מהתשקיף זה 

 .ישראל

משרד עורכי דין אמריקאי, לפיה, בהתבסס על החברה המציאה לבורסה חוות דעת של 

לא נדרש רישום של ניירות הערך המוצעים ההסתייגויות והמגבלות בחוות הדעת,  ,ההנחות

לצורך מכירת או מסירת ניירות הערך המוצעים על  Securities Act -תחת הפי תשקיף זה -על

  Category 1 פי-שום עלפטורה מדרישות הרי , וכןפי תשקיף זה באופן המפורט בתשקיף זה

פי תשקיף זה -ניירות ערך שמוצעים על Regulation S --וכן כי בהתאם ל  Regulation S של

 (. למעט כמפורט לעיל)ידי כל אדם -חוזרת בבורסה על יהיו ניתנים למכירה

פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח -פי תקנון והנחיות הבורסה, הצעת ניירות ערך על-על

 Regulation S פי-מדף זה תהיה מותנית בעמידת החברה בפטור מדרישות הרישום עלתשקיף 

פי חוות דעת עורך דין אמריקאי -ידי החברה כאמור, וזאת על-ביחס לניירות הערך שיוצעו על

ידי החברה, לפיה -של החברה שתוגש לבורסה קודם למועד פרסומו של דוח הצעת המדף על

המוצעים אמריקאי להציע לציבור בישראל את ניירות הערך אין מניעה לחברה לפי הדין ה

, וניירות הערך המוצעים על פי בבורסה , לרשום אותם למסחרבתשקיף זה לציבור בישראל

תשקיף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן 

  .ני ארה"ב במועד ההצעהבכפוף לתנאים כפי שיחולו על פי די תחת הדין האמריקאי,

 הון החברה 1.3

  הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד פרסום התשקיף

 הון מונפק ונפרע הון רשום  4סוג המניות

 100            50,000 קובנרך ללא עמניות רגילות 

 "(המניות)"

5 -הקצאת מניות החברה ל  אודות לפרטים
MAJH Holding Company LLC  כנגד העברת

( לחברה, וכפוף לתנאים להשלמתה של לתשקיף 7.1.6בסעיף הזכויות המועברות )כהגדרתן 

 . לתשקיף 7.1.8סעיף פי תשקיף זה, ראו -ההנפקה על

 

                                                      

  אינן רשומות למסחר בבורסה.  4  
 .השליטה בחברה( י)בעלומר ג'יי אורלינסקי  משה אורלינסקישל מר  (בעקיפין)חברה בבעלות    5
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  באלפי דולר ארה"ב ,6הון עצמי פרופורמה של החברה 1.4

 

 ליום 

31.3.17 31.12.16 

 )*( )*( מניות הון

 (9,640) (10,905)  קרנות הון

 110,639 154,407 יתרת עודפים

 100,999 143,502 סה"כ הון עצמי

 אלפי דולר. 1-*סכום נמוך מ

בדצמבר  31החברה ליום  של( פרטים נוספים ראו הדוחות הכספיים המאוחדים )פרופורמהל

 2017 מרסב 31החברה ליום  של( המאוחדים )פרופורמהביניים הדוחות הכספיים ו 2016

לדוחות הכספיים האמורים בקשר עם ההנחות  א1לתשקיף, ובפרט ביאור  10המובאים בפרק 

 .ששימשו לעריכת הדוחות הכספיים פרופורמה

 

                                                      

 לתשקיף. 7.1.6תחת הנחת העברת כל הזכויות המועברות לחברה כמפורט בסעיף    6
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  ההצעהפרטי  - 2 פרק

  

  לציבור המוצעים הערך ניירות .2.1

  אגרות החוב (סדרה א') .2.1.1

 בתמורה לציבור המוצעותנקוב איגרות חוב (סדרה א'),  ערך ש״ח 475,000,000

קבע במכרז שתערוך החברה על ישי בשיעור קבועהריבית , נושאות הנקוב לערכן

שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') בשיעור ריבית קבוע 

 הריבית שיעור(" 2.1.1.4  שלא יעלה על שיעור הריבית המרבי כמשמעו בסעיף

  להלן.  2.1.1.4  בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף ,")'א סדרה החוב לאגרות המרבי

 -  תשלומים לושהבש(קרן)  לפירעון תעמודנה') א(סדרה  החוב אגרות .2.1.1.1

כל באופן ש 2023-ו 2022 ,2021של כל אחת מהשנים במרץ  31ביום 

 33.33%על חשבון הקרן יהווה  אחד משני התשלומים הראשונים

מקרן ערכן הנקוב הכולל של איגרות החוב (סדרה א') והתשלום 

 הנקוב ערכן מקרן 33.34%האחרון על חשבון הקרן יהווה השלישי ו

  ').א(סדרה  החוב איגרות של הכולל

 30-ו מרץב 31 בימים(סדרה א') תשולם  החוב אגרות בגין הריבית .2.1.1.2

(כולל) (תשלום הריבית  2023עד  2018של כל אחת מהשנים  ספטמברב

ותשלום הריבית האחרון ישולם  2018 מרץב 31הראשון ישולם ביום 

, ביחד עם פירעון התשלום האחרון של קרן 2023 מרץב 31ביום 

איגרות החוב (סדרה א'). איגרות החוב (סדרה א׳) לא תהיינה צמודות 

 (קרן וריבית). 

 2.4.3.3 סעיף  והחברה תפרסם בדיווח מיידי על תוצאות המכרז (רא .2.1.1.3

את שיעור הריבית  ,להלן) את שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז

לפרטים נוספים אודות  .חצי שנתיתההריבית הראשונה ואת שיעור 

  לשטר הנאמנות (סדרה א'). 5-ו 2 סעיפים ורן ראתשלומי הריבית והק

 ')אבכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה  .2.1.1.4

 –ו  5.2 פיםבסעי כמפורט ,פיננסית מידה באמת מחריגה כתוצאהו/או 

 סדרה הנאמנות שטר(" לתשקיף 1 כנספחלשטר הנאמנות המצ"ב  5.3

 לתנאים א4ו/או לזכאות לריבית פיגורים (כהגדרתה בסעיף ") 'א

 הריבית שיעורשמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות) 

 הריבית שיעור"( 6.5%על יעלה ') לא א סדרה( החוב אגרות שתישאנה

  )."לסדרה א' המירבי
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') א סדרה( החוב אגרות את ביוזמתה להעמיד רשאית תהא החברה .2.1.1.5

לפרטים  .סדרה א' הנאמנות לשטר 7 בסעיף כמפורט מוקדם לפדיון

 6.2.4בדבר פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב (סדרה א') ראו סעיף 

 .לשטר הנאמנות

  לציבור הערך ניירות הצעת אופן .2.2

  ')א(סדרה  החוב אגרות .2.2.1

בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות , לציבור מוצעות) 'א סדרה( חובה אגרות

תקנות אופן (" 2007 - ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז 

 שיעור על מכרז של בדרך, יחידות 475,000באמצעות הנקוב  בערכן, ")ההצעה

 כאשר"), לסדרה א' המכרז') ("א(סדרה  החוב אגרות שתישאנה השנתית הריבית

 ומחירה הינו כדלקמן: יחידה כל הרכב

  )'א סדרה( חוב לאגרת"ח ש 1 במחיר  )'א סדרה( חוב אגרות ש"ח ע.נ 1,000

  "חש 1,000      ליחידה מחיר"כ סה

 השנתית הריבית שיעור על מכרז של בדרך לציבור מוצעות) 'א סדרה( החוב אגרות  

שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא  .)'א סדרה( החוב אגרות שתישאנה

  .לסדרה א' יעלה על שיעור הריבית המירבי

החוב (סדרה א'), המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה  אגרות

 ".ותהמוצע אגרות החובשתפורסם כמפורט להלן יקראו להלן: "

 יום(" יפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה המשלימהילאגרות החוב המכרז 

 ").המכרז

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

ולתקנות ניירות  ),"חוק ניירות ערך"( 1968-, התשכ"ח) לחוק ניירות ערך2)(1(א16

בקשר עם הנפקתם של  2007- ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז

", לפי ות הודעה משלימהתקנ"- " והודעה משלימה("אגרות החוב המוצעות 

העניין). במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או 

זה, בהתאם להוראות התקנות תשקיף ביעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון 

  .להלן 2.4.8  סעיףראו האמורות. לפרטים אודות ההודעה המשלימה, 

  בבורסה למסחר רישום .2.3

אגרות החוב הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה, לפיו תנאי  .2.3.1

 אגרות" או "ניירות הערך המוצעים(יחדיו: "בתשקיף להשלמה זה  ותהמוצע

 הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.עומדים בתנאים ") המוצעות החוב

פרסום ההודעה המשלימה תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר  לפני .2.3.2

את אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה 

שתפורסם בהמשך. בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור לעיל, 
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ימי עסקים  3ת ניירות הערך למסחר תוך תפנה החברה בבקשה לרשום בה א

לאחר מועד המכרז. אישור הבורסה כאמור כפוף לדרישות הבורסה ביחס לאגרות 

. היה ואגרות החוב להלן 2.3.3.3  עד 2.3.3.1  בסעיפיםכמפורט המוצעות חוב ה

לא תירשמנה למסחר, תוחזר תמורת ההנפקה למזמינים, בצירוף  המוצעות

 הפירות שנצברו, אם וככל שנצברו, בניכוי מס כדין (אם יחול).

 והנחיות תקנון דרישות בקיום מותנה המוצעות החוב אגרות של למסחר רישומן .2.3.3

וכן בגיוס הסכום המינמלי  ")למסחר הרישום("כמפורט בסעיף זה להלן  הבורסה

 . להלן) 6.4מיליון ש"ח, כמפורט בסעיף  290שיש להשיגו בהנפקה זו (סך של 

כי החברה תראה בקבלת תמורת ההנפקה על ידי רכז ההנפקה כאילו  ,יובהר

בידי הנאמן לאגרות נטו רכז ההנפקה יפקיד את תמורת ההנפקה  .התקבלה אצלה

 6.2.3בסעיפים  בהתאם ובכפוף למנגנון הקבועתשוחרר נטו החוב, ותמורת ההנפקה 

  שטר הנאמנות.ל 6.2.4  -ו 

 הזכויותבהעברת  מותנית 1חשבון החברההעברת תמורת ההנפקה ליובהר, כי 

 של מיידי דוחובפרסום  לחברה )להלן 7.1.6בסעיף  ןכהגדרת( חברות המועברותב

אישור היועצים  בלתקו לחברה המועברות חברותהזכויות ב העברת אודות החברה

חברות בהזכויות  כיהמתמחר)  החתם בידי"ב (לרבות בארההמשפטיים של החברה 

היועצים "- ו "ב"בארה"אישור היועצים המשפטיים הועברו לחברה ( המועברות

. AS-IS תעשה המועברות החברות העברת). העניין לפי"ב", בארההמשפטיים 

הזכויות בחברות המועברות יהווה חלק הדוח המיידי כאמור אודות העברת 

תמורת ההנפקה תועבר לחשבון החברה רק לאחר שהחתם המתמחר  מתשקיף זה.

   אישר כי קיבל את אישור היועצים המשפטיים בארה"ב.

ימי עסקים ממועד  14אם לא יתקבל אישור היועצים המשפטיים בארה"ב בתוך 

וע פדיון מוקדם מלא קבלת הכספים בידי רכז ההנפקה, תפעל החברה לביצ

ימים ממועד הרישום למסחר  30(לא לפני חלוף  ומחיקתן ממסחר של אגרות החוב

  לשטר הנאמנות. 6.2.4, הכל כמפורט בסעיף של אגרות החוב)

 הציבור אחזקות של המזערי הפיזור, הבורסה להנחיות בהתאם .2.3.3.1

 35 הינו המוצעות החוב אגרות של למסחר רישומן לצורך הנדרש

 של מזערי החזקות בשווי מחזיק אחד כשכל, לפחות מחזיקים

 אחד מחזיק - ייחשב ״מחזיק״ זה כשלעניין( לפחות ש״ח 200,000

 או כאמור למחזיק המזערי ההחזקה שווי על עולה החזקותיו ששווי

 שווי על עולה במשותף החזקותיהם ששווי אחרים עם ביחד מחזיק

 ).כאמור למחזיק המזערי ההחזקה

                                                       
המשפטיים בארה"ב יובהר, כי חלק מתמורת ההנפקה ישוחרר לחברת ביטוח הזכויות קודם לקבלת אישור היועצים  1

להלן) ורישום  2.8.10 מלוא ההלוואות המובטחות בנכסי החברה (כמפורט בסעיפים  (כהגדרתו להלן), וישמש לצורך פירעון

 6.2.3בהתאם ובכפוף למנגנון הקבוע בסעיפים  משכנתאות מדרגה ראשונה בגין הנכסים כאמור לצורך הבטחת אגרות החוב

 לשטר הנאמנות.  6.2.4 -ו 
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לאחר הרישום  המוצעות החוב אגרותסדרת ב הציבור אחזקות שווי .2.3.3.2

 "ח.ש מליון 36 - מ לא יפחת למסחר

 עלסטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ  הודיעה, 2017 באוגוסט 8 ביום .2.3.3.3

חוב (סדרה א'), בהיקף  אגרות להנפקת +ilBBBמתן דירוג מקדמי של 

החברה  "). לפיכך,הדירוג דוחנקוב (" מיליון ש"ח ערך 475של עד כולל 

פטור . אינה פטורה מדרישת הון עצמי מינימאלי מכוח הדירוג

 החזקות הציבורשל שווי מדרישת ההון העצמי המינימאלי יחול אם ה

הדירוג  לדוח .לפחות מיליון ש"ח 200 יהיהבאגרות החוב (סדרה א') 

 "ב לתשקיף.המצ 2 נספחופרטים אודות הדירוג כאמור, ראו 

 2.3.3.1 כמפורט בסעיפים  הבורסה דרישות התקיימו לא כי יתברר אם .2.3.3.4

או לא התקבל הסכום המינמלי שיש להשיגו בהנפקה  ,לעיל 2.3.3.3  עד

 החוב אגרות הנפקת תתבטל אזילעיל,  2.3.3 זו כמפורט בסעיף 

שהתקבלו בידי  הכספים, בבורסה למסחר תירשמנה לא הן, המוצעות

 למזמינים יוקצו לא הערך וניירותרכז ההנפקה יושבו למזמינים 

   .והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי

 לציבור ההצעה .2.4

  ליחידות הזמנות להגשת התקופה .2.4.1

המוצעים על פי לאחר קבלת ההתחייבויות המוקדמות לרכישת ניירות הערך 

, תפרסם החברה הודעה (ככל שיתקבלו) תשקיף זה מהמשקיעים המסווגים

משלימה בה יפורסם המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור, לרכישת ניירות הערך 

המוצעים על פי תשקיף זה. בכל מקרה לא יחול המועד להגשת הזמנות מטעם 

) ימי עסקים 5שה (הציבור לרכישת ניירות הערך המוצעים, בטרם חלפו חמי

מתאריך פרסום התשקיף להשלמה. התקופה להגשת הזמנות, לרכישת ניירות ערך 

לא , בשעה שתקבע לכך בהודעה המשלימההמוצעים על פי תשקיף זה תסתיים 

לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה 

מועד סגירת "-ו "הזמנותתחילת התקופה להגשת "," יום המכרז("המשלימה 

   .) , לפי העניין"רשימות החתימות

ככל שבהודעה  -" הזמנות להגשת התקופה תחילת" או "רזכהמ יוםלעניין "

) 1א(1המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 

, 2007-) לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז3עד (

יל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תתח

לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני 

תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה 

 המשלימה.

  .הזמנות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים אינם בחברה העניין בעלי
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  בקשות הגשת .2.4.2

 באמצעות לחברה תוגשנה המכרז במסגרת יחידות לרכישת בקשות .2.4.2.1

 ״רכז( בני ברק 30דרך ששת הימים , מרחוב בע"מאייפקס הנפקות 

 בבורסה אחרים חברים או בנקים סניפי באמצעות או) ההנפקה״

במועדים שיפורטו בהודעה המשלימה,  )בקשות״ לקבלת ״המורשים(

 אצל להשיגם שניתן טפסים גבי על להלן 2.4.8  בסעיףכאמור 

  .בקשות לקבלת המורשים

 בקשות לקבלת למורשה שהוגשה במכרז יחידות לרכישת בקשה כל .2.4.2.2

 המורשה ידי על תתקבל אם יום באותו כמוגשת תחשב המכרז ביום

 ובתנאי ,שתפורט בהודעה המשלימה לשעה עד בקשות לקבלת

 ותתקבל ההנפקה רכז לידי הבקשות לקבלת המורשה ידי על שתועבר

למועד שיפורט בהודעה המשלימה, כאמור  עד ההנפקה רכז ידי על

 ישירותכל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה  .להלן 2.4.8  בסעיף

לרכז ההנפקה תחשב מוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי רכז 

  .שתפורט בהודעה המשלימהההנפקה עד לשעה 

 בקשות לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה הבקשות .2.4.2.3

 סגורות במעטפות ,שתפורט בהודעה המשלימה לשעה עד, המכרז ביום

, בקשות להגשת האחרון המועד לחלוף עד סגורות תשארנה אשר

 הבקשות עם ביחד ונעולה סגורה לתיבה ההנפקה רכז ידי על ותוכנסנה

  .ההנפקה לרכז ישירות הוגשו אשר

 וכלפי החברה כלפי וחייבים אחראים יהיו בקשות לקבלת המורשים .2.4.2.4

 בקשות בגין לחברה שתגיע התמורה מלוא לתשלום ההנפקה רכז

  .בחלקן או במלואן, נענו ואשר באמצעותם שהוגשו

 אשר, שונים ריבית שיעוריב הצעות שלוש עד להגיש רשאי מזמין כל .2.4.2.5

 על המוצעהריבית  ששיעור ובלבד, המירבי הריבית שיעור על יעלו לא

 יהיה ניתן, דהיינו. 0.05%במרווחים של  באחוזים נקוב יהיה ידו

הריבית המירבי ובשיעורים הנמוכים ממנו  בשיעור הצעות להגיש

, לעיל כאמור במרווחים תנקוב שלא בקשה. 0.05%במרווחים של 

  .מעלה כלפי ביותר הקרובה למדרגה תעוגל

 נקבע בה כבקשה יראוה כלשהו ריבית שיעור בה נקבע שלא בקשה .2.4.2.6

 .המירבי הריבית שיעור

 לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ניתן .2.4.2.7

 מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו, יחידה של כלשהו חלק

, בה הנקוב יחידה של כלשהו וחלק, בה הנקוב בלבד השלמות היחידות

 היחידות שמספר בקשה. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו

  .תתקבל לא ,אחת מיחידה פחות בה הנקוב
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 הבקשות הגשת. חוזרות בלתי הינן במכרז היחידות לרכישת ההזמנות .2.4.2.8

לקבל את ניירות הערך  המבקש מצד חוזרת בלתי התחייבותכ תיחשב

 ולשלם, תולבקש חלקית או מלאה מהיענות כתוצאהשיוקצו לו 

של  תשקיף תנאי פי על המלא המחיר את ההנפקה רכז באמצעות

 .ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי התשקיף לבקשתו

 על או ידיהם על שתבוצע ערך ניירות הצעת שכל התחייבו המפיצים כל .2.4.2.9

, כהגדרתו U.S. Person-ל ולא בלבד בישראל תבוצע מטעמם מי ידי

  .לתשקיף .א'1.2בסעיף 

 וכן עימו הגר משפחת בן לרבות -  זה לענין ״מזמין״ או ״מבקש״ .2.4.2.10

 .לתשקיף 2.4.6  סעיף פי על יחידות המזמין מסווג משקיע

  התמורה ותשלום תוצאותיו פרסום, המכרז הליכי .2.4.3

 תיפתח ,שתפורט בהודעה המשלימה השעה לאחרהמכרז,  ביום .2.4.3.1

 ההנפקה רכז נציג, החברה נציג בנוכחות המעטפות וייפתחו התיבה

 יסוכמו וכן המכרז הליכי של נאות קיום על יפקח אשר, חשבון ורואה

  .להלן כמפורט, המכרז תוצאות ויעובדו

 השעה עד), ״הסליקה יום״( המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.4.3.2

 המורשים באמצעות, למבקשים ההנפקה רכז ימסור ,בבוקר 10:00

 מידת על הודעה, הבקשות הוגשו באמצעותם אשר בקשות לקבלת

, במכרז שנקבעהריבית  שיעור את תכלול ההודעה. לבקשתם ההיענות

. עבורן לשלם שעליו התמורה ואת למבקש שיוקצו היחידות כמות את

 יעבירו, בצהריים 12:00 השעה עד, יום באותו ההודעה קבלת עם

 לרכז, חלקן או כולן, נענו ליחידות בקשותיהם אשר, המבקשים

 שיש התמורה את מלוא בקשות לקבלת המורשים באמצעות, ההנפקה

  .נענו לגביהן שבקשות היחידות עבור לשלמה

 מיידי בדו״ח החברה תודיע, המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.4.3.3

 .המכרז תוצאות את ולבורסה ערך ניירות לרשות

  היחידות והקצאת במכרזהריבית  שיעור קביעת .2.4.4

על אגרות  אחיד ריבית בשיעור תונפקנה, תענינה לרכישתן שבקשות היחידות כל

ביותר  הנמוך") אשר יהיה שיעור הריבית האחיד הריבית שיעור(" ליחידה החוב

אשר הבקשות ליחידות שנקבו בו כשיעור הריבית ביחד עם בקשות שנקבו 

ריבית נמוכים יותר, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על  יבשיעור

  פי תשקיף זה. הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן:

 היחידות לרבות( בבקשות הכלולות היחידות של הכולל והמספר היה .2.4.4.1

 בסעיף כאמור המסווגים מהמשקיעים התקבלו לרכישתן שבקשות

 המוצעות היחידות של הכולל מהמספר יפחת שתתקבלנה) להלן 2.4.6 
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בכפוף לעמידה בדרישות  במלואן הבקשות כל תיעננה - לציבור

הריבית  שיעור, כזה במקרה. לעיל 2.3.3הבורסה כאמור בסעיף 

  האחיד יהיה שיעור הריבית המירבי. 

 היחידות לרבות( בבקשות הכלולות היחידות של הכולל והמספר היה .2.4.4.2

 בסעיף כאמור המסווגים מהמשקיעים התקבלו לרכישתן שבקשות

 של הכולל המספר על יעלה או שווה יהיה שתתקבלנה )להלן 2.4.6 

 לציבור המוצעות היחידות כל תונפקנה - לציבור המוצעות היחידות

 כדלקמן: 

 -  האחיד הריבית משיעור גבוה ריבית בשיעור הנוקבות בקשות  .א

  .תענינה לא

ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  בשיעור הנוקבות בקשות  .ב

 - ) "האחיד הריבית משיעור הנמוך ריבית בשיעור"בקשות (

  במלואן. תענינה

(לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים)  בקשות  .ג

 האחיד הריבית לשיעור השווה ריבית בשיעור הנוקבות

 כך יחסי באופן תענינה") האחיד הריבית בשיעור בקשות("

יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין  מספר יקבל מזמין שכל

סך כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות 

שיוקצו למבקשים שהגישו בקשות בשיעור ריבית הנמוך 

משיעור הריבית האחיד ולאחר ההקצאה למשקיעים המסווגים 

, יהיה שווה ליחס שבין מספר להלן 2.4.6 בסעיף בהתאם לאמור 

היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד, לבין סך כל היחידות 

שבקשות לרכישתם בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (לא 

כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של 

  ).להלן 2.4.6 בסעיף משקיעים מסווגים כאמור 

 פיזור יושג לא, לעיל 2.4.4.2  בסעיף כאמור ההקצאה בעקבות אם .2.4.4.3

 אזי, )מזערי״ ״פיזור( לעיל2.3.3.1  בסעיף כאמור החוב באגרות מזערי

 2.4.6  בסעיף האמורה המסווגים למשקיעים ההקצאה עדיפות תבוטל

, המסווגים המשקיעים הזמנות כולל, במכרז הבקשות וכל, להלן

  :כדלקמן תענינה

 הריבית משיעור גבוה בהן הנקוב הריבית ששיעור בקשות  .א

  .תענינה לא - האחיד

 הריבית משיעור נמוך היה בהן הנקוב הריבית ששיעור בקשות  .ב

 הריבית משיעור נמוך ריבית בשיעור בקשות(" האחיד

  במלואן. תענינה -") האחיד
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(כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים  בקשות  .ג

בהתאם להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים 

) ששיעור הריבית הנקוב בהן היה להלן 2.4.6 בסעיף כאמור 

שווה לשיעור הריבית האחיד תענינה באופן יחסי כך שכל 

מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך 

כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו 

למבקשים שהגישו בקשות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית 

בשיעור  שביקשחס שבין מספר היחידות האחיד, יהיה שווה לי

הריבית האחיד, לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתם 

בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן 

התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור 

  ).להלן 2.4.6 בסעיף 

 מזערי פיזור יושג לא, לעיל 2.4.4.3  בסעיף כאמור ההקצאה פי על אם .2.4.4.4

 תבוצע אזי, לעיל 2.3.3.1  בסעיף כאמור המוצעות החוב באגרות

  :כדלקמן ההקצאה

 לא -  האחיד הריבית משיעור גבוה בהן הנקוב הריבית ששיעור בקשות

  .תענינה

(לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם  בקשות

 2.4.6 בסעיף להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור 

) ששיעור הריבית הנקוב בהן היה שווה ו/או נמוך משיעור להלן

הריבית האחיד תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות 

כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך כל היחידות המוצעות לציבור יהיה 

בשיעור הריבית האחיד ו/או שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש 

לבין סך כל היחידות שבקשות בשיעור בשיעור ריבית הנמוך ממנו 

הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית הנמוך ממנו הוגשו לחברה (כולל 

יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים 

  ).להלן 2.4.6 בסעיף מסווגים כאמור 

 לא לעיל 2.4.4.4  בסעיף כאמור יחידות הקצאת בעקבות גם אם .2.4.4.5

 2.3.3.1  בסעיף כאמור המוצעות החוב באגרות מזערי פיזור יתקיים

 אחיד ריבית שיעור קביעת לצורך מחדש ההקצאה תבוצע אזי, לעיל

 שיעורשיעור הריבית המירבי ואשר יהיה  אשר לא יעלה על חדש

ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את ניירות הערך  הנמוך הריבית

הכלולים ביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור 

ובלבד שלמבקש לא יוקצו יחידות במספר גבוה  לעיל, 2.3.3.1בסעיף 

 שיעורמזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך יותר מזה שנקב בבקשתו ("

יבית האחיד החדש כאמור שיעור הר נקבע"). החדש האחיד הריבית

ובמקום  לעיל 2.4.4.4 בסעיף בסעיף זה, תיעשה ההקצאה כאמור 
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"שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד 

  החדש".

) לעיל 2.3.3.1  בסעיף כמפורט( מזערי פיזור להשיג יהיה ניתן לא אם .2.4.4.6

 החוב אגרות לגבי, לעיל 2.4.4.5  בסעיף המתואר ההקצאה באופן גם

 החוב אגרות יוקצו לא, הההנפק תבוטל ,זה תשקיף פי על המוצעות

  .בגינה מהמבקשים כספים יגבו ולא

 הם, שברים יווצרו לעיל כאמור החוב אגרות מהקצאת כתוצאה אם .2.4.4.7

 של עודפים. ביותר הקרובה השלמה ליחידה, הניתן ככל ,יעוגלו

 ההנפקה רכז ידי על יירכשו, כאמור מהעיגול כתוצאה שיוותרו יחידות

ריבית הואגרות החוב תשאנה את שיעור  ,במחיר ליחידה שנקבע

  .שנקבעהאחיד 

 לו שתוקצינה היחידות כל את לרכוש בבקשתו התחייב כאילו ייחשב מבקש כל

  .לעיל המפורטים הכללים לפי, לבקשתו חלקית או מלאה מהיענות כתוצאה

  המיוחד החשבון .2.4.5

 חשבון בנקאי בתאגיד ההנפקה רכז יפתח המכרז יום לפני סמוך .2.4.5.1

 חשבון). המיוחד״ ״החשבון( החברה ע״ש פירות נושא מיוחד נאמנות

 ועבורה החברה בשם ההנפקה רכז ידי על בלעדי באופן ינוהל זה

 ניירות חוק(" 1968- התשכ"ח ,ערך ניירות חוק להוראות בהתאם

 לרכישתן שהבקשות יחידות בגין ששולמו הסכומים בו ויופקדו ")ערך

 פי על בבורסה אחרים חברים ובאמצעות ההנפקה רכז באמצעות נענו

 ערך ניירות חוק פי על ויפעל בהם ינהג ההנפקה ורכז התשקיף תנאי

  .התשקיף תנאי פי ועל

 לקבלת המורשים יפקידו, המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.4.5.2

 השעה עד, בקשותיהם את המבקשים הגישו באמצעותם אשר בקשות

 עבור המגיעה התמורה מלוא את, המיוחד בחשבון, בצהריים 12:00

. לתשקיף 2.4.4  בסעיף כאמור ההצעה נענתה לגביהן אשר היחידות

צמודים  לא שקליים נזילים בפיקדונות יושקעו האמורים הכספים

החברה מאשרת כי קבלת תמורת  .יומי בסיס על ריבית ונושאי

  ההנפקה בידי רכז ההנפקה כמוה כקבלת התמורה בידי החברה. 

 את ההנפקה רכז יעביר המכרז סגירת לאחר עסקים ימי שני תוך .2.4.5.3

 ופי הוראת (או על נאמןל המיוחד בחשבון שיוותרו הכספים יתרת

המוצעות  החוב אגרות בגין תעודות קבלת כנגד וזאתכאמור להלן) 

  ).״ההקצאה מועד״(
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   מסווגים משקיעים .2.4.6

בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של המשקיעים המסווגים, כמות היחידות 

אותן התחייב כל אחד מהם להזמין במסגרת המכרז ושיעור הריבית בה נקב. 

  . להלן 2.4.8  סעיף וראלפרטים אודות עמלות הפצה 

במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה 

 ניירות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתם, מסווגים משקיעיםהמשלימה, תפנה החברה ל

 2),ההצעה״ אופן ״תקנות( 2007-התשס״ז), לציבור ערך ניירות הצעת אופן( ערך

לקבל מהם התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות המוצעות על פי  במטרה

 טפסי גבי על לחברה תוגשנה המסווגים המשקיעים התחייבויות כל תשקיף זה.

 ובשיעור המבוקש היחידות במספר ותנקובנה ההנפקה רכז באמצעות הזמנה

  .זה בסעיף להלן כמפורט ,הריבית

  :זה בסעיף

 שיקבע הריבית בשיעור המוזמנת הערך ניירות כמות שבין היחס - יתר״ ״חתימת

  .אחד על עולה שהוא ובלבד, לחלוקה שנותרה הכמות לבין במכרז

 שנוכתה לאחר, במכרז שהוצעה הערך ניירות כמות -  לחלוקה״ שנותרת ״הכמות

 משיעור הנמוך ריבית בשיעור הזמנות לגביהם שהוגשו הערך ניירות כמות ממנה

 השיעור על יעלה לא המסווגים המשקיעים של ההזמנות כל סך. שיקבע הריבית

  .ההצעה אופן בתקנות הקבוע

 למשקיעים ההקצאה תהא יתר חתימת של במקרה, ההצעה אופן תקנות פי על

  :כדלקמן מסווגים

 מסווג משקיע לכל תוקצה, שהוצעה היחידות מכמות 5 פי עד היתר חתימת היתה

  .לרכוש שהתחייב מהכמות 100%

 משקיע לכל תוקצה, שהוצעה היחידות מכמות 5 מפי יותר היתר חתימת היתה

  .לרכוש שהתחייב מהכמות 50% מסווג

 כאמור להקצאה מספיקה אינה לחלוקה שנותרה הערך ניירות שכמות במקרה

לפי חלקה היחסי של כל  תהיה המסווג למשקיע שתוקצה הכמות אזי לעיל

שהוגשו באותו שיעור  התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות

  .ריבית

 ותיחשבנה המכרז במסגרת תוגשנה המסווגים המשקיעים בקשות .2.4.6.1

, הריבית שיעור קביעת לצורך הציבור ידי על שהוגשו כבקשות

 חתימת תהיה ולא במקרה. לתשקיף 2.4.4  בסעיף לאמור ובהתאם

 לעניין הציבור כהזמנות יחשבו המסווגים המשקיעים הזמנות, יתר

                                                       
 להתחייב מסווג משקיע על כן כמו ערך ניירות לחוק) 2( או) 1)(ב(א15 בסעיף המנוי משקיע - מסווג״ ״משקיע    2

  .לפחות ש"ח 800,000 של בהיקף ערך ניירות לרכוש
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 בשיעור המסווגים למשקיעים תימכרנה היחידות .היחידות הקצאת

  .במכרז שייקבע הריבית לשיעור זהה ריבית

 פרסום ערב המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת .2.4.6.2

 אופן בתקנות הקבועים העקרונות פי על ההודעה המשלימה, ייעשו

 .ההצעה

 על העולה בכמות יחידות ולרכוש להזמין יוכלו המסווגים המשקיעים .2.4.6.3

 שיוזמנו עודפות יחידות ואולם המוקדמת בהתחייבותם הנקובה זו

, התשקיף לעניין מסווגים משקיעים כהזמנות ייחשבו לא ותירכשנה

  .ועניין דבר לכל הציבור ידי על שהוגשו כבקשות אלא

 ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי על שתשולם התמורה .2.4.6.4

 השעה עד המכרז יום לאחר אחד מסחר יום, הבורסה חברי באמצעות

 בסעיף כאמור המיוחד בחשבון ידיו על ותופקד, בצהריים 12:00

 .לעיל 2.4.5.2 

עמלת התחייבות מוקדמת  המסווגיםהחברה תשלם למשקיעים  .2.4.6.5

שיירכשו היחידות  בגין שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימהבשיעור 

על ידם בפועל בהתאם להזמנות שיוגשו מכח התחייבותם המוקדמת, 

 .לעיל 2.4.6  בסעיףככל שתהיה, כמפורט 

מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להוריד את שיעור הריבית בו  משקיע .2.4.6.6

כפי  ),0.05%של נקב בהתחייבות המוקדמת כאמור לעיל (במדרגות 

על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז  שיפורט בהודעה המשלימה,

עד לשעה  ,המכרז ביוםההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה 

  .שתפורט בהודעה משלימה

  ערך ניירות ותעודות הקצאה מכתבי, ערך ניירות הקצאת .2.4.7

 בחשבון שהופקדו הכספים להעברת התנאים שהתקיימו ובתנאי ההקצאה במועד

 וכנגד לתשקיף2.4.5  בסעיף כאמור הנאמנות לחשבון ההנפקה רכז ידי על המיוחד

מזרחי טפחות  באמצעות, למבקשים החברה תקצה, כאמור הכספים העברת

 ביחידות הכלולים הערך ניירות את )״לרישומים החברה״( "מבע חברה לרישומים

 על, במלואה שולמה תמורתן ואשר, בחלקן או במלואן, נענו לרכישתן שהבקשות

 אגרות תעודות. לחברה לרישומים המוצעות החוב אגרות בגין תעודות משלוח ידי

 למילוי בכפוף אחרים לטובת לוויתור או להעברה או לפיצול ניתנות תהיינה החוב

, לחברה, התעודות בצירוף ומסירתו העניין לפי, ויתור או פיצול או העברה כתב

  .בכך הכרוכים הוצאה או היטל או מס כל של המבקש ידי על לתשלום ובכפוף

 הודעה משלימה .2.4.8

לאחר פרסומו של תשקיף זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

במסגרתה יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים  ,) לחוק ניירות ערך2)(1(א16
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עם בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, פרטים בדבר התקשרות מוקדמת של החברה 

משקיעים מסווגים וכן שינויים, ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים. 

בהודעה המשלימה תכלול החברה כל פרט שניתן לכלול בהתאם לתקנות הודעה 

  משלימה, ובכלל זאת, הנתונים כדלקמן:

 והתקופה להגשת הזמנות.המכרז קביעת יום   .א

 החתמים ושמות פיו על המשולמות העמלות לרבות, החיתום הסכם עיקרי  .ב

  .לו צד שהם

הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי  אישור  .ג

  תשקיף זה.

אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף  שלבכמות ו/או בשיעור הריבית  שינוי  .ד

 מהכמות ו/או משיעור הריבית המצויינים 20%זה בשיעור שלא יעלה על 

 במחיר המוצעות היחידות כמות שמכפלת לכך ובכפוף, לעיל 2.2.1  בסעיף

 והכמות המחיר מן הנגזרת, האמורה מהמכפלה 30%-מ ביותר תשונה לא

 .בתשקיף שצוינו

אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף  שלבכמות ו/או בשיעור הריבית  שינוי  .ה

שלא ישונה אף  ובלבד' לעיל, ד"ק בס הנקוב השיעור על העולהזה בשיעור 

מן  50%- המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ מביןאחד 

, לפי העניין, ומכפלת המחיר בכמות זה הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף

אמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר מן המכפלה ה 50%- לא תשונה ביותר מ

 כאמור העדכניים הריבית ושיעור המחיר, הכמות. לעיל 2.2.1  בסעיףשצוינו 

  .המשלימה בהודעה יפורטו

סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים  פירוט  .ו

המסווגים כהגדרתם בתקנות ההצעה וכן הכמות ושיעור הריבית, להם 

  התחייבו המשקיעים המסווגים.

בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם, לרבות עמלות עבור  ההוצאות פירוט  .ז

 התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה.

השינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור כל פרט אשר תיקונו מתחייב מ  .ח

 .הוצאות ההנפקה, תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה לעיל, לרבות

התקופה להגשת הזמנות לרכישת תסתיים פורסמה הודעה משלימה,   .ט

לא לפני תום שבע ידי הציבור - ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה על

שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה 

 ימים 45-מ או להשלמה התשקיף פרסוםימים מיום  75-ולא יאוחר מ

 .המוקדם לפי, הזמנות להגשת התקופה מתחילת

במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף להשלמה וסופה במועד 

ה החברה למשקיעים המסווגים, במטרה לקבל פרסום ההודעה המשלימה תפנ
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מהם התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות המוצעות על פי תשקיף להשלמה 

זה. כל התחייבויות המשקיעים המסווגים תוגשנה לחברה על גבי טפסי הזמנה 

באמצעות רכז ההנפקה ותנקובנה במספר היחידות המבוקש ובשיעור הריבית, 

 בית המירבי שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה.שלא יעלה על שיעור הרי

ההודעה המשלימה תוגש באמצעות המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם 

פורסם תשקיף זה. עם פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד 

 מתשקיף זה.

אישור הבורסה לרישום למסחר בה של אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף 

טרם פרסום ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף להשלמה זה, יינתן 

  .להשלמה זה, כמפורט לעיל

  הון מדילול הימנעות .2.5

 לא, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות הקצאת ועד זה תשקיף תאריך שבין בתקופה

 הון״ ״דילול משום בה שיש, זה תשקיף לפי ההנפקה להוציא, פעולה כל החברה תעשה

), וצורה מבנה - תשקיףוטיוטת  ףהתשקי פרטי( ערך ניירות לתקנות 38 בתקנה כמשמעותו

   .1969- תשכ״טה

  הסדרים מעשיית הימנעות .2.6

 מלעשות להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.6.1

 ופיזורם הפצתם, הערך ניירות הצעת עם בקשר בתשקיף כתובים שאינם הסדרים

 התשקיף פי על ערך ניירות לרוכשי זכות מלהעניק להימנע ומתחייבים בציבור

  .בתשקיף למפורט מעבר שרכשו הערך ניירות את למכור

 ניירות לרשות להודיע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.6.2

 עיףבס כאמור ההתחייבות את הסותר שלישי צד עם להם הידוע הסדר כל על ערך

  .לתשקיף 2.6.1 

 מלהתקשר להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.6.3

 מיטב שלפי כלשהו שלישי צד עם התשקיף פי על המוצעים הערך לניירות בקשר

 .לתשקיף 2.6.1  בס״ק לאמור בניגוד הסדרים ערך ובדיקתם ידיעתם

הדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ, שלא והחברה  .2.6.4

 ועבירי המתמחר םוהחתהתחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו. החברה 

 לרשות לניירות ערך העתק ממסמכי ההתחייבויות של המפיצים כאמור.

  מיסוי .2.7

  מיסוי על פי דיני איי הבתולה .2.7.1

התיאור האמור מטה של דיני המס באיי הבתולה הבריטיים מבוסס על הדין 

במועד התשקיף. נכון למועד תשקיף זה, למדינת ישראל אין הסכם או  הקיים

אמנה עם איי הבתולה הבריטיים בדבר מניעת מיסי כפל ומניעת התחמקות 
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  ממיסים. 

לעניין רווח הון שינבע ממכירת אגרות החוב, הן יחידים והן חברות תושבות 

י איי הבתולה, ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות לרבות כאלו שהינן תושב

פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות 

החוב, אשר תונפקנה על ידי החברה במסגרת תשקיף זה, ומרווח הון כאמור, ככל 

  שיהיה, אין חובת ניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים.

בגין דמי ניכיון אגרות לעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב, וכן לעניין מיסוי 

הן יחידים והן חברות תושבי ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות לרבות  3החוב

כאלו שהינן תושבי איי הבתולה, פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין 

ריבית על אגרות החוב אשר תונפקנה על ידי החברה במסגרת תשקיף זה, או בגין 

לפי העניין, וריבית אשר תשולם על ידי החברה, אינה  ,דמי ניכיון על אגרות החוב

חייבת בניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים והמחזיקים יהיו פטורים מניכוי 

  .במקור גם בגין דמי הניכיון על אגרות החוב

לעניין הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על 

  אגרות החוב, ראו האמור מטה.

מובהר כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור, תודיע החברה על כך 

למחזיקי אגרות החוב בדיווח מיידי, בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום, וחובת 

הניכוי במקור תהיה של החברה ועל מחזיקי אגרות החוב תהיה אז החובה לפעול 

  בהתאם לאמור להלן.

א חלה חובת ניכוי מס במקור ליחידים כפי שצוין לעיל, נכון למועד התשקיף ל

וחברות תושבי ישראל וכן לתושבים זרים, ו/או לחברות זרות, לרבות תושבי איי 

הבתולה הבריטיים, בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב ו/או בגין 

על אגרות  3הריבית שתשולם להם בגין אגרות החוב הללו ו/או בגין דמי הניכיון

  הללו. החוב

 דיני ארה"ב  .2.7.2

  מיסוי פדראלי בארה"ב .2.7.2.1

לי אסעיף זה מסכם השלכות מס מהותיות הנוגעות למס הכנסה פדר

ומס עיזבון פדראלי בארה"ב ביחס לרכישה, החזקה, מכירה או כל 

  "). ניירות הערךדיספוזיציה אחרת של אגרות החוב ("

  

(כהגדרת המונח להלן) אלא אם מצוין אחרת, סעיף זה רלבנטי אך ורק ל"מחזיק ישראלי" 

אשר מחזיק בניירות הערך כנכס הוני לצורכי מס אמריקאי (באופן כללי, נכס המוחזק 

  למטרות השקעה).

                                                       
  ) נוספות בניכיון.א'האמור רלבנטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב (סדרה    3
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, U.S. Internal Revenue Code of 1986תיאור זה מבוסס על הוראות 

"), ההסטוריה החקיקתית של הקוד, תקנות הקודכפי שתוקן ("

האוצר האמריקאי, פירושים קיימות והתקנות המוצעות של משרד 

משפטיים והנחיות מנהליות שפורסמו על ידי שלטונות מס ההכנסה 

), אשר עשויים לחול למפרע, ואשר הינם נתונים "IRS"בארה"ב (

לפירושים שונים. תיאור זה אינו מתייחס לכל ההיבטים של המיסוי 

הפדראלי של הכנסות בארה"ב אשר עשוי לחול על משקיעים לאור 

תיהם המיוחדות או על משקיעים אשר כפופים לטיפול מיוחד נסיבו

במסגרת חוקי מס הכנסה פדראלי בארה"ב. בנוסף לכך, תיאור זה 

מתבסס על הוראות האמנה בין ממשלת ארצות הברית וממשלת 

, 1975בנובמבר  20ישראל ביחס למיסוי הכנסות שנחתמה ביום 

 26וביום  1980אי במ 30ותוקנה באמצעות פרוטוקולים שנחתמו ביום 

  ").האמנה(" 1993בינואר 

הינו כל מחזיק (לרבות תאגיד  -"מחזיק ישראלי"  - לצורך סעיף זה 

ישראלי ויחיד המתגורר בישראל לצורכי מס בישראל) אשר הינו תושב 

ישראל למטרות האמנה, אשר זכאי להטבות מכוח האמנה, ואשר 

יק כאמור אינו: נחשב כבעלים המוטב של ניירות הערך ובלבד שמחז

(א) אזרח או תושב ארה"ב, (ב) אזרח או תושב לשעבר של ארצות 

של  877Aאו  877הברית הכפוף לכללים המיוחדים בהתאם לסעיף 

הקוד, (ג) תאגיד, שותפות או ישות אחרת שנוצרה או התאגדה לפי 

חוקי ארצות הברית או אחת מהמדינות בתוך ארצות הברית, (ד) 

ת משפט בתוך ארצות הברית יש סמכות להפעיל ביל) 1נאמנות אם (

אחד או יותר,  US Person-פיקוח ראשי על האדמיניסטרציה שלה ו

הינם בעלי סמכות לשלוט בכל ההחלטות המהותיות של הנאמנות, או 

 בחרה והיא, 1996באוגוסט  20) הנאמנות הייתה קיימת ביום 2(

 להיחשב, הרלבנטיות) Treasury Regulations( האוצר לתקנות בהתאם

(ה)  -) ובחירתה זו הינה בתוקף, או domestic trust( מקומית כנאמנות

עיזבון, אשר ההכנסה ממנו כפופה למס הכנסה בארצות הברית, יהא 

  מקורה אשר יהא.

סיכום זה הינו כללי באופיו ואינו דן בכל השלכות מס ההכנסה 

קים ישראלים הפדראלי האמריקאי העשויות להיות רלבנטיות למחזי

לאור נסיבותיהם המיוחדות או לסוגים מסוימים של משקיעים 

הכפופים לטיפול מס מיוחד במסגרת מס ההכנסה הפדראלי 

האמריקאי, כגון מוסדות ממשלתיים, בנקים או מוסדות פיננסיים, 

חברות ביטוח, ישויות שאינן אמריקאיות אשר יכול ותסווגנה 

ס הכנסה פדראלי אמריקאי, כשותפויות או נאמנויות לצורכי מ

סוחרים בניירות ערך , פאסיביות זרות תאגידים זרים, חברות השקעה

או במטבעות, משקיעים הפטורים ממס, עובדים המקבלים את ניירות 
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 הערך כחלק משכרם או במהלך העסקתם, ומחזיקים ישראלים

לפחות מכוח ההצבעה  10%-המחזיקים (במישרין או בעקיפין) ב

  במשלם. 

מלץ למחזיקים ישראלים להתייעץ עם יועצי המס שלהם לגבי השלכות דיני מס מו

ההכנסה הישראלי ומסים בגין רכוש אישי, זיכיון, מקומי, מדינתי ופדראלי בארצות הברית 

והשלכות מס אחרות, כולל תחולת הוראות האמנה, המתייחסות לרכישה, בעלות ומכירה 

  של ניירות הערך.

 

  ישראליםמיסוי של מחזיקים  .2.7.2.2

חוקי מס ההכנסה הפדראלי בארצות הברית החלים על מחזיקים 

שאינם אמריקאים הינם מורכבים וסעיף זה ינסה לספק סיכום בלבד 

של כללים אלו. למחזיקים ישראליים מוצע להתייעץ עם יועצי המס 

שלהם על מנת לקבוע את היקף ההשפעה של חוקי המס המקומי, 

רית ומחוץ לארצות הברית (כולל המדינתי והפדראלי בארצות הב

ישראל), כמו גם אמנות מס הכנסה רלבנטיות, בנוגע להשקעה בניירות 

  הערך, כולל דרישות דיווח בגינם.

 הכנסות מריבית .2.7.2.3

) המיוחס OIDככלל, הכנסה מריבית (לרבות ניכיון הנפקה מקורי (

לאג"ח תחת הוראות הקוד הרלבנטיות) המתקבלת על ידי מחזיק 

אשר אינה נחשבת כ"קשורה באופן אפקטיבי" למסחר או ישראלי, ו

עסק בארצות הברית של המחזיק הישראלי, חייבת בניכוי מס במקור 

, או, בכפוף לנסיבות, שיעור ניכוי מס במקור 30%בארה"ב בשיעור של 

אם המחזיק הישראלי נחשב כתושב ישראל על פי האמנה  17.5%של 

ם זאת, הכנסתו של מחזיק וכן דרישות נוספות מתקיימות. יחד ע

) המתקבלת מאגרת חוב עשויה, OIDישראלי מתשלומי ריבית (לרבות 

בדרך " ולפיכך, "Portfolio Interest Exemptionככלל, לעמוד בתנאי 

לא תהא חייבת בניכוי מס במקור או מס הכנסה פדראלי כלל, 

הריבית האמורה אינה נחשבת קשורה  .1: אםזאת  .בארצות הברית

ן אפקטיבי לעסק או מסחר בארצות הברית של המחזיק באופ

) המחזיק הישראלי אינו מחזיק במישרין או 1( :הישראלי וכן בתנאי ש

(א) ככל  בדרך של החלת חוקי בעלות קונסטרוקטיבית מסוימים

מכוח ההצבעה הכולל של כל סוגי  10%לפחות  -שמדובר בתאגיד 

 10%לפחות  -פות (ב) ככל שמדובר בשות - ו המניות של המשלם;

) הריבית 2( מזכויות ההון או הזכויות לקבלת רווחים בישות כאמור;

המחזיק הישראלי ) 3(איננה תלויה בתוצאות העסקיות של המשלם; 

נשלט זר" לצורכי מס הכנסה פדראלי בארה"ב אשר תאגיד אינו "
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) (א) המחזיק הישראלי מאשר בפני 4(-נחשב כקשורה למשלם; ו

המשלם או נציגיו של המשלם, בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בגין 

עדות שקר, כי המחזיק הישראלי אינו אזרח או תושב ארה"ב ומוסר 

 IRS טופסאת שמו של המחזיק כאמור, כתובתו ומידע נוסף אחר על 

W-8BEN (במקרה של יחיד)  או טופסIRS W-8BEN-E  של (במקרה

הערוך כדין או טופס חלופי, או (ב) מסלקת ניירות ערך, בנק או ישות), 

מוסד פיננסי אחר אשר מחזיק בניירות ערך של לקוחות במהלך 

העסקים הרגיל שלו ובכלל זה באגרות החוב, מאשר בפני המשלם או 

נציגיו של המשלם, בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בשל עדות שקר, כי 

כאמור מהבעלים  W-8BEN-Eכאמור או טופס  W-8BENקיבל טופס 

הסופי (או שקיבל ממוסד פיננסי אחר הצהרה דומה, על פיה הוא או 

מוסד פיננסי אחר הפועל מטעם הבעלים, קיבל טופס כזה מהבעלים 

  הסופי) וכן מולאו דרישות נוספות. 

למעט במקרים בהם קובעת האמנה אחרת, עלול מחזיק ישראלי 

חייב במס הכנסה פדראלי בארצות הברית בכל הנוגע בדרך כלל להיות 

לריבית המתקבלת בגין אגרת חוב אם ריבית כאמור קשורה באופן 

אם . ו לעסק של המחזיק הישראלי בארה"באפקטיבי למסחר א

המחזיק הישראלי יסווג כתאגיד לצורכי מס הכנסה פדראלי 

, להיות אמריקאי, מחזיק ישראלי כאמור, עלול גם, בנסיבות מסוימות

(או, אם  30%כפוף בנוסף למס "רווחי סניף" אמריקאי בשיעור של 

במסגרת  12.5%דרישות מסוימות ימולאו, בשיעור מס מופחת של 

" כאמור לעיל באופן ממשיהאמנה). למרות שהכנסת ריבית "הקשורה 

כפופה למס הכנסה פדראלי אמריקאי, ועלולה אף להיות כפופה למסי 

הימנע מניכוי מס במקור, אם המחזיק הישראלי רווחי סניף, ניתן ל

(או טופס חלופי) למשלם או לנציג של IRS W-8 ECI  מגיש טופס

  המשלם.

  מכירה, החלפה, רכישה מחדש, פדיון או מכירה אחרת של אגרות חוב .2.7.2.4

מחזיק ישראלי לא יהיה כפוף למס הכנסה פדראלי בארה"ב  כלל בדרך

מחדש, פדיון או העברה אחרת בגין כל רווח ממכירה, החלפה, רכישה 

) הרווח קשור באופן אפקטיבי למסחר 1של אגרות חוב אלא אם כן: (

או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב, ואם חלה האמנה, הרווח 

) במקרה בו 2מיוחס למוסד קבע של המחזיק הישראלי בארה"ב; (

מחזיק ישראלי הינו יחיד, מחזיק כאמור שהה בארה"ב במשך תקופה 

ימים או יותר בשנת המס בה התקיימה  183- תקופות המסתכמות באו 

) החברה הינה 3; או (ההעברה וכן התקיימו תנאים מסוימים נוספים

) למטרות מס הכנסה USRPHCחברת אחזקות נדל"ן אמריקאית (

פדראלי, או שהייתה חברה כאמור בכל עת במהלך התקופה הקצרה 
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במועד ההעברה, או התקופה מבין: תקופה של חמש שנים המסתיימת 

במהלכה החזיק המחזיק הישראלי את אגרות החוב ובהתקיים 

  .דרישות מסוימות נוספות

) לעיל, ככלל יחיד כאמור 1אם מחזיק ישראלי יחיד נכלל תחת ס"ק (

יהא כפוף למס על הרווח הנקי הנובע ממכירה או העברה אחרת 

ם ישראליים אשר באותו האופן שבו היה חייב תושב ארה"ב. למחזיקי

ימים או יותר  183הינם יחידים ואשר שוהים (או צפויים לשהות) 

בארצות הברית בשנת המס בה הם שוקלים להעביר את אגרות החוב, 

מומלץ להתייעץ עם יועצי המס שלהם בכל הקשור להשלכות המס של 

מכירה או העברה אחרת. מחזיק ישראלי שהינו תאגיד זר ואשר ס"ק 

לגביו, יהא כפוף, ככלל, למס על הרווח הנקי הנובע  ) לעיל חל1(

מהמכירה באותו אופן שבו היה חייב תאגיד אמריקאי, ובנוסף, עשוי 

(או בשיעור מופחת  30%להיות חייב במס על רווחי סניף בשיעור של 

  כמפורט באמנה). 12.5%של 

 מס עיזבון פדראלי .2.7.2.5

 Portfolio Interest Exemption-חוב העומדות בתנאי ה אגרות ככלל,

ומוחזקות על ידי יחיד ישראלי בזמן מותו לא יכללו בעיזבונו של אותו 

יחיד למטרות מס עיזבון פדראלי בארה"ב. יצוין כי ארה"ב וישראל 

  לא חתמו על אמנת מס עיזבון.

) וחובות backup withholding taxניכוי מס במקור לצורך גיבוי ( .2.7.2.6

 דיווח

ור כגיבוי" על בסיס ברוטו על כל החברה נדרשת לבצע "ניכוי במק

, אם דרישות "US Person"-תשלומי ריבית ששולמו בגין אגרות החוב ל

מסוימות אינן מתקיימות. תחת הדין הקיים שיעור ניכוי מס במקור 

. ניכוי מס במקור כגיבוי אינו חל על תשלומים בגין 28%כגיבוי הינו 

יות המתוארות אגרות החוב למחזיק ישראלי אם ההצהרות הרלבנט

להלן נמסרו כדין על ידי המחזיק הישראלי, ובתנאי שלמשלם אין 

. "US Person"ידיעה בפועל או סיבה לדעת שהמחזיק הישראלי הינו 

ניכוי המס במקור כגיבוי (במידה וקיים) בגין כל מחזיק ישראלי ידווח 

  .IRS-מדי שנה ל

אגרות על ידי מחזיקי  E-8BEN-Wאו  IRS 8BEN-W מילוי טופס .2.7.2.7

 החוב

מחזיקי אגרות החוב אשר תונפקנה על פי תשקיף זה וכן מחזיקים 

החוב האמורות בשלב יותר מאוחר, ידרשו,  אגרות אשר ירכשו את
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החוב, למלא אצל חבר הבורסה, באמצעותו  אגרות כתנאי לרכישת

W-8BENהחוב, טופס  אגרות רכשו את
(במקרה של יחיד)  IRS-של ה 4

W-8BEN-Eאו טופס 
   .(במקרה של ישות) IRS-ה לש 5

 חוב אשר לא יעביר אגרות למען הסר ספק יובהר בזאת, כי מחזיק

, ממולא כנדרש, יהיה IRS W-8BEN-Eאו  IRS W-8BENטופס 

 30%כפוף לניכוי מס במקור על כל תשלומי הריבית וזאת בשיעור של 

  כמתואר לעיל. 

כך החברה  אם בעתיד תקום לחברה חובת ניכוי מס במקור תודיע על

בדיווח מיידי סמוך למועד התשלום והחובה לניכוי המס תחול על 

  החברה.

 דרישות תפעוליות נוספות  .2.7.2.8

 15החברה תעביר למסלקת הבורסה מדי שנה ולא יאוחר מיום 

בצרוף  IRS 1042בדצמבר של כל שנה קלנדארית טיוטת טופס 

התפלגות התשלומים השונים אותם זכאים לקבל מחזיקי אגרות 

החוב (שהונפקו על פי תשקיף זה) מהחברה, באמצעות החברה 

לרישומים והמסלקה, על פי תנאי איגרת החוב (סדרה א') ותנאי שטר 

הנאמנות, לרבות תשלומי ריבית, ערוך כדין. החברה תעביר למסלקת 

, כפי שהוסכם על ידי מסלקת 1042טופס הבורסה נוסח סופי של 

  בינואר של כל שנה קלנדארית.  15הבורסה, עד ליום 

 ) FATCAהחוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים ( .2.7.2.9

יש לדווח רק על בעלי המניות האמריקאיים ולכן אין  התקנותעל פי 

  חובת דיווח לבעלי האג"ח בישראל.

כוונת לנקוט יחולו על החברה, החברה מת FATCA-ככל שכללי ה

 FATCA-בצעדים שניתן לנקוט בהם באופן סביר על מנת לציית ל

. על מנת לעשות 30%ולמנוע הטלת ניכוי במקור של מס בשיעור של 

כן, החברה, או כל מוסד פיננסי שבאמצעותו מוחזקות אגרות החוב, 

יכול ויידרשו להשיג אישורים ו/או מסמכים מסוימים מכל מחזיק 

  ישראלי.

 כנסות על פי דיני מדינת ישראל מיסוי ה .2.7.3

(להלן:  1961-ת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"אלפקוד 195תיקון במסגרת 

 יחיד אשרהקובע מס נוסף על הכנסות גבוהות. ב 121נוסף סעיף  ,)"הפקודה"

                                                       
4   Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting 

(Individuals). 
5  Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting 

(Entities). 
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 -  2017נכון לשנת חדשים ( שקלים 640,000הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 

 ), יהיה חייב במסהמחירים לצרכן מדדמתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית הסכום 

 3%החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של  הכנסתומ חלקה על נוסף

. הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה על האמור נוספים

פקודה ל 88סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף מרווח הון ושבח מקרקעין למעט 

  ").יסף מס(להלן: " לחוק מיסוי מקרקעין 47ובסעיף 

פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני  2016בדצמבר  29ביום 

 2016-), התשע"ז2018- ו 2017התקציב  לשנותיישום המדיניות הכלכלית חקיקה ל

  היתר,, בו נקבע, בין לפקודה 234תוקן גם תיקון ). במסגרת החוק, "החוק: "(להלן

על הכנסה שהופקה או  2017בשנת  24%-ל 25%-שיעור מס החברות יופחת מכי 

על הכנסה ואילך  2018בשנת  23%- וימשיך ויופחת ל 2017בינואר  1שנצמחה מיום 

וכן יופחתו שיעורי המס החלים  ואילך, 2018בינואר  1שהופקה או שנצמחה מיום 

 .סף), לא כולל מס י2017בשנת  47%(עד  על יחידים

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין 

כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם 

בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי 

ותם להטבות מס תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכא

בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או 

כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על 

  אלו המתוארות להלן.

 תושב אדם בני חבר מיסוי לעניין להלן מובאת שהיא כפי ההתייחסות, כן כמו

 או הנהנים או, בו השליטה בעלי הם ישראל תושבי בו במקרה מסויגת, חוץ

 או במישרין, החוץ תושב של הרווחים או מההכנסות יותר או 25% -ל הזכאים

  . לפקודה א68 סעיף להוראות בהתאם, בעקיפין

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס 

  הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. 

הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות  ההוראות

פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף, ואינן באות במקום יעוץ 

  מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

הסדרי  זה תשקיףעל פי  המוצעיםניירות הערך הקיים כיום חלים על  הדיןלפי 

  המס המתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת ניירות ערך .2.7.3.1

- לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על 91לסעיף  בהתאם

המס השולי של היחיד  בשיעורידי יחיד תושב ישראל חייב במס 
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, ויראו את 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  121בהתאם לסעיף 

 ובלבד, זאתיותר בסולם הכנסתו החייבת. רווח ההון כשלב הגבוה ב

 ושלא היחיד בידי מעסק הכנסה מהווה אינה הערך ניירות שמכירת

ידי יחיד שהינו "בעל -לגבי מכירת ניירות ערך על .מימון הוצאות תבע

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או  - מניות מהותי" בחברה

כלשהו של אמצעי  מסוגלפחות באחד או יותר  10%- ב 6 יחד עם אחר,

 12-השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב

החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי 

על אף ). "מהותי מניה"בעל ( 30%בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

כירת אגרת חוב, שאינה צמודה במ ,יחיד בידי, האמור לעיל, רווח הון

(או שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע  7למדד

לעניין בעל  20% על, או 15%חוץ), יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 

חישוב  לענייןמניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי. 

כה צמוד למטבע רווח הון ריאלי במכירת אגרת חוב על ידי יחיד שער

חוץ או נקוב במטבע חוץ, יראו לצורך חישוב הסכום האינפלציוני את 

שתבע הוצאות ריבית  יחידכמו כן, לגבי שער מטבע החוץ כמדד. 

והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון ממכירת  ריאלית

, עד לקביעת הוראות ותנאים 30%ניירות הערך במס בשיעור של 

א(ב) 101-ו) 9א (א)(101 סעיפיםלניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי 

שההכנסה  ,כאמור לא יחול לגבי יחיד המופחתלפקודה. שיעור המס 

בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק", בהתאם 

שקיע ולכן על כל מ), 2017בשנת  47%לפקודה (עד ) 1(2 להוראות סעיף

. בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס להתייעץ עם יועציו

, העולה על 2017מסכום ההכנסה החייבת לשנת  3%יסף בשיעור של 

 . ש"ח 640,000

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך  .2.7.3.2

שנת ב - 24%, כמפורט לעיל ((א) לפקודה126 סעיףב הקבועבשיעור 

  . ואילך) 2018בשנת  23% - ו 2017

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.7.3.3

) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור 2(9

בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף. על הכנסותיה של קרן 

ס החל על הכנסתו נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המ

של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח 

 שיעור להכנסה נקבע לאבדין.  אחרת מפורשות נקבע כןיד", אלא אם 

                                                       
  .לפקודה 88כהגדרת מונח זה בסעיף    6
  לפקודה. 91מונח זה בסעיף  כהגדרת  7
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 121 בסעיף הקבוע המירבי בשיעור במס ההכנסה תחויב, מיוחד מס

 .לפקודה

ככלל, תושב חוץ (יחיד או חברה), כמשמעותו בפקודה, פטור ממס על  .2.7.3.4

) 2(ב97 סעיף מכוחרווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה 

 186 לתיקון בהתאם קצר לטווח"ח ואג"מ מק(למעט  לפקודה

), אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לפקודה

 נייר של רכישתו יום היה) לפקודה. 2(ב97לתנאים ולמגבלות של סעיף 

 החוץ תושב זכאי היה ולא בבורסה למסחר רישומו יום לפני הערך

 רווח חלק יחוייב, לפקודה) 3(ב97 בסעיף כמפורט במכירתו לפטור

 למסחר רישומו יום לפני נמכר הערך נייר היה אילו נצמח שהיה ההון

 לתנאים בהתאם, המכירה במועד ההון מרווח יותר לא(אך  בבורסה

). האמור לעיל לא יחול לגבי חברה לפקודה) 2(ב97 בסעיף המפורטים

תושבי ישראל הם בעלי שליטה בה, או הנהנים או  אםתושבת חוץ 

או יותר מההכנסות או מהרווחים, של חבר בני האדם  25%- הזכאים ל

תושב החוץ במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר, כאמור לפי 

יחולו ש אפשרלפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל,  א68סעיף 

של אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת  פטורהוראות 

 מתאים אישור של מראש להמצאה בכפוףהתושבות של תושב החוץ, 

ידי תאגיד בנקאי או -. כמו כן, לא ינוכה מס במקור עלהמסים מרשות

  מסוימים.חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים 

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך  .2.7.3.5

תקנות מס  והוראותלפקודה  164-243לסעיפים  בהתאםהמוצעים, 

הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, 

, 2002-במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג

זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה חייב (כהגדרת מונח 

מרווח ההון הריאלי  25%ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של במכירת 

מרווח ההון כאשר  15%ערך שאינו צמוד למדד בשיעור של ובנייר 

מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר  25%המוכר הינו יחיד, ובשיעור של 

(או שיעור מופחת) הינו חבר בני אדם. זאת, כפוף לאישורי פטור 

מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע. 

כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים 

נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. אם במועד המכירה לא 

נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין (ד91

 מכירה כאמור. 

 ממסחר יימחקו התשקיף פי-על המוצעים הערך שניירות ככל .2.7.3.6

) המחיקה לאחר( מכירתם בעת שינוכה במקור הניכוי שיעור, בבורסה
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 אישור הומצא לא עוד כל, מהתמורה) 30%( אחוזים שלושים יהיה

 פטור לרבות( אחר במקור מס ניכוי שיעור על המורה השומה מפקיד

 ).במקור מס מניכוי

 במכירת שמקורם, המס בשנת הפסדים, לפקודה 92 לסעיף בהתאם .2.7.3.7

 חייבים היו הון רווחי היו ושאילו המס בשנת המוצעים הערך ניירות

 רווח לרבות מקרקעין ושבח הון רווחי כנגד יקוזזו מקבלם בידי במס

 רווח(למעט  זר או ישראלי, נסחר שאינו או נסחר, ערך נייר ממכירת

 ריבית כנגד, וכן). 3.5 -ל 1 של ביחס יקוזז אשר חייב אינפלציוני הון

 אחרים ערך ניירות בגין או ערך נייר אותו בגין ששולמו ודיבידנד

 על עולה לא כאמור דיבידנד או ריבית על החל המס ששיעור(בתנאי 

 הפסד קיזוז של בדרך יבוצע הפסדים קיזוז. מס שנת באותה). 25%

 . כאמור מדיבידנד או מריבית הכנסות או הון רווחי כנגד ההון

, יהיה כאמור המס בשנתנייר ערך שלא ניתן לקזזו  ממכירתהפסד  .2.7.3.8

 נוצר בה השנה לאחר, זו אחר בזוניתן לקיזוז בשנות המס הבאות, 

(ב) לפקודה ובלבד שהוגש 92, כנגד רווח הון כאמור בסעיף ההפסד

 לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

  שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב .2.7.4

 15%ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של 125בהתאם לסעיף  .2.7.4.1

) 6(ה3ריבית (לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף על 

דמי ניכיון, שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד, או  לפקודה או

שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה 

 צמודה למדד עד לפדיון.

כאמור לא  המופחתיםשיעורי המס ג(ד) לפקודה 125לסעיף  בהתאם .2.7.4.2

) הריבית היא 1יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (

) לפקודה או שהיא 1(2לפי סעיף  או "משלח יד" סק"הכנסה מ"ע

) 2רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות  שלהיחיד תבע ניכוי 

 לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו -) היחיד הוא בעל מניות מהותי 3החוב; (

הוא עובד בחברה המשלמת  ) היחיד4המשלמת את הריבית; (בחברה  -

את הריבית או שהוא נותן לה שרותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו 

 דעתו להנחת הוכח כןיחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם 

 שהושפע ובלי לב בתום נקבע הריבית ששיעור השומה פקיד של

) 5; (האדם בני חבר לבין היחיד בין כאמור יחסים של מקיומם

 של הכספים ועדת באישור האוצר שר שקבע אחר תנאי מתקיים

 121סעיף  הוראותשולי בהתאם ל מס יחול אלו. במקרים הכנסת

 לפקודה.
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שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם  .2.7.4.3

) לפקודה חלות 2(9תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

(ח) לפקודה לגבי ריבית 3עיף עניין סלבקביעת הכנסתו, למעט 

 .לעיל 2.7.3בשיעור שהובא בסעיף שנצברה, הינו שיעור מס החברות

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.7.4.4

) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, 2(9

יכיון שנצברו (ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי נ3כפוף להוראות סעיף 

 חייבת נאמנות קרן של הכנסותיה עלבתקופת החזקתו של אחר. 

 יחיד של הכנסתו על החל המס שיעור יחול ניכיון מדמי או מריבית

 אם אלא, יד ממשלח או"עסק" מ הכנסה בידיו מהווה אינה שההכנסה

 .אחרת נקבע

 על ממס פטור 8חוץ תושבד) לפקודה, 15(9להוראות סעיף  בהתאם .2.7.4.5

 חוב אגרת בשל הצמדה מהפרשי או ניכיון מדמי, מריבית הכנסה

 ובלבד ישראל תושב אדם בני חבר שהנפיק, בישראל בבורסה הנסחרת

 להוראות בכפוף. בישראל החוץ תושב של קבע במפעל אינה שההכנסה

 מושבו מדינת לבין ישראל מדינת בין שנכרתו מס כפל למניעת אמנות

 יחול לא הפטורובכפוף לאישור מרשות המסים  החוץ תושב של

 :הבאים במקרים

, המנפיק האדם בני בחבר מהותי מניות בעל הנו החוץ תושב  .א

 או

 בסעיף קרוב להגדרת) 3( בפסקה כהגדרתו קרוב החוץ תושב  .ב

  או, המנפיק אדם בני חבר של, לפקודה 88

 לחבר מוצרים מוכר או שירותים נותן, עובד הנו החוץ תושב  .ג

 אם(אלא  עמו מיוחדים יחסים לו שיש או המנפיק האדם בני

 ובלי לב בתום נקבעו הניכיון דמי או הריבית שיעור כי הוכח

 ).מיוחדים יחסים של מקיומם שהושפעו

 הכנסות על שיחול המס שיעור, לעיל כאמור הפטור חל שלא במקרה .2.7.4.6

 הערך בניירות שמקורן) אדם בני וחבר(יחיד  חוץ תושבי של ריבית

 בהתאם או, לעיל כמפורט, הפקודה להוראות בהתאם יחויב

 ישראל מדינת בין שנכרתו מס כפל למניעת אמנות של להוראותיהן

                                                       
 אחד למעט, העניין לפי, ההצמדה הפרשי או הניכיון דמי, הריבית קבלת ביום חוץ תושב שהוא מי - חוץ תושב   8

 בסעיף קרוב להגדרת 3 בפסקה זה מונח כהגדרת, קרוב) 2; (המנפיק האדם בני בחבר מהותי מניות בעל) 1: (מאלה

 לו מוכר, שירותים לו נותן, המנפיק האדם בני בחבר שעובד מי) 3; (המנפיק האדם בני חבר של, לפקודה 88

 דמי או הריבית ששיעור השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח אם אלא עימו מיוחדים יחסים לו שיש או מוצרים

 תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת חברה) 4; (כאמור היחסים של מקיומם שהושפעו ומבלי לב בתום נקבעו הניכיון

  .לפקודה א68 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל
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 מרשות מתאים אישור וקבלת, החוץ תושב של מושבו מדינת לבין

 .המיסים

, שיעור המס שיש לפקודה 170 סעיף והוראות הניכויבהתאם לתקנות  .2.7.4.7

המשולמת על  9(כהגדרתה בתקנות הנ"ל)לנכות במקור על ריבית 

, לגבי שאינן צמודות למדד או למטבע חוץ אגרות חוב נסחרות בבורסה

במקרה שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית  יחיד

, אינן צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץהחוב  אגרותבו 

. מאידך, לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה 15% הינו

 או הריבית את המשלמת בחברה עובדה יחיד אוהמשלמת את הריבית 

 בהתאם יהיה המס שיעור, מוצרים לה מוכר או שירותים לה נותן

. לגבי לעיל כמפורט לפקודה 121 סעיף לפי המירבי השולי המס לשיעור

ינוכה מס בשיעור מס  חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ)

 (א) לפקודה.126החברות הקבוע בסעיף 

 10ניכיון, דין לפקודהג 125 סעיףו לפקודה) 4(2 סעיף להוראת בהתאם .2.7.4.8

בגין איגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל. 

קרן אגרת  פדיוןיהא במועדי  12הניכיוןניכוי המס במקור בגין דמי 

בדצמבר  27החוב. יובהר, כי בהתאם להנחיות רשות המיסים מיום 

 כאמור) 12ניכיון, ניכוי המס במקור מריבית (לרבות מדמי 2010

 ידי על ולא הבורסה חברי ידי על יתבצעו, המיסים לרשות והעברתו

 סכום את) הבורסה(באמצעות  הבורסה לחברי תעביר החברה. החברה

 ולנייר למחזיקים ביחס ברשותה שיש המידע את וכן ברוטו הריבית

 .כאמור הריבית משולמת שמכוחו הערך

לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך  4בתקנה  .2.7.4.9

- הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג

, נקבע כי בפדיון של אגרות חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים 2002

יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי  ,11ניכיוןגם דמי 

) רווח ההון במכירת אגרת החוב 1הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (

) הפדיון אינו 3( - ) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו2( ;אינו פטור ממס

בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה 

שרואים אותם  12הניכיוןפסד ההון. דמי או הוצאה, והכל עד גובה ה

 ) לפקודה.4(2כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 

                                                       
 בסעיף כהגדרתם, חלקיים הצמדה הפרשי לרבות, דין כל פי-על פטורים שאינם הצמדה הפרשי, ריבית - ריבית   9

 .ניכיון ודמי לפקודה) 13(9
 ) נוספות בניכיון.א'האמור רלבנטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב (סדרה    10
  .10ראה לעיל ה"ש    11
  .10ראה לעיל ה"ש    12
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   הנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה .2.7.4.10

, רואים בדמי הניכיון בגין אגרות ה) לפקוד4(2בהתאם להוראות סעיף 

במועד החוב ריבית החייבת במס, ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור 

של  ההתחייבותיהפדיון. ככלל שיעור הניכיון ייקבע כהפרש בין הערך 

אגרות החוב לבין התמורה שתתקבל ככל שהפרש זה הינו חיובי. 

מוצעות אגרות החוב (סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף זה 

  . אינן מונפקות בניכיוןולפיכך  100%במחיר מינימאלי של 

, 'אסדרה בעתיד אגרות חוב נוספות מבמקרה בו תנפיק החברה 

במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה 

) תפנה החברה, לפני הרחבת שרלבנטי ככל, סדרה (לרבות העדר ניכיון

מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי -הסדרה, לרשות המסים על

, ייקבע א')ה סדר( המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב

לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי 

שיעור הניכיון הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו (בסעיף זה: "

"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני המשוקלל

הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב 

 אישור ולפני הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידיבהתאם לאותו 

בו  (במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה ככל שהדבר מתאפשר)

מס במועדי וינוכה תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה 

לפי שיעור הניכיון  האמורההפדיון של אגרות החוב מהסדרה 

המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל 

יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. באם לא יתקבל אישור 

כאמור מרשות המיסים, תגיש החברה דיווח מיידי לפני הרחבת 

שיעור הניכיון ש כך ועל כאמור אישור קבלת אי עלהסדרה בו תודיע 

יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה ויחולו כל  האחיד

מס  ינכו הבורסה חברייתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. 

 במקור בעת פדיון הסדרה, בהתאם לשיעור שידווח כאמור.

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור  ינוכהיתכנו מקרים בהם  לפיכך

למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה  הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו

"), וזאת בין אם התקבל דמי הניכיון העודפיםטרם הגדלת הסדרה ("

ובין  סדרה לאותהאישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד 

לפני  האמורהאם לאו. נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה 

יהיה ידיו, - הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על

זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה 

  פי דין.- מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על

 םיד- במקור מתשלומי הריבית שישולמו על ינכו הבורסה חברי

לנכות במקור,  חובהלמחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם 
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למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. 

מס במקור בגין  ינכו הבורסה חבריבמועדי פרעון קרן אגרות החוב 

  דמי הנכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל ולהן.

ידי -לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על הכלליהתיאור 

משקיע. מומלץ לכל מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל 

פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ מקצועי - המבקש לרכוש ניירות ערך על

מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב  על

  .לנסיבותיו הייחודיות

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות 

הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום 

תיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה הוראו

מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע 

הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים 

  האמורים, לרבות לענין הסדרי המס שקיבלה החברה.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את 

 פי על המוצעים הערך בניירותכות המס הקשורות בהשקעה השל

משקף את הוראות הדין כי האמור לעיל  מובהר. זה תשקיף

להשתנות  עשויותהתשקיף, ואלה  המתוארות בו כפי שהינן למועד

בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל אינו  ולהוביל לתוצאות שונות.

מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

 לייעוץ תחליף מהווה אינו לעיל הכללי התיאור, לפיכךבתשקיף; 

 לכל הייחודיות לנסיבות לב בשים, מומחיםידי -על אינדיבידואלי

, זה תשקיףפי -על ערך ניירות לרכוש המבקש לכל מומלץ. משקיע

 יחולו אשר המס תוצאות את להבהיר מנת על מקצועי לייעוץ לפנות

  .חודיותיהי לנסיבותיו לב בשים עליו

  ')א סדרה( החוב אגרות תנאי .2.8

הריבית בגין אגרות החוב ישולמו למי ששמותיהם ו/או  הקרןעל חשבון  התשלומים .2.8.1

כל  לגבי בספטמבר 18- ו במרץ 19יהיו רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב, בימים 

 תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום. על אף האמור לעיל,

 מסירת כנגד 2023 מרץב 31ביום התשלום האחרון של הקרן והריבית יבוצע 

 אחר מקום בכל או החברה של הרשום במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות

 ימי מחמישה יאוחר לא החברה ידי על תינתן כאמור שהודעה ובלבד, תודיע עליו

  .האחרון התשלום לפירעון הקבוע המועד לפני עסקים

בכל מקרה שמועד תשלום חל ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום  .2.8.2

העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת 

  הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
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התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של  .2.8.3

האנשים ששמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין 

אם  .להלן 2.8.4בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 

בה, יחולו  החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה

  לשטר הנאמנות. 14הוראות סעיף 

מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו  .2.8.4

מחזיק על פי אגרות החוב או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי 

העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על 

) ימי 15תו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה עשר (פי הודע

 עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים  .2.8.5

בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שישלח 

אחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב. משלוח בדואר רשום לכתובתו ה

שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב 

 בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצעתו כהלכה לגביה.

אגרות החוב תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם  .2.8.6

על פי אגרות החוב, ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על  התחייבויות החברה

 פני האחרת.

מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על פי דין (ראו  .2.8.7

 לעיל). 2.7.3 סעיף 

 של סדרות קיימות והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים הרחבה .2.8.8

החברה תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב (סדרה א') נוספות בהתאם  .2.8.8.1

לשטר הנאמנות ובכפוף לקבלת אישור  4לתנאים הקבועים בסעיף 

  (סדרה א') הנוספות כאמור.הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב 

החברה תהיה רשאית להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או  .2.8.8.2

אחרים, מכל מין וסוג שהוא, ללא צורך בקבלת אישור  ערךניירות 

לשטר  4.1בסעיף  הקיימים באותה עת, כאמור המחזיקיםמהנאמן ו/או 

 הנאמנות.

  התחייבויות .2.8.9

החברה קיבלה על עצמה התחייבויות בהן עליה לעמוד עד לפירעון מלוא הסכומים 

לשטר  6.4 -ו 5.1לפרטים ראו סעיפים  - להם זכאים מחזיקי אגרות החוב

  הנאמנות.

  החוב אגרות הבטחת .2.8.10

 6.2.3בגין אגרות החוב מובטחות בשעבוד, לפרטים ראו סעיף  החברההתחייבויות 

באוגוסט  7-ו 2017באוגוסט  6. ראו גם דיווחיה של החברה מימים לשטר הנאמנות
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), הנכללים , בהתאמה2017-01-080622-ו 2017-01-080178(מס' אסמכתא:  2017

    .13עבודיבתשקיף זה על דרך ההפניה, בדבר טיוטות מסמכי הש

החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכל שעבוד ובכל דרך 

בהסכמה כלשהי מהנאמן וזאת בכפוף להוראת כל דין ו/או שהיא ללא כל צורך 

אודות התחייבות החברה בדבר אי יצירת  לפרטיםהסכם אחר שהיא צד לו. 

  לשטר הנאמנות. 6.3שעבוד שוטף כללי ו/או ספציפי ראו סעיף 

  מיידי ןפירעו .2.8.11

לשטר  8ניתנות להעמדה לפירעון מיידי במקרים המתוארים בסעיף  אגרות החוב

  הנאמנות.

  ')א(סדרה  החוב אגרות בגין הנאמנות שטר .2.9

בע"מ בשטר  נאמנות לשירותי חברה משמרת עם 2017 באוגוסט 29ביום  התקשרההחברה 

" הנאמן" - " והנאמנותשטר נאמנות המסדיר את תנאיהן של אגרות החוב (סדרה א') ("

פרטי הנאמן כפי שנמסרו לחברה, נכון למועד התשקיף הינם כדלקמן: משמרת בהתאמה). 

; פקס: 03-6374354, תל אביב. טלפון: 48חברה לשירותי נאמנות בע"מ, מדרך מנחם בגין 

 Office@mtrust.co.il; כתובת דואר אלקטרוני: סבטי"ח רמי רוקשר: . איש 03-6374344

הוא חברה רשומה בישראל, העוסקת  הנאמן. Ramik@mtrust.co.ilבצרוף העתק לכתובת 

 1968 -בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  והתקנות שהותקנו על פיו לנאמן לאגרות חוב. 

הדרושים לנאמן הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות 

לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר 

  הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב נשוא תשקיף זה.

כתב בקשה לאישור הנאמן התקבל במשרדי  2013בדצמבר  23ביום כי  ,הנאמן הודיע לחברה

פסיפיקה על ידי מחזיקי אגרות חוב פרטיים, שהונפקו  4מטעם הנאמן תובענה ייצוגית נגד 

 .2007במרץ  25 ") לפי תשקיף של פסיפיקה שפורסם ביוםפסיפיקהאחזקות בע"מ ("

המבקשים טוענים לקיומה של אחריות הנאמן לנזקי כלל המחזיקים באגרות חוב של 

יום ועד  2007במרץ  25יום ואשר נרכשו מהנזכר לעיל פסיפיקה, שהונפקו במסגרת התשקיף 

הודעה לצד שלישי מאת הנאמן התקבלה במשרדי  2014בינואר  21 . ביום2008באוגוסט  13

מתוך הנתבעים בתביעה נגזרת שהגישו בעלי מניות של פסיפיקה. ביסוד ההליכים ארבעה 

בינואר  25 ידי הנאמן. ביום-כלפי הנאמן עומדות טענות לגבי אופן העברת כספים בעבר על

הוגשה על ידי פסיפיקה תביעת השבה כנגד הנאמן וכנגד מי שכיהנו בחברה כמנכ"ל  2016

. פסיפיקה טוענת שנציגי ש"חאלפי  400דירקטוריון החברה בסך כולל של וכיושב ראש 

אלפי ש"ח וכי הנאמן גבה מתוך סכום זה את  400החברה העבירו לנאמן בשגגה סכום של 

עשיית עושר ולא במשפט והעדפת נושים אסורה. עמדת  שכרו באופן שמהווה, על פי הנטען,

                                                       
  ').א(סדרה  החוב אגרות מחזיקי עם המיטיבים שינויים או מהותיים שאינם שינויים ייתכנו כאמור בטיוטות 13
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הינה כי הוא פעל כדין ושלא התרשל במילוי הנזכרות לעיל הנאמן ביחס לכל תביעות 

  תפקידו.

- הגיש מחזיק פרטי, אשר למיטב ידיעת הנאמן מחזיק בשיעור של כ 2016במאי  25 ביום

(סדרה א') של חברת אמריס מאגרות חוב כנגד הנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב  0.2%

צוגית. לטענת י") בקשה לאישור תובענה כיאמריסהשקעות בע"מ (בפירוק) (להלן: "

המחזיק הפרטי, הנאמן קיזז מתוך סכומים שהגיעו למחזיקי אגרות החוב את שכרו 

והוצאותיו שלא כדין ותוך הפרת חובת הנאמנות. כמו כן המחזיק טוען שהנאמן אפשר 

במכירת מניות חברת בת של החברה, להשאיר בידיו סכומים גבוהים לכונס אשר טיפל 

שלא להצטרף לתביעה. עמדת  מחזיקי אגרות החוב החליטו ,2016ביולי  14 ביום מידי.

קיבל , 2017ביוני  15 הנאמן הינה כי הוא פעל כדין ושלא התרשל במילוי תפקידו. ביום

טת בית משפט המחוזי לא לקבל את הנאמן העתק מערעור שהגיש אותו מחזיק בעניין החל

רולינג עבור מחזיקי אגרות החוב -בגין טיפול בפרה ש"חאלפי  250תביעתו לסעד כספי של 

  ולחייבו בהוצאות משפט.

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך 

  המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

 לתשקיף 1כנספח  בוב (סדרה א') ראו שטר הנאמנות המצ"לתנאים החלים על אגרות הח

בכל עניין הקשור בתנאי אגרות החוב (סדרה א') שלא נזכר בשטר הנאמנות וכן בכל זה. 

מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר הנאמנות, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות 

בתשקיף בקשר לשטר הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות 

הנאמנות ו/או איגרות החוב יגברו הוראות שטר הנאמנות. יובהר, כי למיטב ידיעת החברה 

(לאחר שבדקה את המסמכים כאמור), נכון למועד התשקיף אין סתירה בין הוראות הדין 

הישראלי להוראות שטר הנאמנות וכן אין סתירה בין הוראות בקשר עם אגרות החוב 

להלן הפניות  יף לבין הוראות שטר הנאמנות והמסמכים הנלווים לו.המתוארות בתשק

  לסעיפי שטר הנאמנות: 

  עמוד   נושא סעיף 

    שטר הנאמנות

  5  מבוא; פרשנות והגדרות  1

  9  הנפקת איגרות החוב; תנאי הנפקה; דרגה שווה  2

  11  רכישת איגרות חוב על ידי החברה ו/או אדם קשור וביצוע חלוקה  3

  12  איגרות חוב נוספותהנפקת   4

  14  התחייבויות החברה  5

  27  הבטחת איגרות החוב  6

  46  פדיון מוקדם   7
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  עמוד   נושא סעיף 

  49  זכות להעמדה לפירעון מיידי  8

  57  תביעות והליכים בידי הנאמן  9

  58  נאמנות על התקבולים  10

  59  סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן  11

  60  סמכות לעכב חלוקת כספים  12

  60  הודעה על חלוקה  13

  60  הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  14

  61  קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב ומאת הנאמן  15

  62  הצגת איגרות חוב לנאמן; רישום בקשר עם תשלום חלקי  16

  62  השקעות כספים  17

  62  התחייבויות החברה כלפי הנאמן  18

  67  התחייבויות נוספות  19

  68  כוחבאי   20

  68  הסכמים אחרים  21

  68  דוחות על ענייני הנאמנות  22

  69  שכר וכיסוי הוצאות הנאמן  23

  69  סמכויות מיוחדות  24

  70  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים  25

  71  שיפוי לנאמן  26

  75  הודעות  27

  75  ויתור, פשרה ושינויים בשטר הנאמנות  28

  76  מרשם המחזיקים באיגרות החוב  29

  77  שחרור  30

  77  מינוי הנאמן, תפקידי הנאמן, סמכויות הנאמן ופקיעת כהונתו של הנאמן  31

  78  אסיפות של מחזיקי איגרות החוב  32

  78  תחולת הדין  33

  79  סמכות ייחודית  34
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  עמוד   נושא סעיף 

  81  כללי  35

  82  אחריות הנאמן  36

  82  מענים  37

  82  הסמכה למגנ"א  38

 84  תעודת איגרות (סדרה א') -תוספת ראשונה לשטר הנאמנות 

 86  התנאים הרשומים מעבר לדף

  86  כללי  1

  87  איגרות החוב  2

  87  תנאי איגרות החוב (סדרה א')  3

  88  תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב (סדרה א')  4

  88  דחיית מועדים  5

  88  הבטחת איגרות החוב  6

  89  הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  7

  89  מרשם מחזיקי איגרות חוב  8

  89  פיצול תעודות איגרות חוב  9

  89  העברת איגרות החוב  10

  89  פדיון מוקדם  11

  90  רכישת איגרות החוב על ידי החברה ו/או אדם קשור  12

  90  ויתורים; פשרות ושינויים בשטר הנאמנות  13

  90  אסיפות מחזיקי איגרות החוב  14

  90  איגרות החובקבלה מאת מחזיקי   15

  90  העמדה לפירעון מיידי  16

  90  הודעות  17

  90  הדין החל וסמכויות שיפוט  18

  90  סדר קדימויות  19

 91  אסיפות מחזיקי איגרות החוב  - תוספת שנייה לשטר הנאמנות 

 98  נציגות דחופה למחזיקי איגרות החוב -תוספת שלישית לשטר הנאמנות 
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  עמוד   נושא סעיף 

 101  שכר הנאמן - 23נספח 

   והפצה ריכוז, מתמחר חתם .2.10

 עם. חיתומית בהתחייבות מובטחת אינה זה תשקיף פי על המוצעות החוב אגרות הנפקת

(כהגדרת  מתמחר כחתם לשמש מיועד") המתמחר םהחת(" "מבע הנפקות איפקס ,זאת

 ההנפקה מבנה בקביעת המעורבעל פי תשקיף זה,  להצעה) ערך ניירות לחוק 1 בסעיף המונח

ההודעה המשלימה, אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור וזה  תשקיףובהתאם יחתום על 

  .וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה המשלימה

הוגשה נגדה תביעה ובקשה לאישורה  2016באפריל  10איפקס הודיעה לחברה, כי ביום 

לקראת הנפקת  2015בנובמבר  30"), בקשר עם תשקיף שפורסם ביום התביעהכייצוגית ("

", התשקיף" -" ו אורבנקורפ(" Urbancorp Incאגרות חוב של חברת הנדל"ן הקנדית 

אביב עליו חתומה איפקס כחתם מתמחר. התביעה -בהתאמה) בבורסה לניירות ערך בתל

רפ במועד הרלוונטי ידי גברת שטענה שהחזיקה באגרות חוב של אורבנקו- הוגשה על

"). המבקשת טוענת שהתשקיף שפורסם היה מטעה וחסר, וכי איפקס הפרה את המבקשת("

") האוסר על חוק ניירות ערך(" 1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1א14הוראות סעיף 

לתוספת הראשונה  39הכללת פרט מטעה בתשקיף, וכן הפרה את החובה הקבועה בסעיף 

, לפיה 1969 -מבנה וצורה), התשכ"ט  -(פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  לתקנות ניירות ערך

יש לפרט בתשקיף את כל גורמי הסיכון אליהם חשופה המנפיקה. הנזק לחברי הקבוצה 

שהוגדרה בתביעה הוערך בעשרות מיליוני ש"ח. עמדת איפקס ביחס לתביעה היא כי 

וכי אפילו ייקבע שבתשקיף  המבקשת לא הוכיחה כי התשקיף כלל פרטים מטעים כלשהם,

) לחוק ניירות ערך, שכן היא 1(33נכלל פרט מטעה כלשהו, עומדת לה ההגנה הקבועה בסעיף 

נקטה את כל האמצעים הנאותים על מנת למנוע קיומו של פרט מטעה בתשקיף. בנוסף 

לתגובתה לתביעה, הגישה איפקס בקשה למתן רשות להגשת הודעות לצדדים שלישיים נגד 

  ים אשר היו מעורבים בתשקיף.גורמ

  דירוג .2.11

 של מקדמי דירוג מתן עלאנד פורס מעלות בע"מ  סטנדרט, הודיעה 2017באוגוסט  8 ביום

ilBBB+  מיליון ש"ח ערך נקוב.  475להנפקת אגרות חוב (סדרה א'), בהיקף כולל של עד

  .זה לתשקיףהמצ"ב  2 נספחלדוח הדירוג ופרטים אודות הדירוג כאמור, ראו 

אלא אם יתקבל אישור מחברת הדירוג להיקף אגרות חוב גבוה יותר, , לעיל לאמור בהתאם

, שתוצענה נוספות הקצאות כולל המשלימה ההודעה פי על שתונפקנה החוב אגרות כל סך

  .נקוב ערך"ח ש מיליון 475 של סך על יעלה לא, שתוצענה ככל

 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף .2.12

מכח תשקיף זה, המהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה להציע ניירות ערך (אגרות חוב   

שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים, 

א לחוק ניירות ערך, 23"), בהתאם להוראות סעיף הערך ניירותבס"ק זה: " להלןוביחד 



 

 

34 - ב 

 יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירותבאמצעות דוחות הצעת מדף בהם 

, ביחס לאותה הצעה, 1969- מבנה וצורה), התשכ"ט - ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין, ובכלל 

בע"מ ולעמדות סגל רשות  זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב

ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת 

 המדף כאמור.



 

 

 

 1-ג

 הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 

 

3.1 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף 

 הון מונפק ונפרע הון רשום סוג המניה

 100 00050, ללא ע"נמניות רגילות 

 ״(המניות)״

3.2 השינויים שחלו בהון החברה ממועד ייסודה 

.3.2.1 השינויים שחלו בהון הרשום 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 50,000ההון הרשום של החברה הינו 

 של החברה. ועד לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון הרשום הקמת החברה מועד מ

.3.2.2 השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 100ההון המונפק והנפרע של החברה הינו 

התשקיף לא חל שינוי בהון המניות המונפק  למועדממועד הקמת החברה ועד 

 .והנפרע של החברה

3.3  המחזיקים במניות החברה 

.MAJH 3.3.1למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, סמוך למועד פרסום התשקיף, 

Holding Company, LLC "(האם החברה)" החברה של מניות 100 -ב המחזיק 

"( ומזכויות החברה הוןמהון המניות המונפק והנפרע של החברה )" %100 המהוות

  ההצבעה בה.

העברת תמורת כי קודם ל והתחייב להלן(  3.5 בסעיףבחברה )כמפורט  השליטה יבעל  3.3.2.

 יועברו, לעיל( 2.3.3סעיף בעניין זה ההנפקה מכח תשקיף זה לחשבון החברה )ראו 

 LLC תאגידי 21 -הזכויות ב מלוא בת בבעלותה המלאה של החברה לחברה

מדינות אינדיאנה, ב נכסים מניבים 22 -זכויות הבעלות בבמישרין בהמחזיקים 

 7)כהגדרת המונח בפרק  רפואיים כמוסדותהמשמשים , טקסס ואיווה שבארה"ב

" או הזכויות המועברותמניות רגילות של החברה )״ 100הנפקת  כנגד ,להלן(

כל הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה  ״, לפי העניין(.החברות המועברות"

מובהר, כי העברת  .להלן 7.1.6 סעיףלפרטים אודות הזכויות המועברות ראו  אחת.

הזכויות המועברות אינה מותנית בתנאים מתלים והיא תכנס לתוקף בכפוף 

  להצלחת ההנפקה לציבור.

 אשר יהוושל החברה  מניות 200 -ב האם החברה תחזיקההקצאה האמורה  לאחר

  .בה צבעההה ומזכויות החברה מהון %100
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 .החברה תדווח בדיווח מיידי על סטאטוס העברת הזכויות המועברות לחברה

חברה, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בלהלן פירוט החזקות בעלי העניין   3.3.3.

  :סמוך לאחר העברת הזכויות המועברות

שיעור בהון ובזכויות ההצבעה  שם

  סופי()בשרשור 

 1נסקיימשה אורל

(Moshe Orlinsky) 

82.32% 

  2נסקייג'יי אורל

(Jay Orlinsky) 

17.68% 

3.4 בין בעלי המניות בחברה מיםסכה 

 בעלותו, תאגיד בChosen Holding Company, LLC התקשרו 2015 באוקטובר 28 ביום

 תאגיד, "MEDS Holding Company, LLC "(MEDS)-, ונסקייאורלהמלאה של מר משה 

 וכןהאם  החברההמסדיר את אופן ניהול  בהסכם, נסקייאורל'יי גהמלאה של מר  בעלותוב

"(. להלן יובאו עיקריו הייסוד הסכם)" האם בחברה מניות כבעלי ביניהם היחסים מערכת את

 :הייסודשל הסכם 

במשותף המנוהל "(, תאגיד המנהל)" MAJH Manager, LLCהאם תנוהל על ידי  החברה  .א

אשר יחזיקו בו סמוך לאחר העברת נסקי יומר ג'יי אורל נסקייאורלמשה  מרעל ידי 

 ,בו ההצבעה וזכויות המניות מהון 17.68%-ובאחוז  82.32%-ב הזכויות המועברות

 .בהתאמה

.ב הנדרשת פעולה כלויבצע האם  החברה פעולות את לכווןיהיה בעל הסמכות  המנהל 

, לרבות נטילת הלוואות, דיווחים לרשויות ממשלתיות, יומיים היום עסקיה לניהול

 חלוקת ביצוע, האם החברהביצוע עסקאות בנכסי החברה האם, ביצוע עסקאות בשם 

 המניות בעלי אישור את יצריכו לא המנהל של פעולותיו .עובדים העסקתו דיבידנד

 ."(שירותי הניהול)" האם בחברה

במניות החברה האם, כולן החזקותיהם בעלי המניות בחברה האם לא יוכלו להעביר את   .ג

 או מקצתן, בהיעדר הסכמה מראש ובכתב של המנהל.

                                                      

אחוזים מזכויות  82.32-בסמוך לאחר העברת הזכויות המועברות  יחזיק נסקייאורל משה מר למיטב ידיעת החברה,  1

 משה שמר, Chosen Holding Company, LLCבחברת  אחוז 100ההון וההצבעה בחברה האם באמצעות החזקה של 

  מכהן כשותף המנהל בה. נסקייאורל
אחוזים מזכויות ההון  17.68-ב סמוך לאחר העברת הזכויות המועברות יחזיקנסקי יאורל ג'יי מר החברה,למיטב ידיעת   2

 אורלנסקי מכהן כשותף המנהל בה. ג'יישמר , MEDS -ב אחוז 100באמצעות החזקה של וההצבעה בחברה האם 
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בהסכם נוסף המסדיר את מנגנוני  התקשרו ה"ה משה וג'יי אורלנסקי 2017חודש אוגוסט ב

( למר משה אורלנסקי 1ההיפרדות בין בעלי השליטה, במסגרתו נקבעו המנגנונים הבאים: )

 במנהל ,בחברה האם , MEDS -קיימת האופציה לרכוש את אחזקותיו של מר ג'יי אורלנסקי ב

עול נכסי ובחברות נוספות המוחזקות בידי ה"ה משה וג'יי אורלינסקי )לרבות בחברות תפ

בכפוף למתן הודעה מראש בתמורה זניחה,  "(נסקייאחזקות ג'יי אורל)"ת( והחברות המועבר

עם פטירתו או במקרה של פסיקת נכות של מר ( 2נסקי; )יימים למר ג'יי אורל 30ובכתב תוך 

באופן אוטומטי  נסקייתועברנה למר משה אורל נסקייאורלג'יי  אחזקותנסקי, יג'יי אורל

זכות נסקי קיימת ילמר משה אורל (3( לעיל; )1בהתאם לתנאי האופציה המוזכרת בס"ק )

 . לצדדים שלישיים נסקייאורלג'יי  אחזקותסירוב ראשונה למכירת 

3.5 השליטה בחברה בעלי 

נסקי יה"ה משה אורלהאם והחברה למיטב ידיעת החברה, במצב הנוכחי, וכל עוד הוא נשמר, 

נכון למועד התשקיף,  שליטה בחברה.הנחשבים כל אחד מהם כבעלי נסקי ילוג'יי אור

, בהתאמה, 18%-ו 82%-בור סופי שמחזיקים ה"ה משה אורלינסקי וג'יי אורלינסקי בשר

  מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברת האם. 
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 החברהמניות ההצבעה של זכויות  - 4פרק 

 

הנוגעות לזכויות  קנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברההתיאור להלן מהווה תיאור עיקרי הת

ובכל תיקון  1ההתאגדות של החברהתזכיר ההתאגדות ותקנון בלעיין  ניתן. מניות החברהההצבעה של 

 .www.magna.isa.gov.il לתזכיר ולתקנון, ככל שיהיה, באתר ״מגנא״ של רשות ניירות ערך בכתובת

 התאגדות של החברה. שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תזכיר ותקנוןהתמציתי התיאור 

 הנלוות למניות החברהההצבעה זכויות  1.1

המניות יחולקו למספר סוגים וסדרות כפי שיחליט הדירקטוריון, מעת לעת, ועד שיחולקו  1.1.1

 כאמור, יהוו סוג אחד וסדרה אחת. 

 של החברה מעניקה לבעל המניות: הכל מני 1.1.4

 ;המניות בעלי של החלטה כלב להצביע הזכות את (א)

 -שישולם על ידי החברה; ואת הזכות לחלק שווה בכל דיבידנד  (ב)

 את הזכות לחלק שווה בחלוקת נכסים עודפים של החברה. (ג)

אחרים במועדים, לאנשים, בתמורה ובתנאים  ניתן להנפיק מניות וניירות ערך 1.1.4

כאמור  תמורה עליהם באמצעות החלטת דירקטוריון.שהדירקטורים רשאים להחליט 

או  לרבות כסף, שטר חוב,  ,עשויה להיות בכל צורה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון

)לרבות התחייבות כתובה אחרת להעברת כסף, רכוש, נכסי דלא ניידי, רכוש פרטי 

 או חוזה לשירותים עתידיים. , מתן שירותיםמוניטין וידע(

לא ניתן להנפיק מניות בעד תמורה שאיננה כסף, אלא אם הדירקטורים קיבלו החלטה  1.1.1

 המציינת:

 מניות;את הסכום שייזקף להנפקת ה (א)

 הנוכחי הסביר של תמורה לא כספית עבור ההנפקה; הכספיאת הערך  (ב)

שלדעתם, הערך הכספי הנוכחי של התמורה הלא כספית עבור ההנפקה, אינו פחות  (ג)

 .מהסכום שייזקף להנפקת המניות

 

                                                      

 תקנון החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.מסמכי ההתאגדות ובב  1

http://www.magna.isa.gov.il/
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 השוואת דינים - 5פרק 

 

של סוגיות מהדין הישראלי וסוגיות מהדינים החלים באיי  כללי ותמציתיהאמור להלן הינו תיאור 

הבתולה הבריטיים, אשר אינו מתיימר להיות תיאור ממצה או פרשנות מוסמכת של הדין, ואינו 

 מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

  Business Companies Act BVIThe, 2004דיני איי הבתולה הבריטיים, החלים על החברה הינם 

בנות ה חברותהעל , אינו חל דין איי הבתולה הבריטייםיובהר, כי  הבתולה הבריטיים״(.)"דין איי 

  .של החברה

שקיבלה החברה ההתייחסות בפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים הינה בהתאם לחוות דעת 

שפת המקור  -המצויה במשרדי החברה, בשפה האנגלית עורך דין מוסמך באיי הבתולה הבריטייםמ

יצוין כי חוות הדעת כוללת הוראות נוספות מתחום דיני  .עברית )"חוות הדעת"(לוכן בתרגום 

לתוספת הרביעית כהגדרתה  'ב קשל חל ו, לאור החלתבפרק זה להלןאינן נכללות אשר  החברות

  .5.4  -5.1  בסעיפיםלהלן וכמפורט 

 "(BVI)" בישראל ובאיי הבתולה הבריטייםוחוק החברות דיני ניירות ערך תחולת  1.1

החברה נתאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על פי הדין החל באיי הבתולה הבריטיים, ולא 

או  ״(פקודת החברות)״ 1983-נתאגדה על פי הוראות פקודת החברות ]נוסח חדש[ תשמ״ג

 הוראות חוק החברות.

הואיל ותעודות התחייבות )לא המירות( של החברה מוצעות לציבור בישראל על פי תשקיף 

למסחר בבורסה, אזי כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה  זה, ותירשמנה

המוצעים על פי תשקיף זה, יחולו על החברה הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו 

מכוחו והחלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר ניירות הערך שלהן נסחרים 

 בבורסה בישראל או רשומים בה למסחר.

חברה תדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך בהתאם, ה

 ותקנותיו.

יחולו עליה  ,א לחוק ניירות ערך, וכפועל יוצא מכך39בנוסף, יחולו על החברה הוראות סעיף 

הוראות שונות של חוק החברות החלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה 

ל, ובכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים תעודות התחייבות שלה לציבור בישרא

חיצוניים, מבקר פנים וועדת ביקורת, הכול בהתאם למפורט בתוספת הרביעית )חלק ב'( 
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ודיני  1לחוק ניירות ערך. הוראות אלו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה

חברה כאמור מהוראות איי הבתולה הבריטיים. יצוין, כי רשות ניירות ערך רשאית לפטור 

ותקנות המפורטות בתוספת האמורה, כולן או חלקן, אם נוכחה כי הדין מחוץ לישראל החל 

 על החברה מבטיח די הצורך את ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.

בהמשך לאמור לעיל, יצוין, כי למעט כמפורט להלן, לעניין דיני פשיטת רגל וחדלות פירעון 

יני איי הבתולה הבריטיים בלבד והליכי מימוש הנכסים יתבצעו בהתאם יחולו על החברה ד

 לדיני ארה״ב.

החברה )בחתימתה על תשקיף זה(, בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה, בהווה ובעתיד, 

מתחייבים באופן בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר )לפי העניין( שלא להעלות טענות 

 א כאמור.39תקפותו של סעיף  או נגד תחולתו

שטר  2.כפופים להוראות הדין הישראלי ,לרבות אגרות החוב ,ושטר הנאמנות ונספחי

לתנאי הנאמנות קובע כי בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים 

ת כנספח יהיה בית המשפט המוסמך ות החוב המצורפוובאגר 3ושטר הנאמנות על נספחי

יפו. בכל עניין שלא נזכר בשטר הנאמנות וכן בכל מקרה של סתירה בין -אביב-בתל

   .   הוראות הדין לבין שטר הנאמנות, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי

ונושאי המשרה  (החברה )בחתימתה על תשקיף זה(, בעלי השליטה בחברה )בהווה ובעתיד

בחברה )המכהנים ושיכהנו בעתיד( התחייבו ויתחייבו, לפי העניין: כי לא יתנגדו לבקשת 

גרות החוב אשר תוגש בבית משפט בישראל, בהליך שהוגש נגד יהנאמן ו/או מחזיקי א

החברה, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה, הסדר, וחדלות פירעון בקשר לחברה 

גרות החוב יהנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות וא (,החברה )ולרבות פירוק

ככל שתוגש; לא יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ  ,(אגרות החוב"") של החברה )סדרה א'(

ידי הנאמן ו/או מחזיקי -עלכנגד החברה לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט 

קש להחיל את הדין אגרות החוב של החברה; לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יב

הישראלי לעניין פשרה, הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה )ולרבות פירוק(; ולא יעלו 

ידי -טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על

לרבות תובענה ייצוגית ותביעה הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד החברה, 

                                                      

, כי בתקנון אין יודגש. ערך ניירות לחוקא 39 סעיף מכוח החברה על החלים סעיפים אותם את כולל החברה תקנון  1

 -מכח סעיף סמכות השיפוט בישראל שבפרק זה להלן  .באיי הבתולה הבריטיים קוגנטיהוראה הסותרת דין 

ה סותרת דין קוגנטי באיי נאי -לעניין תביעה נגזרת כמפורט בסעיף זה להלן  הכללת ההתחייבות התשקיפית

 הבתולה הבריטיים.
 כנספחהנאמנות בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב  המצ"ב  לשטר 34-ו 33, 1.4 סעיפיםלעניין זה ראו    2

 .זה לתשקיף 1
 דין יהא עליהם שיחול הדין אשר, הנאמנות לשטר 6.2.3למעט מסמכי השעבוד שיחתמו כמפורט בסעיף  אך        3

 "ב.ארה
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כמו כן, . גרות החוב של החברהילעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות וא עיםהנוג נגזרת

הסכם בו תתקשר החברה במישרין  מתחייבת כי בכל)בחתימתה על תשקיף זה( החברה 

עם צד שלישי, לרבות עם עובדי החברה, ייקבע כי הליכי חדלות פירעון כנגד החברה 

ייפתחו רק בבית משפט בישראל ועל פי הדין הישראלי. לעניין זה יובהר כי התחייבות זו 

חברות בנות של לא תחול על התקשרויות של החברה עם צד שלישי, הנלוות להתקשרויות 

, לרבות )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל( העמדת ערבויות על ידי החברה, וכן לא החברה

 תחול על הסכמי גידור בהם תתקשר החברה עם צד שלישי, אם וככל שתתקשר.

לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה 

, כנגד החברה הליך של חדלות פרעוןהבנת החברה, מיטב ל)בהווה ובעתיד, לפי העניין(, 

פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים, יכול לנבוע רק מתביעה של -שלא על

, שלא על פי כנגד החברה נושה זר. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון

, החברה תעשה כמיטב הדין הישראלי ו/או בבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר

  ״פורום לא נאות״ והכל בכפוף לכל דין. יכולתה ותטען ל

)בהווה בחברה למען הסר ספק, יובהר, כי התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה 

ובעתיד( כאמור, תכלולנה באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם 

 דין זר ו/או בבית משפט זר.לפי כנגד החברה הליך של חדלות פירעון 

בהווה  4,, בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה(בחתימתה על תשקיף זה)בנוסף, החברה 

באופן בלתי חוזר בכתב, שלא להעלות טענות כנגד  (לפי העניין) ובעתיד, מתחייבים ויתחייבו

בישראל בקשר לעיצומים  סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית

ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת -כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על

לחוק ניירות ערך, וכן הינם  4ו/או פרק ח׳ 3פי פרק ח׳-האכיפה המינהלית בישראל, וזאת על

רך מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ע

ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את 

ולנקוט ( אם יוטלו)העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם 

וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור, לערער או  פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה

 .כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור לטעון בכל דרך אחרת

מתחייבת להמציא לנאמן, בסמוך למועד חתימת  ,(בחתימתה על תשקיף זה)בנוסף, החברה 

שטר הנאמנות, התחייבויות בלתי חוזרות בכתב של החברה, של בעלי השליטה בחברה 

ושל כל  (וכן בסמוך לאחר שינוי שליטה בחברה, לפי העניין)במועד חתימת שטר הנאמנות 

וכן בסמוך ) נושאי המשרה כאמור לעיל המכהנים בחברה במועד חתימת שטר הנאמנות

בתוקף תפקידם כנושאי משרה  (לאחר מינויים של נושאי משרה נוספים לחברה, לפי העניין

                                                      

 שאינם ישראלים.   4
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שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט ( 1)בחברה: 

ד החברה, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות בישראל בהליך שיוגש כנג

שלא להתנגד אם בית משפט בישראל ( 2)חברה, ככל שתוגש, לבקשר  (לרבות פירוק)פירעון 

בקשר  (לרבות פירוק)יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון 

שלא  (3), גרות החוב של החברהית ואהנוגעים לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנו חברהל

להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו 

תובענה ייצוגית  ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד החברה, לרבות-על

נה מפני שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הג (4)ותביעה נגזרת, 

הנוגע  כנגד החברהגרות החוב של החברה יידי הנאמן ו/או מחזיקי א-הליך הננקט על

ושלא להניע ביוזמתם , לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואגרות החוב של החברה

שלא  (1)הליך של חדלות פירעון כנגד החברה לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל, 

להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל 

ידי רשות ניירות -בקשר לעיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על

לחוק ניירות  4ו/או פרק ח׳ 3פי פרק ח׳-ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, וזאת על

מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות  ערך, וכן הינם

 ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור,

לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )אם יוטלו( 

וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור,  ת הישנותהולנקוט פעולות לתיקון ההפרה ומניע

. התחייבויותיהם לערער או לטעון בכל דרך אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור

התחייבויות ״-האמורות של החברה, נושאי המשרה ובעלי השליטה בחברה יכונו בהמשך כ

  ״.החברה, נושאי המשרה ובעלי השליטה

התחייבויות החברה, נושאי המשרה ובעלי השליטה כאמור לעיל יפורסמו בסמוך לאחר 

פרסום תוצאות המכרז בדבר הנפקת אגרות החוב או לפי העניין במסגרת הדוח המיידי 

בדבר מינוי נושא המשרה, או בדבר שינוי השליטה בחברה, לפי העניין, אשר תפרסם החברה 

ק מהדיווחים טרום ההנפקה ובעת מינויו של כל נושא בהתאם להוראות הדין בישראל, כחל

 משרה חדש ו/או כניסתו של בעל שליטה חדש, והכול במהלך חיי אגרות החוב.

דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את 

סחר בחופשיות פי תשקיף זה, ואלו יוכלו להי-רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על

בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של 

 החברה.

 כיפת פסקי חוץא 1.2

על פי דיני איי הבתולה הבריטיים, לא ניתן לאכוף פסק חוץ באיי הבתולה הבריטיים, אלא 

אם כן הדבר ייאכף בהתאם להוראות המשפט המקובל או במקרה של פסקי חוץ להם 

תחולה תחת התקנה להדדיות אכיפת פסקי חוץ או החוק להדדיות פסקי חוץ של איי 
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חלקם יוכלו שייתכן ו ,י החוץ ניתנים לאכיפההבתולה הבריטיים. יצוין, כי לא כל פסק

 להיאכף רק בבתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים.

בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים ממלאים תפקיד תומך לביסוס הליכי בוררות ויכירו 

ויאכפו פסקי בוררות זרים שהוצאו בכל אחת מהמדינות החברות באמנת ניו יורק בהתאם 

 לתנאי האמנה.

וחוק אכיפת פסקי חוץ )אכיפה  1922 דדיות באכיפה של פסיקות בית דין לשנתהחוק לה

במקרה זה תקפה אכיפה על  ,לכן .אינם חלים על ישראל או על ארה״ב 1964 הדדית( לשנת

 פי המשפט המקובל.

בכפוף למשפט המקובל, כל פסיקה סופית לגבי תשלום סכום כסף שנפסק מצד החייב בבית 

בתי המשפט של איי הבתולה הבריטיים כעילה לתביעת חוב, כך שאין דין זר נקבע על פי 

צורך במשפט חוזר. בהתאם לזאת, כאשר נפסק תשלום חוב במדינה שאיננה נכללת בין 

המדינות שביחס אליהן קיימת הדדיות באכיפה, ניתן לאכוף את פסיקת תשלום החוב על פי 

ובע לפתוח בתהליך תביעה חדש עילת תביעה במשפט המקובל. אם כך, במקרה זה על הת

לתקנות סדר הדין האזרחי של איי הבתולה הבריטיים. על הפסיקה  7 -ו 1 בכפוף לסעיפים

לעמוד במספר תנאים בכדי להיות ברת אכיפה: )א( פסיקת תשלום עבור חוב או סכום כסף 

עונש סכום שאינו נתבע בגין מיסוי או תשלומים מסוג זה, ושאינו עבור קנס או , )כלומר

)ב( פסיקה סופית ומכריעה. חשוב לציין כי על פי המשפט המקובל פסיקת  5;כספי שהוטל(

חוץ הינה סופית ומכריעה, למרות היותה נתונה לערעור או שהערעור תלוי ועומד במדינה בה 

)ג( הפסיקה ניתנה על ידי בית דין זר בעל הסמכות המשפטית לאותה פסיקה, היא  -ניתנה; ו

 לדחוי, ועליה להכריע על מהות התביעה.אינה ניתנת 

בכפוף לחוקי איי הבתולה הבריטיים ניתן לאכוף כל פסיקה או קביעה על תשלום סכום 

שיעבוד, )ב( -למעט הוראת תשלום לבית המשפט עצמו, על ידי הפעולות הבאות: )א( צו כסף,

)ד( צו עיקול צו עיקול אצל צד שלישי, )ג( זימון למשפט לצורך שימוע וחקירת יכולת, 

 )ה( מינוי כונס נכסים. -ומכירה של נכסים, ו

על פי דיני מדינת ישראל, אכיפה בישראל של פסק דין זר נעשית בהתאם להוראות חוק 

, וכל עוד קיימת הדדיות באכיפת פסקי דין ישראלים על 1918-אכיפת פסקי חוץ, התשי״ח

כון למועד תשקיף זה, לא קיימת בו ניתן פסק הדין. נשידי בתי המשפט המקומיים במקום 

למיטב ידיעת  ,אמנה לפיה ניתן לאכוף פסקי חוץ של איי הבתולה הבריטיים בישראל, וכן

 אין פסקי דין בהם נדונה שאלת האכיפה בין שתי מערכות הדינים. החברה,

                                                      

בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים לא יוכלו לאכוף פסק חוץ אשר ניתן על ידי בית משפט זר, אשר ניתן , כי יצוין 5

ה לא יוכל לאכוף בקשר עם קנסות, עיצומים, מסים או מחויבויות פיסקליות או פירותיות אחרות, ובכלל ז

עיצומים כספיים שהוטלו על ידי רשות ניירות ערך בישראל או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על ידי ועדת 

 לחוק ניירות ערך, לפי העניין. 4ח׳ -ו 3האכיפה המנהלית בישראל בהתאם להוראות פרקים ח׳
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 הדין החל על שטר הנאמנות 1.3

 באוגוסט 29 מיום החוב אגרות למחזיקי הנאמנות לשטר 34-ו 33 ,1.4בסעיפים  כאמור

 הנאמנות שטר על שיחול הדין"מ, בע נאמנות לשירותי חברה משמרת לבין החברה בין, 2017

 .הישראלי הדין הוא

 ניירות ערךבמספר סוגיות מדיני החברות ודיני הדין הישראלי  החלת 1.4

תעודות התחייבות שלה שהחברה תציע מכוח תשקיף זה  היות ,לעיל  5.1 בסעיףכאמור 

לחוק ניירות ערך, התוספת הרביעית )חלק ב'( הוראות , יחולו עליה לציבור בישראל

 כדלקמן: 
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)ד( לחוק 121 -ו 119, 91)א(, 94סעיפים  יו״ר הדירקטוריון והמנכ״ל

 החברות

בכפוף לתזכיר ולתקנון התאגדות של החברה והחוק ביחס לעניינים הקשורים בגילוי 

אין איסור בחוק המונע מאדם לכהן כיו״ר הדירקטוריון וכמנכ״ל של חברה אינטרסים 

 באיי הבתולה הבריטיים.

 13.1, 23.10-23.8 כן

 24.9-24.1 כן ועדת ביקורת.אין חובה חוקית למנות  לחוק החברות 117עד  114סעיפים  ועדת ביקורת

 26.6-26.1 כן אין חובה חוקית למנות ועדת תגמול. ב לחוק החברות118-א ו118סעיפים  ועדת תגמול

 הדוחות לבחינת ועדה

 הכספיים

תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך 

 2010-אישור הדוחות הכספיים(, תש״ע

 27.7-27.1 כן .כספיים דוחות לבחינת האין חובה חוקית למנות ועד

כל חברה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים חייב לעל פי החוק באיי הבתולה הבריטיים,  החברות לחוק)א( 123 סעיף רשום מען

סוכן  לשמשסכים ילהיות סוכן רשום הנוכחי באיי הבתולה הבריטיים. אדם לא ישמש, או 

 מחזיק, כאמור אדםהרשום של חברה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים אלא אם אותו 

9cunm9cnm sknem  -ה חוקאו  c99t tcemtnemeaanCompany Ma -חוק ה לפירישיון ב

tc  9citnmtnem אותו לספק שרותי סוכן רשום.  יםשל איי הבתולה הבריטיים, המסמיכ 

 3.3 כן

 32.9-32.1 כן אין חובה חוקית למנות מבקר פנימי. לחוק החברות 113עד  146סעיפים  מבקר פנים

על פי חוק החברות החל באיי הבתולה הבריטיים, בעלי מניות יכולים לתבוע תביעות  א לחוק החברות201עד  194סעיפים  תובענות ייצוגיות ונגזרות

 באיי בחל החוק כי יודגשנגזרות, תביעות אישיות או תביעות ייצוגיות, בנסיבות מסוימות. 

עיינו הערת  לא

 7' מסשוליים 

                                                      

 הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים. מכוח דיני החברות של אייההוראות המפורטות בעמודה זו, הן הוראות   6
  .1.1 יףהמפורטות בסע התשקיפיות, ובצירוף ההתחייבויות בתקנון סעיף סמכות השיפוט )כהגדרתו לעיל(הכללת , ובכלל זה באמצעות המחוייבים בשינויים  7
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 .לנושים כאמור זכויות מקנה אינו הבריטיים הבתולה

הגבלות על מינויי ופקיעת 

כהונה של דירקטור ונושא 

 משרה

א לחוק 211-ו 234א, 232עד  221סעיפים 

 החברות

קיימות הגבלות על מינוי דירקטור )ובכלל זה קטין, פסול דין, פושט רגל וכו'( וכן נסיבות 

החוק אינו מחייב חברה למנות נושאי  לסיום כהונתו ו/או פקיעת הכהונה. הקבועות בדין

משרה, והדבר נתון לשיקול דעתה של החברה. החוק אינו כולל הוראות דין לעניין פסלות 

 למינוי או הרחקה כנושא משרה של חברה )שאינו דירקטור( באיי הבתולה הבריטיים.

 14.16-14.1, כן

א לחוק החברות; 249עד  239 ,219 סעיפים דירקטור חיצוני

תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

; תקנות 2000 -לדירקטור חיצוני(, תש"ס

החברות )ענינים שאינם מהווים זיקה(, 

; תקנות החברות )תנאים 2006 -תשס"ז

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית 

פיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, 

  2001 -תשס"ו

דירקטורים שאינם נושאי משרה  או אין חובה חוקית למנות דירקטורים חיצוניים

 בין דירקטור בחברה לדירקטור בלתי תלוי בחברה. ןאינו מבחי החוקלדירקטורים בחברה. 

 16.17-16.1 כן

 10.1 כן תלוי.אין חובה חוקית למנות דירקטור בלתי  לחוק החברות  ג249-וב 249 סעיפים תלוי בלתידירקטור 

החוק מטיל חובת האמונים על הדירקטורים של החברה, וכן מטיל חובה לנהוג ביושר  לחוק החברות 216עד  212סעיפים  משרה נושאי חובות

בנוסף  ובתום לב, בהתאם לאופן שבו כל דירקטור מבין את טובתה המרבית של החברה.

ומיומנות, אשר הוא חב כלפי החברה לחובות האמון, לדירקטור חובות זהירות, שקדנות 

 עצמה.

 18.12-18.1 כן
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הדין באיי הבתולה הבריטיים אינו מטיל חובות כאמור על נושאי משרה שאינם 

 דירקטורים.

לדירקטורים דיני איי הבתולה הבריטיים אינם מגבילים את היקף השיפוי שאפשר לקבוע  לחוק החברות 264עד  218סעיפים  מתן פטור, שיפוי וביטוח

ונושאי משרה בתקנון ההתאגדות של חברה, בכפוף לפסילת הוראת שיפוי על ידי בית 

  משפט עקב היותה מנוגדת לתקנת הציבור.

לעניין ביטוח, החברה רשאית לרכוש ולהחזיק בביטוח בקשר עם כל מי שמכהן או כיהן 

 כדירקטור בה.

נושא משרה ל מראש פטור מתןל ביחס שותק איי הבתולה הבריטייםב, כי החוק יצוין

עם זאת,  .ידיו עלזהירות הכתוצאה מהפרת חובת  הנזקים שנגרמו ללמאחריות 

באופן אישי  םעלולים להיות אחראי והםחברה ה כלפי ותדירקטורים חובת נאמנל

 .ותלתביע

 21.4-21.1 כן

מדיניות תגמול לנושאי 

משרה ותנאי כהונה 

 והעסקה של נושאי משרה

 273 -ו 272(, 3)-( ו2)270ב, 267א, 267סעיפים 

לחוק החברות; תקנות החברות )הקלות לעניין 

 2013 -ג"עתשההחובה לקבוע מדיניות תגמול(, 

אין חובה חוקית לקיים מדיניות תגמול לדירקטורים ו/או נושאי משרה )שאינם 

בעלי המניות או, בכפוף לתזכיר ותקנון התאגדות של החברה, הדירקטורים  דירקטורים(.

בחברה רשאים לקבוע את תגמולי הדירקטורים בגין השירותים שיעמידו לחברה בכל 

 מסגרת היא. 

 20.12-20.1 כן

 משרה נושאי עם עסקאות

 שליטה ובעל

עד  271-)א( ו272א(, 4)270 -ו( 1)270סעיפים 

תקנות החברות )הקלות לחוק החברות;  282

 2000 -בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

חל איסור על דירקטור לשים עצמו במצב של ניגוד עניינים בין חובתו לחברה לבין ענייניו 

  האישיים.

בדרך כלל, תזכיר ותקנון התאגדות של חברה באיי הבתולה הבריטיים יאפשר לדירקטור 

 19.8-19.1 כן
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להיות נוכח בישיבות בהן נשקלת עסקה כאמור  בעל עניין בעסקה מסוימת להצביע לגביה,

 ולחתום על מסמכים מטעם החברה הקשורים בעסקה.

 לחוק החברות; 311עד  301סעיפים  חלוקת דיבידנדים

 2001-תקנות החברות )אישור חלוקה(, תשס"א

 

בכפוף לתזכיר ההתאגדות ותקנון החברה, הדירקטורים של החברה רשאים לאשר  (1)

לבעלי המניות של החברה באותו זמן, ובסכום, כפי  על ידי החברה חלוקה

שהדירקטורים ימצאו לנכון, אם נחה דעתם, על יסוד טעמים סבירים, שמיד לאחר 

הקבוע בדין איי הבתולה  ביצוע החלוקה, החברה תעמוד במבחן כושר פירעון

י החברה עולה על . חברה עומדת במבחן כושר הפירעון אם: )א( שווי נכסהבריטיים

)ב( החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה במועד פירעונם. החלטת  -התחייבויותיה; ו

הדירקטורים חייבת לכלול הצהרה שלדעת הדירקטורים החברה תעמוד במבחן כושר 

 הפירעון מיד לאחר החלוקה.

בעלי סמכות במשפט האנגלי, אשר נחשבים על ידי בית המשפט כמשכנעים ביותר, אך  (2)

״חברה מסוגלת לשלם את  מספקים הנחיות לגבי המשמעות של 8,אינם מחייבים אותו

emarnm oCmtcs cs9etm  -חובותיה בהגיע מועד פירעונם״. בית המשפט העליון נדרש ב

 sknettm  ts.intnmeenvmem kscn9ir  לקבוע מה המשמעות המעשית של הביטוי ״חברה

המסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונם״. בית המשפט סבר כי השוואה 

 התחייבויות למעט בין הנכסים הקיימים לבין התחייבויות קיימות ועתידיות )

 29.7-29.1  כן

                                                      

8   2007-3 BL Plc  [2013] UKSC 28; [2013 B.C.C. 397.  
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על  התחייבויות תלויות ודחיות( הנו המבחן ההגיוני היחיד וכי נטל ההוכחה חייב להיות

הצד אשר טען לחדלות פירעון מאזנית. המבחן יכלול התחשבות בהקשר הכללי 

 Re Cheyene Final Plcעל פי פרשת ובמכלול העובדות המיוחסות לחברה שבנדון. 

רה ש)בכינוס נכסים(, יש להתחשב בהתחייבויות שיגיע מועד פרעונם בעתיד. בפ

מזומנים רק בהסתכלות על  האמורה נקבע כי אין להוכיח חדלות פרעון של תזרים

חובות שיש לפרוע בהווה, אלא ניתן לקחת בחשבון חובות עתידיים ידועים, המיועדים 

לפרעון בעתיד המיידי. לדעת בית המשפט, מהמילים "בגין מועד פרעונם" עולה אלמנט 

עתידי, כך שהן החובות הקיימים והן החובות שיעמדו לפרעון בעתיד המיידי עשויים 

 10בנטיים בכדי לקבוע אם חברה יכולה לשלם את חובותיה. בנוסף בפרשת להיות רל

Re of a Company (No 006794 of 1983)  נקבע כי העובדה שחברה יכולה לשלם את

חובותיה רק באמצעות כספים שלוותה, אינה אומרת בהכרח כי אין ביכולותיה לשלם 

התרשלה בתשלומם עד את חובותיה ,על אף שבאופן עקבי לא הצליחה לשלמם או 

שחויבה לעשות כן, וכך במקרה המתאים, בית המשפט יכול לפסוק כי החברה אינה 

 יכולה לשלם את חובותיה.

חלוקה, בהקשר של חלוקה לבעלי המניות של החברה, פירושה: )א( העברה ישירה או  (3)

לבעל עקיפה של נכס, להוציא מניות החברה, לבעל מניות או לטובתו; או )ב( נטילת חוב 

מניות או לטובתו, בקשר למניות המוחזקות על ידי בעל מניות, או הזכאויות לחלוקות 

של חבר שאינו בעל מניות, ובין בדרך של רכישת נכס, רכישה, פדיון או קניה אחרת של 
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 6באיי הבתולה הבריטייםהחל הדין הערות לעניין  סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים נושא

האם הסעיפים 

האמורים 

כלולים 

 7בתקנון

הפנייה לאותם 

סעיפים 

 בתקנון

 מניות, העברה של חוב או חלוקה אחרת, לרבות דיבידנד.

רה שמיד לאחר החלוקה החברה תוכל לקבל חזרה חלוקה שבוצעה לבעל מניות במק (4)

: )א( בעל המניות קיבל את החלוקה אםהחברה לא עמדה במבחן כושר הפרעון אלא 

בתום לב ומבלי לדעת על אי עמידתה של החברה במבחן כושר הפרעון; )ב( בעל מניה 

)ג( לא יהיה זה הוגן לדרוש פירעון וגם שינה את מצבו בהסתמך על תקופת החלוקה ; 

חר שאושרה חלוקה ולפני שבוצעה, הדירקטורים אינם משוכנעים מלא או בכלל. אם לא

עוד, על בסיס סביר, כי מיד לאחר ביצוע החלוקה החברה תעמוד במבחן כושר הפרעון, 

 כל חלוקה שבוצעה על ידי החברה תחשב כאילו לא אושרה.

אם חלוקה כלשהי נחשבת כאילו לא אושרה כאמור, דירקטור אשר: )א( חדל, לאחר  (1)

אולם לפני ביצוע החלוקה בפועל, להיות משוכנע, מסיבות סבירות, שהחברה  האישור

)ב( לא נקט בצעדים סבירים  -תעמוד במבחן כושר הפירעון מיד לאחר ביצוע החלוקה; ו

יהא אחראי באופן אישי כלפי החברה לשלם לה את  -למנוע את ביצוע החלוקה בפועל 

 מניות.החלק מתוך החלוקה שלא יוחזר על ידי בעלי ה

אם, בתביעה שמוגשת נגד דירקטור או בעל מניות על פי הפסקה דלעיל, בית המשפט 

הגבוה של איי הבתולה הבריטיים משוכנע שהחברה יכולה הייתה, על ידי ביצוע חלוקה 

בסכום קטן יותר, לעמוד במבחן כושר הפירעון, אזי בית המשפט רשאי: )א( להתיר 

)ב( לפטור את הדירקטור מאחריות בנוגע  -החלוקה; או לבעלי המניות לשמור על סכום 

 לסכום השווה לחלוקה שניתן היה לבצע.
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 6באיי הבתולה הבריטייםהחל הדין הערות לעניין  סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים נושא

האם הסעיפים 

האמורים 

כלולים 

 7בתקנון

הפנייה לאותם 

סעיפים 

 בתקנון

לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו/או בחברה השליטה ונושאי המשרה  יהחברה, בעליצוין כי  לחוק החברות 310סעיף  ו הסדראפשרה 

גרות החוב אשר תוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה ימחזיקי א

וכן לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, 

 הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון.

בחברה תכלול באופן השליטה ונושאי המשרה  יהחברה, בעליובהר ויודגש כי התחייבות 

של חדלות פירעון לפי דין זר הליך מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע מיזמתם 

 ובמקום שיפוט שאינו ישראל, לרבות באיי הבתולה הבריטיים.

לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה, יודגש ויובהר 

א על פי הדין הישראלי ובבתי משפט ישראליים, יכול לנבוע כי הליך של חדלות פירעון, של

  רק מתביעה של נושה זר.

כמו כן, על פי דיני החברות באיי הבתולה הבריטיים, קיימות הוראות חוקיות אשר 

מאפשרות הסדרים, הכרוכים בתוכנית הסדר שתאושר בהחלטה של דירקטוריון החברה, 

 ההסדר המוצע. תכנית והגשת בקשה לבית המשפט לאישור 

 36.6-36.1 כן

 ג363-וב 363(, 12) עד( 2)ב()-וא)א( 363 סעיפים כספי עיצום הטלת

 לחוק החברות

בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים לא יוכלו לאכוף פסק חוץ אשר ניתן על ידי בית 

משפט זר, אשר ניתן בקשר עם קנסות, עיצומים, מסים או מחויבויות פיסקליות או 

אחרות, ובכלל זה לא יוכל לאכוף עיצומים כספיים שהוטלו על ידי רשות ניירות  פירותיות

ערך בישראל או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על ידי ועדת האכיפה המנהלית בישראל 

 לחוק ניירות ערך, לפי העניין. 4ח׳ -ו 3בהתאם להוראות פרקים ח׳

  לא
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האם הסעיפים 

האמורים 

כלולים 

 7בתקנון

הפנייה לאותם 

סעיפים 

 בתקנון

ווה ובעתיד, מתחייבים באופן בחברה, בה 9החברה ונושאי המשרהעם זאת, כאמור לעיל, 

בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב, שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות 

ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי 

 אכיפה מנהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית

לחוק ניירות ערך וכן הינם מתחייבים באופן  4ו/או פרק ח׳ 3בישראל, וזאת על פי פרק ח׳

בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך 

ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את 

תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )ככל שיוטלו( ולנקוט העיצומים הכספיים ו/או 

 בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

                                                      

 ישראל.שאינם תושבי   9



 11-ה

 

  קדימה ודין פירוק 1.4.1

להלן סקירה פירוק ודין קדימה, תובא ללמרות העובדה שחלק ב' לתוספת הרביעית אינו מחיל את הוראות הדין הישראלי על החברה בקשר 

 קצרה של הדין החל באיי הבתולה הבריטיים בסוגיות אלה והתחייבות נושאי המשרה בחברה בקשר עם סוגיות אלה:

  הדין הישראלי נושא

סעיפי הדין 

הישראלי 

 הרלוונטיים

  10הדין באיי הבתולה הבריטיים
 על חל החברות חוק האם

 ?החברה

עילה 

לפירוק 

 החברה

 319-ו 217סעיף  בפקודת החברות.עילות הפירוק כמפורט 

לפקודת  347עד 

 וסעיף החברות

 לחוק 362

 החברות

פירוק של חברה, עשוי להיות פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון 

 או פירעון לפי חוק חדלות פירעון.

חוק חדלות פירעון מסדיר פירוק בחדלות פירעון. בהתאם לחוק חדלות 

פירעון אם היא אינה יכולה לציית לדרישות של פירעון, חברה הינה חדלת 

פי חוק חדלות פירעון, ההוצאה -תביעה סטטוטורית אשר לא נדחתה על

לפועל או תהליך אחר אשר הוצא בפסק דין, צו או הוראה של בית משפט 

לטובת נושה של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם, מלואה או 

ל נכסיה או שהחברה אינה בחלקה, ערך ההתחייבויות של החברה עולה ע

 מסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונם.

 לא.

סדר העדיפויות בהחזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן )בכפוף  דין קדימה

( הוצאות כונס הנכסים; 1למועדים והתקרות הקבועות בחוק(: )

( חובות מובטחים בשעבוד 3( חובות מס בשעבוד סטטוטורי; )2)

( שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום 4קבוע; )

כר עבודה שנוכו במקור ( סכומי מס הכנסה בגין ש1שכר עבודה; )

 314סעיף 

 לפקודת החברות

והוראות הדין 

הישראלי בעניין 

סדרי קדימות 

בעת פירוק בחדלות פירעון של חברה, נכסי החברה ימומשו בהתאם 

תשלום  -לסדר העדיפויות שלהלן: )א( בעדיפות על פני כל יתר התביעות 

בע; העלויות וההוצאות שנגרמו כדין בפירוק בהתאם לסדר העדיפות שנק

)ב( לאחר תשלום העלויות וההוצאות של הפירוק, תשלום התביעות 

ידי המפרק )שכר ומשכורות, סכומים למועצה -העדיפות שאושרו על

 לא.

                                                      

 מכוח דיני החברות של איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים.ההוראות המפורטות בעמודה זו, הן הוראות  10
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  הדין הישראלי נושא

סעיפי הדין 

הישראלי 

 הרלוונטיים

  10הדין באיי הבתולה הבריטיים
 על חל החברות חוק האם

 ?החברה

( תשלומי חובה ומיסים )לרבות מיסים עירוניים, 6וטרם שולמו; )

מיסים לאוצר המדינה ואגרות המשתלמות לרשם( ודמי שכירות 

( חובות המובטחים בשעבוד צף 7שחייבת החברה בגין נכסיה; )

( בעלי 9( חובות לנושים כלליים; )8שהתגבש עם פירוק החברה; )

 המניות בחברה.

לביטוח לאומי באיי הבתולה הבריטיים, תגמולי ביטוח, מיסים  בפירוק החברה

תביעות עדיפות מדורגות באופן שווה בינן לבין עצמן וכן,  -ממשלתיים( 

מספיקים לצורך תשלום התביעות במלואן, הן  אם נכסי החברה אינם

תשלום כל  תשולמנה באופן יחסי; )ג( לאחר תשלום התביעות העדיפות,

ידי המפרק, לרבות תביעות של נושים בלתי -יתר התביעות שאושרו על

של החברה תדורגנה באופן  תביעות הנושים הבלתי מובטחים -מובטחים 

ה אינם מספיקים לצורך תשלום שווה בינן לבין עצמן, ואם נכסי החבר

התביעות במלואן, נושים בלתי מובטחים כאמור יקבלו תשלום באופן 

יחסי; )ד( לאחר תשלום כל התביעות שאושרו במלואן, תשלום הריביות 

המשולמות בהתאם לחוק חדלות הפירעון של איי הבתולה הבריטיים; 

הוצאות ולבסוף )ה( כל נכס עודף שיישאר לאחר תשלום העלויות, ה

והתביעות שלעיל יחולק לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולעניין 

שלהם בחברה. החלק השמיני לחוק חדלות הפירעון קובע פעולות שונות 

שמפרק רשאי לבצע בכדי להפריש עסקאות שהביאו לצמצום הנכסים 

 העומדים לרשות הנושים.
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 עילות לפירוק החברה

 הדין הישראלי: .א

החברה  (1)על פי פקודת החברות, עילות הפירוק בידי בית המשפט הינן כמפורט להלן: 

החברה לא התחילה בעסקיה  (2)קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט; 

החברה הייתה לחדלת  (3)שנתאגדה, או הפסיקה את עסקיה למשך שנה; תוך שנה לאחר 

כמו כן, לפי חוק  בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק. (4)פירעון; 

ת א רשאי רשם החברות לבקש החברות, בנסיבות מסוימות של אי תשלום עיצומים כספיים,

יכולה גם להתפרק מרצון בנסיבות פירוקה של חברה בידי בית המשפט. בנוסף, חברה 

 .שנקבעו בפקודת החברות

 הדין באיי הבתולה הבריטיים: .ב

פירוק חברה באיי הבתולה הבריטיים, יהיה פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון או 

לפי חוק חדלות פירעון. מקום בו חברה נמחקה ממרשם החברות בהתאם לחוק לתקופה 

תפורק )כאשר המועד הקובע לפירוקה יהא היום האחרון של ( שנים, היא 7רצופה של שבע )

 אותה תקופה(.

במקרה שפירוק הינו פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון, הוראות החוק מסדירות 

את הפירוק. חברה רשאית להתפרק לפי חוק בפירוק מרצון רק אם אין לה התחייבויות או 

ירעונם ושווי נכסיה עולה על התחייבויותיה. אם ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועד פ

בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של חברה, מפרק רשאי להתמנות בהחלטת דירקטוריון או 

בהחלטת בעלי מניות, אך אם הדירקטוריון החל בפירוק בהחלטת דירקטוריון, בעלי המניות 

 ות.יאשרו את תכנית הפירוק בהחלטת בעלי מניות, למעט בנסיבות מוגבל

מפרק מתמנה לצורך כינוס ומימוש נכסי החברה וחלוקת ההכנסות מההליכים האמורים 

 לנושים. 

2003 ,tco ysnevloshI ehT "(מסדיר פירוק של חברה חסרת יכולת חוק חדלות פירעון )"

פירעון. בהתאם לחוק חדלות פירעון, חברה היא חסרת יכולת פירעון אם: היא אינה יכולה 

של תביעה סטטוטורית אשר לא נדחתה על פי חוק חדלות פירעון, ההוצאה לציית לדרישות 

לפועל או תהליך אחר אשר הוצא בפסק דין, צו או הוראה של בית משפט של איי הבתולה 

לטובת נושה של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם, במלואה או בחלקה, ערך 

סוגלת לשלם את חובותיה עם ההתחייבויות של החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה מ

 הגיע מועד פירעונם.

במקרה של פירוק חברה חסרת כושר פירעון, על המפרק להיות כונס הנכסים הרשמי באיי 

הבתולה או כונס מורשה באיי הבתולה לפירוק חברות. יחיד שאינו תושב איי הבתולה יכול 

או כונס הנכסים  להתמנות כמפרק ביחד עם כונס מורשה באיי הבתולה לפירוק חברות

 הרשמי.

בעלי המניות של החברה יכולים למנות כונס מומחה בתחום חדלות הפירעון כמפרק של 

החברה או שבית המשפט יכול למנות כונס רשמי או מומחה כשיר בתחום. הפנייה לבית 



 

 
 

 18-ה

המשפט יכולה להתבצע על ידי אחד או יותר מהבאים: )א( החברה, )ב( נושה, )ג( בעל מניות, 

או התובע הכללי באיי הבתולה  11המפקח על הסדר נושים ביחס לחברה, הוועדה )ד(

 הבריטיים. בית המשפט יכול למנות מפרק אם:

mהחברה היא חסרת כושר פירעון; .א

mאם בית המשפט סבור כי זה אך הוגן וצודק שימונה מפרק; או .ב

 .בית המשפט סבור כי מינוי מפרק הינו לטובת הציבור .ג

תיעשה רק באישור בית  ,)א( לעיל על ידי בעל מניות טןקעיף במסגרת ספנייה לבית המשפט 

המשפט ואישור כאמור לא יינתן אלא אם נחה דעתו של בית המשפט כי יש עילה לכאורה 

 שהחברה חסרת כושר פירעון. 

לשירותים  )ג( לעיל תיעשה רק על ידי הוועדה טןקעיף פנייה לבית המשפט במסגרת ס

)ג( לעיל רק אם  טןקעיף או התובע הכללי והוועדה תפנה לבית המשפט במסגרת ס פיננסיים

)למשל, גוף אשר מחזיק רישיון למתן  החברה נשוא הפנייה הינה, או הייתה, ישות מפוקחת

עסק של שירותים פיננסיים ללא  או החברה המקיימת, או קיימה, שירותים פיננסיים(

 רישיון.

שרה בחברה לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות ונושאי המיצוין כי החברה 

ת הדין חלאשר תוגש בבית המשפט בישראל לההחוב של החברה שיונפקו לפי תשקיף זה 

הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פרעון, ככל שתוגש וכן לא יתנגדו אם בית המשפט 

 ות פרעון. בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדל

פק יובהר ויודגש כי התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה תכלולנה סלמען הסר 

באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פרעון לפי 

 דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל לרבות באיי הבתולה הבריטיים.

הבנת מיטב ללאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה, 

הליך של חדלות פרעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבתי משפט ישראליים, יכול  החברה,

לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, לנבוע רק מתביעה של נושה זר. 

החברה תעשה  ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר,שלא על פי הדין הישראלי 

 .כמיטב יכולתה ותטען ל״פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם

 דין קדימה

 הדין בישראל: .א

סדר העדיפויות בהחזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן )בכפוף למועדים והתקרות 

( חובות מובטחים 3( חובות מס בשעבוד סטטוטורי; )2; )פירוק( הוצאות 1הקבועות בחוק(: )

( 1( שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום שכר עבודה; )4בשעבוד קבוע; )

                                                      

11  .the British Virgin Islands Financial Services Commissionm  
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החובות המפורטים להלן, ( 6)סכומי מס הכנסה בגין שכר עבודה שנוכו במקור וטרם שולמו; 

נכסים כדי תשלום מלא של כולם בשיהיו שווים זה לזה במעלה וישולמו במלואם, )ואם אין 

א( תשלומי חובה שהגיעו מאת החברה בתאריך הקובע יופחתו התשלומים בשיעור שווה(: )

)קרי, תאריך צו הפירוק או תאריך תחילת הפירוק( והיא נתחייבה בהם, או שזמן פרעונם 

 מסים עירוניים, -הגיע תוך שנים עשר החדשים שקדמו לאותו תאריך )״תשלומי חובה״ 

פי פקודת העדות הדתיות -מסים של מועצות מקומיות, תרומות שהן בבחינת מסים על

פי פקודת החברות(; )ב( מסים המשתלמים -)ארגונן( ואגרות המשתלמות לרשם החברות על

בדצמבר האחרון שלפני התאריך הקובע  31לאוצר המדינה שנשומו והוטלו על החברה עד 

נה אחת ומסים אחרים המשתלמים לאוצר המדינה וסך כולם אינו עולה על השומה של ש

שהחברה נתחייבה בהם, או שזמן פרעונם הגיע, במשך שנים עשר החדשים שקדמו לאותו 

לכל היותר, שלפני התאריך הקובע, המגיעים למשכיר  תאריך; )ג( דמי שכירות של שנה אחת

גבש עם פירוק ( חובות המובטחים בשעבוד צף שהת7; )בעד בתים וקרקעות ששכרה החברה

 ( בעלי המניות בחברה.9( חובות לנושים כלליים; )8החברה; )

בהתאם לפקודת החברות, כל פעולה בנכסי חברה, אשר אילו נעשתה בידי יחיד בפשיטת רגל 

היו רואים אותה כהעדפת מרמה, הרי שהיא תחשב כהעדפת מרמה של נושה בפירוק החברה 

כלשהי תחשב כהעדפת מרמה אסורה, ועל כן בלתי  ולכן לא יהיה לה תוקף. פעולה או עסקה

( בזמן 2( החברה מצויה בפירוק; )1תקפה, בהתקיים ארבעת התנאים הבאים במצטבר: )

שנעשתה הפעולה או העסקה, החברה לא הייתה מסוגלת לפרוע את חובותיה בהגיע מועד 

פני אחרים )או מתוך  עלמנת להעדיף נושה אחד -( הפעולה או העסקה נעשו על3פירעונם; )

( הפעולה או העסקה נעשו בתקופה של שלושת החודשים 4) -ו (ןאילוצי שידול שלא כדי

 שקדמו להגשת בקשת הפירוק. 

 :באיי הבתולה הבריטיים הדין .ב

בעת פירוק בחדלות פירעון של חברה, נכסי החברה ימומשו בהתאם לסדר העדיפויות  .1

תשלום העלויות וההוצאות שנגרמו כדין  -התביעות שלהלן: )א( בעדיפות על פני כל יתר 

בפירוק בהתאם לסדר העדיפות שנקבע; )ב( לאחר תשלום העלויות וההוצאות של 

ידי המפרק )שכר ומשכורות, סכומים -הפירוק, תשלום התביעות העדיפות שאושרו על

 - למועצה לביטוח לאומי באיי הבתולה הבריטיים, תגמולי ביטוח, מיסים ממשלתיים(

תביעות עדיפות מדורגות באופן שווה בינן לבין עצמן וכן, אם נכסי החברה אינם 

מספיקים לצורך תשלום התביעות במלואן, הן תשולמנה באופן יחסי; )ג( לאחר תשלום 

ידי המפרק, לרבות תביעות -תשלום כל יתר התביעות שאושרו על התביעות העדיפות,

ים הבלתי מובטחים של החברה תדורגנה תביעות הנוש -של נושים בלתי מובטחים 

באופן שווה בינן לבין עצמן, ואם נכסי החברה אינם מספיקים לצורך תשלום התביעות 

במלואן, נושים בלתי מובטחים כאמור יקבלו תשלום באופן יחסי; )ד( לאחר תשלום כל 

התביעות שאושרו במלואן, תשלום הריביות המשולמות בהתאם לחוק חדלות הפירעון 

ל איי הבתולה הבריטיים; ולבסוף )ה( כל נכס עודף שיישאר לאחר תשלום העלויות, ש

ההוצאות והתביעות שלעיל יחולק לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולעניין שלהם 

בחברה. החלק השמיני לחוק חדלות הפירעון קובע פעולות שונות שמפרק רשאי לבצע 
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 העומדים לרשות הנושים. בכדי להפריש עסקאות שהביאו לצמצום הנכסים

מינוי מפרק לנכסי החברה לא ישפיע על זכותו של נושה מובטח לתפוס בעלות ולממש  .2

או להתמודד בצורה אחרת עם נכסי החברה המהווים בטוחה לנושה כאמור. בהתאם, 

נושה מובטח רשאי לאכוף את הבטוחה שלו במישרין ומבלי להזדקק למפרק, תוך מתן 

לעיל. יחד עם זאת, ככל שנכסיה של חברה  eים המתואר בס״ק עדיפות לסדר התשלומ

בפירוק הזמינים לתשלום תביעות נושים בלתי מובטחים אינם מספיקים לתשלום 

העלויות וההוצאות של הפירוק והנושים העדיפים, הרי שלעלויות, הוצאות ותביעות 

כאמור תינתן עדיפות על פני תביעות של בעלי שעבוד בגין נכסים הכפופים לשעבוד צף 

mידי החברה ואשר תשולמנה בהתאם מתוך נכסים כאמור.-נוצר עלש

במקרה של חברה בחדלות פירעון, קיימים ארבעה סוגי עסקאות הניתנות לביטול, אשר 

 נקבעו בחוק חדלות הפרעון: 

לחוק חדלות פירעון, עסקה בה התקשרה  241בהתאם לסעיף  - העדפה בלתי הוגנת .א

(, כהגדרתה atsicnmg9sntcic9גבלות״ )המ החברה, אם נכנסה לתוקף ב״תקופת

להלן, אם בעת ההתקשרות החברה הייתה חדלת פירעון, או אם העסקה הביאה את 

״(, ואשר כתוצאה ממנה הנושה עסקה בחדלות פירעוןהחברה לחדלות פירעון )״

מצוי בעמדה טובה יותר מהעמדה בה היה ללא העסקה, תיחשב כהעדפה בלתי 

ינה בגדר העדפה בלתי הוגנת אם התקיימה במהלך הוגנת וכמבוטלת. עסקה א

העסקים הרגיל. יצוין כי סעיף זה יחול גם אם התשלום או ההעברה בוצעו כנגד 

 תמורה שוות ערך או בשווי חסר.

לחוק חדלות פירעון, הענקת מתנה או  246בהתאם לסעיף  - בחסר בשוויעסקאות  .ב

התקשרות בעסקה ללא תמורה, או אם שווי התמורה בגין העסקה, בכסף או בשווה 

-כסף, נמוך באופן משמעותי מהשווי בכסף או בשווה כסף של התמורה שניתנה על

ידי החברה, תיחשב )אם מדובר בעסקה בחדלות פירעון שנכנסה לתוקף בתקופת 

חסר. לא יראו חברה כאילו התקשרה בעסקה בשווי חסר  וויהמגבלות( כעסקה בש

אם התקשרה בה בתום לב ולצרכים עסקיים, ואם בעת ההתקשרות בעסקה, היו 

 סיבות סבירות להאמין שהעסקה הינה לטובת החברה.

לחוק חדלות פירעון, שעבוד צף  247בהתאם לסעיף  - שעבודים צפים ברי ביטול .ג

יטול אם מדובר בעסקה בחדלות פירעון שנוצרה בתוך ידי החברה ניתן לב-שנוצר על

( כסף 1תקופת המגבלות. שעבוד צף אינו ניתן לביטול אם הוא נועד להבטיח: )

במקביל או לאחר יצירת השעבוד;  שהועבר או שולם לחברה, או לפי שיקול דעתה

( סכום של התחייבות כלשהי של החברה שבוטלה או הופחתה במקביל או לאחר 2)

( שווי נכסים שנמכרו או סופקו, או שירותים שניתנו לחברה 3יצירת השעבוד; )

( הריבית, אם בכלל, ששולמה על חשבון 4)-במקביל או לאחר יצירת השעבוד; ו

( בהתאם להסכם לפיו כסף הועבר או שולם, 3) -( 1הסכומים שנזכרים בס״ק )

 ו השירותים סופקו.ההתחייבות בוטלה או הופחתה, הנכסים נמכרו או סופקו, א

עסקה בחדלות  לחוק חדלות פירעון, 248בהתאם לסעיף  - מופקעותעסקת אשראי  .ד
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פירעון בה התקשרה חברה לשם קבלת אשראי לחברה או עסקה כאמור הכרוכה 

במתן אשראי לחברה, יכול שתיחשב כעסקת אשראי מופקעת אם, בהתחשב בסיכון 

י העסקה הינם או היו כאלו תנא שנוטל על עצמו האדם המספק את האשראי,

המחייבים ביצוע תשלומים מופקעים בעליל בגין מתן האשראי, או אם העסקה 

סותרת באופן בוטה עקרונות מקובלים של מסחר הוגן, ועסקה כאמור מתבצעת 

m.בתוך תקופת המגבלות

g9sntcic9m״תקופת המגבלות״ )" atsicnהידועה בחוק חדלות פירעון כ )"-

ekrcts9yiriebm)״ ״תקופת הפגיעות״  tsicn ״( ביחד לעסקאות הניתנות לביטול

 המפורטות לעיל, הינה כדלקמן:

לחוק חדלות פירעון התקופה משתנה בתלות  247-ו 246, 241למטרות סעיפים  (1)

בשאלה האם האדם, או האנשים, עמם התקשרה החברה בעסקה, או אשר להם 

עות המונח בחוק ניתנה ההעדפה, נחשבים ״אנשים קשורים״ לחברה כמשמ

mחדלות פירעון:

התקופה  במקרה של ״אנשים קשורים״ ״תקופת המגבלות״ הינה .א

המתחילה שנתיים קודם ל״מועד הקובע לחדלות הפירעון״ ומסתיימת עם 

m-מינוי המפרק לחברה; ו

במקרה של אנשים אחרים, ״תקופת המגבלות״ הינה התקופה המתחילה  .ב

ות הפירעון״ ומסתיימת עם עד הקבוע לחדלושישה חודשים קודם ל״מ

m-מינוי של מפרק לחברה; ו

לחוק חדלות פירעון ״תקופת המגבלות״ הינה התקופה  248למטרת סעיף  (2)

״מועד הקבוע לחדלות פירעון״ ומסתיימת עם  המתחילה חמש שנים קודם ל

מינוי המפרק לחברה מבלי להתחשב בשאלה האם האנשים עמם התקשרה 

mהחברה הינם ״אנשים קשורים״.

"המועד הקובע לחדלות פירעון" למטרות אלה הינו המועד שבו הוגשה בקשה 

ידי בית המשפט( או המועד של מינוי -למינוי מפרק )אם המפרק מונה על

mידי החברים(.-המפרק )אם המפרק מונה על

ידי אדם מתוך כוונה להונות נושים ניתנת לביטול במקרה -העברת נכסים המתבצעת על .3

אין כל דרישה כי בעת ההתקשרות בעסקה הרלבנטית צד אחד הינו  שאדם נפגע בעטיה.

חדל פירעון או הפך לחדל פירעון כתוצאה מהעסקה, ואין כל דרישה שהצד המעביר 

ייכנס לאחר מכן לפירוק. יחד עם זאת, לא ניתן לתקוף העברה כאמור אם בוצעה כנגד 

  ונות.תמורה בעלת ערך ובתום לב עם אדם שלא היה מודע לכוונה לה
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 יעודהיתמורת ההנפקה ו - 6פרק 

 

 תמורת ההנפקה 1.1

התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו 

 (2()1)א11אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף יפורטו בהודעה משלימה הצפויה מההנפקה, 

 תקנות)" 2007 -לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז

. למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי התקשרות "(המשלימה ההודעה"-" ומשלימה הודעה

והתמורה למפיצים. יחד עם זאת, התמורה הצפויה ברוטו על בסיס הכמות המקסימאלית 

 .1ש"ח מיליון 475-כסך של המוצעת, כמפורט בתשקיף זה, עשויה לעמוד על 

 יעוד תמורת ההנפקהי 1.2

בתחום פעילותה  תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה לצורך מימון פעילות החברה

  .להלן, על פי החלטותיה, כפי שתהיינה מעת לעת 7כמפורט בפרק 

 מיועדמתוך תמורת ההנפקה, ככל שתתקבל בפועל על פי תשקיף זה,  דולר אלפי 000,48-של כסך 

-כ)א( סך של  :כדלקמן, נכסים שיועברו לחברה במסגרת ההנפקהללפירעון הלוואות שהועמדו 

)כולל  להלן 347.1. שבסעיף בטבלה המפורטת 1מס'  ההלוואמיועד לפירעון  דולר אלפי 300,15

 המפורטת 2' מס הלוואהדולר מיועד לפירעון  אלפי 700,18-כשל  סך)ב( -ו; עמלת פירעון מוקדם(

   .עון מוקדם(פיר עמלת)כולל  להלן 347.1. ףישבסע בטבלה

בכפוף  ,הלוואה לחברה בבעלות בעלי השליטה בחברה כוונת החברה להעמידלפרטים בדבר 

להלן. לפרטים בדבר חלוקה )שלא במזומן( של  9.2.9, ראו סעיף להשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה

החברה בגובה יתרות חובה של בעלי השליטה בחברה )באמצעות חברות בשליטתן( כלפי החברה, 

 להלן.  9.2.8ראו סעיף 

בתחום הפעילות, לרבות לצורך מימון  לפעילותה החברה את שמשל עשויהיתרת תמורת ההנפקה 

 הלוואות מחזורוכיו"ב(,  גמילה מוסדות, מוגן דיור, סיעודיים אבות בבתי כגוןהשקעות חדשות )

 החברה כפי שתהיינה מעת לעת. דירקטוריוןהחלטות ל ובכפוף בהתאם והכלוכיו"ב, 

 י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את יעוד תמורת ההנפקה. פ -החברה עשויה, מעת לעת, על

הדולר  החברה עשויה לגדר, באופן מלא או חלקי, את החשיפה שלה לתנודות בשערי החליפין של

כגון )ידי רכישת הגנה -כתוצאה מכך שאגרות החוב נקובות בש"ח, על אל מול הש"ח, ארה"ב

PAWS)  גנה כאמור.בתמורת ההנפקה לשם רכישת הועשויה להשתמש 

 עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כאמור לעיל, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה בפקדונות

ו/או  בינלאומי דירוג מקביל לו או יישראל AA מדירוגבנקאיים בבנקים שדירוגם אינו נמוך 

                                                      

בסעיף  כמפורט. משלימה הודעה לתקנות ובכפוף בהתאם ותשתנה יכול זה תשקיף פי על המוצעות החוב אגרות כמות  1
 "ח.שמיליון  510שטר הנאמנות, סדרת אגרות החוב לא תעלה על סך של ל 4.1



 

 

 
 

 2-ו

המונפק על ידי  אג"ח ממשלתיות המונפקות על ידי בנק ישראל או ממשלת ארה"ב, ו/או מק"מ

שיקבע ע"י הנהלת  ו/או ניירות ערך דומים המונפקים על ידי ממשלת ארה"ב, כפי בנק ישראל

 החברה מעת לעת.

ההנפקה  יובהר, כי נכון למועד פרסום התשקיף, אין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורה

 לצורך השקעה בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע.

הצעת  פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות-ערך על בנוגע לתשקיף המדף, במידה ויוצעו בעתיד ניירות

החברה  מדף, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של

שיתקבלו מעת  פי החלטות דירקטוריון החברה כפי-להלן, על 7בתחום פעילותה כמפורט בפרק 

שתפרסם החברה,  דףפי דוח הצעת מ-לעת. היה ויקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על

 הוא יפורט בדוח הצעת המדף.

  חיתום 1.3

 ,אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית. עם זאת ,על פי תשקיף זה )סדרה א'( גרות החוביהנפקת א

לחוק ניירות  1חתם מתמחר )כהגדרתו בסעיף כ מיועד לשמש"( איפקס)"בע"מ איפקס הנפקות 

   .ההנפקההמעורב בקביעת מבנה ( 1918-ערך, תשכ״ח

 סכום מינימלי 1.4

  .נקבע כסכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקה זו ש"ח מיליון 290-כ של סך
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  התאגיד עסקיתיאור  - 7 פרק

  התאגיד עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור - ראשון חלק

  הגדרות

  :זה פרקב המופיעים מרכזיים מונחים הגדרות להלן, הנוחות לשם

  

   Chosen Properties, Ltd -  "״החברה

 או הקבוצה״ ״חברות

  ״הקבוצה״

  .להלן 7.1.6  בסעיף כהגדרתן, המועברות והחברות החברה -

  

  ״בעלי השליטה בחברה״

  

 MAJH Holding Companyהאם (למיטב ידיעת החברה, החברה  -

LLC,( מר ואביו 1אורלינסקימשה מר בחברה האם,  מניותהלי ובע 

לפרטים נוספים  שליטה בחברה.ה כבעלי נחשבים 2י אורלינסקייג'

 7.1.3 לעיל וסעיף  3.5 -ו 3.3ראו סעיפים , כאמוראודות בעלי השליטה 

   .להלן

, חברה פרטית המאוגדת בדלוואר MAJH Holding Company, LLC -  "החברה האם"

  ) הונה המונפק והנפרע של החברה;100%והמחזיקה במלוא (

 ״LLC״

  

- Limited Liability Company ,בארה״ב מקובלת התאגדות תצורת 

 ידי על מוחזקים החברה נכסי כל. לחברה פרטית בערבון מוגבל

   .להלן 7.1.7  סעיף ראו, החזקות שיםלתר. LLC תאגידי

 ץמרב 31 ליום החברה של פרופורמההמאוחדים  הכספיים דוחותיה -  הכספיים״ ״הדוחות

  .10יף זה בפרק , המצורפים לתשק2016 בדצמבר 31 וליום 2017

  המועברות״ ״הזכויות

ו"החברות המועברות", 

  העניין לפי

  .להלן 7.1.6  בסעיף אלה מונחים כהגדרת -

  

"Nursing Homes" או 

  "יםסיעודי אבות יתב"

 אך לסיעוד הזקוקה השלישי הגיל לאוכלוסיית יםסיעודי אבות יתב -

בתי  הפעלת. חולים בבתי סיעודיות במחלקות לאשפוז זכאית אינה

 םייהסיעוד בבתי האבות. מתאים רישיון לקבלת כפופה, אלה אבות

 רפואההשגחה רפואית,  כגון, נלווים שירותים דייריםלניתנים 

  .וכד׳ סיעודיות אחיות שירותי, אמבולטורית

                                                      

  . החברהוכמנכ"ל  הדירקטוריון"ר כיומכהן  אורלינסקי משה   1
  בחברה.מכהן כדירקטור  אורלינסקי'יי ג   2
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"Assited Living 
Facilities" 
  או
"Independent Living 
Facilities"  

  או "דיור מוגן"

מספק להם מגוון ה, מבוגרת האוכלוסיימרכז מגורים המיועד ל -

מורכב לרוב ממבוגרים עצמאיים באופן מלא או הו ,שירותי רווחה

  חלקי, שאינם נזקקים לשירותים סיעודיים.

. או כדיור מוגןמניבים המשמשים כבתי אבות סיעודיים  מבנים -  "מוסדות רפואיים"

 21 :מוסדות רפואיים 22(בעקיפין)  לחברה מחוהקובע יו במועד

בחלק (הכוללים אבות סיעודיים  בתי נםישה מניבים מבנים

 מבנהו) להלן 7.1.8 כמפורט בסעיף , גם מיטות דיור מוגן מהמקרים

  מניב של דיור מוגן אחד.

“Triple Net"  - דמיתשלום ל מעבר ככלל, אחראי, השוכרשלפיו , שכירות הסכם 

תשלומים בגין הנכס,  מיסי הנדל"ןעל תשלומי  גם למשכיר השכירות

קיום בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן אחראי על 

  . ביצוע תיקונים ותחזוקהעל ו ים בנכסביטוח

  ״דולר״

  ״ר״ר״ או רבוע״ ״רגל

  .ארה״ב דולר -

 הינה) מ״ר( רבוע למטר) ר״ר( רבוע מרגל המרהמידת שטח בארה"ב. 

 5,000 ששטחו נכס לדוגמא,. מ״ר 0.9290 הינם ר״ר 10 שכל באופן

  .רמ״ 464.5 של בשטח הינו ר״ר

 ואשר ,למניות המירות אינן אשר, ) של החברה'א סדרה( חוב אגרות -  ״'א אג״ח״

  .זה תשקיף במסגרת לציבור לראשונה תוצענה

 7.1.6 בסעיף הזכויות המועברות לחברה, כאמור  מחוהמועד בו יו -  "המועד הקובע"

  להלן.

   .הברית שבארצותטקסס, איווה והמדינות אינדיאנה,  -  "אזורי הפעילות"

 למעט(כלשהם  פעילותאו  התחייבויות, נכסים ללא, 2017 מאי בחודש, להלן כאמור הוקמה החברה

, לכך בהתאם. להלן 7.1.6  בסעיף כאמור לחברה המועברות הזכויות מחווי, הקובע במועד). מניות הון

 2016 בדצמבר 31 וליום 2017 ץמרב 31 ליום החברה של פרופורמה המאוחדים הכספיים הדוחות

 כאילו, המועברות הזכויות רכישת את המשקף באופן ערוכיםבפרק זה המוצגים והנתונים הכספיים 

 1( פרופורמה המאוחדים הכספיים בדוחות שמוצגת ביותר המוקדמת התקופה בתחילת התבצעה

 אתבעלי השליטה  ורכש שבו במועד או המועברות החברות של התאגדותן במועד ),2014 בספטמבר

 של פרופורמה הכספיים לדוחות 'א1 ביאור ראו לפרטים. המאוחר לפי, הללו בחברות ההחזקות

  .להלן 10 בפרק כלוליםה, 2016בדצמבר  31 ליום החברה
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  עסקיו ת

  התאגדות

ב 26 ביום ה

 ,anies Act

היי לא לחברה

החברה במלוא

טקסאיווה ו 
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ער לניירות ה
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וה ")ערך רות
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ה פעילות 

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.
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. לפיכך, במקרה של המוערכותההכנסות  מסך_72%7 -כמהווה  2017שנת 

הפחתה בתשלומי מדינה, עלולה להיגרם פגיעה בשוויו של הנכס ו/או 

  ביכולת השוכר לשלם את דמי שכירות.

יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, במהלך החודשים האחרונים ייעלו בעלי 

של בתי האבות הסיעודיים  השליטה בחברה את המערך התפעולי של

, וזאת, בין היתר, על ידי כאמור ואת שיעורי הרווח מהפעילותהחברה 

בתשלומי גבוה איתור אוכלוסיות דיירים הזכאים לשיעור השתתפות 

(לדוג' בשל ההיקף הביטוחי של אותו דייר או בשל היקף ואופי  מדינה

עם החברות  הקשורים 8מספר בתי החוליםבצמצום , הטיפולים הנדרשים)

הגעה להסכמות מסחריות חדשות עם בתי החולים הנותרים ו המועברות

סכום המשולם על ידהם לשוכרים או לחברות הניהול מתוך כספי בגידול ל

 או ניהולה חברותלכך, ייעול עבודת  בנוסף .להם הם זכאים IGT-ה

ידי שימוש באמצעים -בנכסי החברה (לרבות על )העניין(לפי  השוכרים

 נכסי בגין יהםבהכנסות לגידול הביאה) 9טכנולוגיים בעבודה השוטפת

  .החברה

  

לא ככל שיהיה בכך צורך, הערכת החברה, יצוין, כי ל השלמת התמונה לשם

 נכסי החברההפעלת חלופי ביחס ל בית חוליםצפוי קושי מהותי במציאת 

 להלן, להערכת החברה, 7.6.5 כמפורט בסעיף  .IGT-תחת הסדר ההחוסים 

 את חלקי או מלא באופן לבטל או להחליף המבקשת חקיקהה הצעתל

השפעה מהותית לא צפויה להיות ), הלןל(כהגדרתה  הבריאות רפורמת

  .לרעה על עסקי החברה

  

במהלך  IGT-למיטב ידיעת החברה, סך שיעור ההכנסות תחת תוכנית ה

השוכרים או חברות הניהול  מסך הכנסות 11.05%-כמהווה  2016שנת 

   .2017 שנת גיןב המוערכותמסך ההכנסות  8.15%- וכומהווה 

  

השוכרים או חברות הכנסות בנוגע לכפי שנמסר לחברה,  ,המידע שלעיל

 מתייחס המידע. עתיד פני צופה מידע הינו 2017לשנת  ותהמוערכ הניהול

 ביחס לרבות, התשקיף פרסום במועד לחברה והידועים הקיימים לנתונים

תוכניות הסבסוד הממשלתיות הקיימות, הרגולציה הקיימת במועד  לתנאי

                                                      

 .16.2% -מהוות כ  Medicare - כנסות מ הואילו ה 56.2% -מהוות כ  Medicaid - כנסות מ הה   7
 שבאינדיאנה החברה נכסי כל בגין אחד חולים בית עם והתקשרות החולים בתי במספר צמצום מתהליך כחלק כי, יצוין  8

, התשקיף למועד. שמו על באינדיאנה החברה מנכסי 11 בגין התפעול רישיונות להעברת בהליך כאמור החולים בית מצוי
כפי שנמסר  מספר שבועות כאשרתוך  סתייםצפוי לה ההליךהערכת החברה, ל. הושלם טרם הרישיונות העברת הליך

 לאידי יועציה, מדובר בהשלמת הליך פורמלי בלבד. להערכת החברה, לעובדה שההליך האמור טרם הושלם -לחברה על
      .החברה על/או ו השוכרים על לרעה מהותית השפעה להיות צפויה

טכנולוגיים שקיימים  ידי המפעיל. אמצעים-חלק מתשלומי המדינה משולם בהתאם לשירותים הניתנים לדיירים על       9
 בנכסי החברה מאפשרים רישום מדויק יותר של השירותים הניתנים כאמור.  



 להשתנות

 לרבות, ל

 שינויים 

מטעמים 

 יושכרו 

חתימתם, 

 7.7.1.4ף 

 גופיםדי 

ים בנוגע 

 סעיף או

 של פעול

כר דירה 

 הפעלת ם

המוסדות 

החל  ,זה

נה הסדר 

תאגידים 

כמוסדות 

 קיימים ס

על מוסד 

 החברה ת

שהוענקה 

מובהר,  .

 ערך שלה

א יעלה ל

, לעיל 7.1 

 או תרכוש

 רקטוריון

ל עשוי מידע

חברות הניהול

רגולטוריים,

בתי החולים מ

  

החברה כסי

ממועד חחל 

בסעיףבטבלה 

על יד ינוהלוו

לפרטי .להלן

רא ת הניהול,

הת שעלויות

שכתשלום  ל

עם בקשר יות

הוניהול  לת

 פי תשקיף ז

 או אם ישונ

ות י מטעמם)

כהמשמשים 

נכס חברות ו

או ע הקובע ד

באמצעות לא

ש ראשונהה ב

.להלן 7.1.5.2 

ניירות העשר 

שעד לשיעור 

1.5.1עיף בס 

ת היא כיברה 

לדיר ראשית

הי החולים. 

שוכרים או ח

שינויים ר ב

שרויות עם ב

 ברות הניהול.

נכ כלף זה, 

רואקטיבי הח

תר הרחבה ב

 יושכרוברה 

 7.7.1.4 עיף 

ול עם חברות

Triple , כך 

זכאית  רה

אחר בכל את

הפעל פעילות

 . זה ף

ההנפקה על

נפרע במלואו

(או מיהם , 

ה מניבים םסי

או/ו נכסים ל

במועדחברה 

לא ),״חדש ס

סירובה זכות

2עיף בס פורט

ה בחברה אש

ע וזאת לשהי

   .חברהה

כהגדרתו ,ש

חבל יציע תה

ר תופנה צעה

ריות עם בתי

, השהחברה ת

עקב ,שקיים

סיום ההתקש

שוכרים או חב

פי תשקיף ל

(באופן רטר ת

כמפורט בית 

נכסי החב כל

סעברה, ראו 

הסכמי הניהו

Netווה של 

החב. השוכר

נושא היא אינה

ופות הניהול 

ומתשקיף רה

  השליטה

פוף לביצוע 

אג"ח א' לא נ

מפורט להלן

בנכס וישקיע

על נמנים שלא

המועברות ל

נכס״( עילל .7 

ז את תנצלא 

כמפוהכל , ם

 כולל השקעה

כליירות ערך 

האותה של רע 

חד נכס ג'ייו

מסגרבשכתב 

ההצ). ״צעה
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כמות המסחר

בשליטת אינם

מש כלל ים

לה או עקב ס

ת החברה, הש

ת ההנפקה 

מסגרת סכמי

,)2017אפריל 

  . ")מסגרת

כש לכך חברה

שליטה בחבה

המשנה והת 

במתו הנם ת

ה על מלואן

 השוכרים וה

, חברווכרים

מהחבר חלק ם

ה יבעל של ת

בכפ כי ,וחייב

וכל זמן שא ע

ת בהתאם למ

י ולא ושירכ

ש ,הברית ות

הזכויות ה רת

1.3. בסעיף ר

החברה לא ם

יםהחדש יםכס

 חדש" אינו 

לני בבורסהר 

המונפק והנפר

משה ומבין  

בהודעה בכ ה

ההצ״( החדש

הסכהתשקיף ו

שא גורמים ב

פיננסיי מים

וכניות ממשל

אינם בשליטת

פוף להשלמת

הס 3 מצעות

בא 1מיום י 

מ הסכמי(" לן

הח תייחסות

ה בעלי ליטת

סכמי שכירות

   .להלן .7.7

מסגרתה סכמי

במ חלות כס

משולם על ידי 

   .הנכס הול

השו כי ,גש

אינםפואיים

פעילו תיחום

התחוג'יי שה 

המועד הקובע

חום הפעילות

י לאליטתם 

ארצוב ואיים

במסגר כללים

מוזכרמילה ה

הב ים במקר

הנכ לרכישת 

 המונח "נכס

למסחר יםומ

מהונה ה 5% 

מיל יוצעש ל

לחברה יפנה א

ה בנכס שקיע

הת

עקב

גור

בת

שא

  

בכפ

בא

קר

להל

להת

בש

להס

1.4

הס

הנכ

המ

וניה

יוד

הר

ל התחייבות 

מש  7.1.5.1.

מה

תיח

בש

רפו

הנכ

הגמ

או 

לה

כי 

רש

ל ע

ככל  7.1.5.2.

הוא

תש

7.1.5.

  



 עסקים י

 לקבל או

 תתקבל ה

 ועדתליע 

רכוש או 

 .")הודעה

רקטוריון 

 בתוךה ת

 ביר לשם

   .סופית

ג'יי מבין 

 את לקבל

 דחיית ת

 את קבל

 למועדים

 כאילו עה

, ביחד פין

 ישתכלל 

כישה או 

 בין( משה

 רקטוריון

 סירוב ת

ף לאישור 

 ההנפקה 

 בגדר ינם

ימי 5 בתוך ה

בבוא סביר יון

ההצעה קבלת

  לממשה. 

להודירשאים 

ולרעה ל ההצ

הה" עיף זה:

בידי הדיר ה

החלטת את ת

סב באופן דרש

ס תהיה נושא

ברה, כל מי מ

ד או לחוד) ל

אלא אישרה 

לק משהוג'יי 

בהתאם ל ,ה

ההצע תחשב 

בעקיפ ובין ן

לא, להצעה ה

רכל הסכם) ה

מו/או  ג'יי 

  .שה

ודיר הביקורת

זכו ומתן עיל

עיל יהא כפוף

כפוף לביצוע 

שאי לנכסים 

להצעה ביחס

לדירקטור ש

ק בדבר לטה

פעל החברה ל

ר משהו/או י 

חון קבלה של

(בסע החברה

ההצע דחיית

לתת ידרשת ר

הנד והמידע ר

בנת הביקורת 

ה על ידי החב

עקיפין, ביחד

ל הביקורת דת

גמי מבין  אי

להצעה חברה

 ,משהוב ג'ייב

במישרי בין( 

החברה ענות

משהאו ב ג'יי

ו רשאיםיהי

הרכיש או/ו ה

ה ועדת טות

  .הפעילות

לע כאמור םת

 .תמורה א

ות האמור לע

 .הנאמנות ר

בכ תחול מורה

 הקשור בכל 

ב החלטתו את

הנדר והמידע

החל. ההצעה 

תפ, ההצעה ת

ג'יי ,ההצעה ת

בכוונתם לבח

 באמצעות ה

ד בדבר חלטה

אשר, ביקורת

החומר מלוא

של ועדת טתה

דחיית ההצע

בע ובין ישרין

ועדשדעה או 

רשא יהיה א

הח מצד בה

אינן תלויות ב

 משהו ג'ייו י

  . ההצעה

ה אף על בו ה

גב תלויות ינן

י, החברה די

ההשקעה את ע

החל בדבר י

ה תיחום עניין

פעילות את ם

ללא ינתנוי יל,

תיחום הפעיל

בשטר כקבוע 

האמ תחייבות

תחול  ולאבע 
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א לתת ידרש

ו החומר לוא

 עם בקשר ה

. בלבד חברה

קבלת את ריון

קבלת את יון

כי ב ,חברהה

שלא החדש 

ההח תובא, 

הב ועדתוביה 

מ קבלת מועד

החלט .כאמור

ביקורת את ד

במי אים (בין

הודהה לחברה 

לא, החברה 

תגוב העדר ל

מסיבות שאל, 

יהי כאמור ה

ה את לקבל ם

במקרה, לעיל

שאי מסיבות

יד על החדש

לבצע )עקיפין

מיידי דיווח ם

בע החלטה ל

לתחום משהו

לעי, כמפורט 

ל של הסדר ת

א'  חיקי אג"

ההת כי ,ודגש

מהמועד הקוב

  .לעיל רתם

יי אשר, ברה

מל קבלת מועד

השקעה לטת

הח ירקטוריון

הדירקטור שר

הדירקטור ה

יקורת של ה

שקיע בנכס 

קרה כאמור,

או דחיי ישור

ממ עסקים מי

כ החלטה לת

שרה ועדת הב

יהיו רשא שה

  צעה. 

נמסרה ולא ה

ידי על צעה

 . צעה

של מקרה ל

מפורטים לעיל

ובמקרה, חתה

םרשאי)  לחוד

 אף האמור ל

מ(חודשיים ך 

השקעה בנכס 

בע ובין ישרין

תפרסם ברה

כ לאחר ברה

ו ג'יי תחייבות

לחברה שונה

נוי ו/או ביטול

 אסיפת מחזי

ויו יובהר ספק

ף זה, החל מ

כהגדר ,דשים

הח

ממ

הח

בדי

איש

דח

הב

להש

במ

לא

י 5

קב

איש

משו

הה

היה

הה

הה

בכל

המ

נדח

או 

על 

תוך

הש

במ

הח  7.1.5.3.

הח

הת  7.1.5.4.

רא

שינ  7.1.5.5.

של

ס הסר למען

שקיתעל פי 

החד הנכסים

  



קיף זה 

 לחברה

, LLC י

 מוסדות

בחלק  

 של אחד

רגילות  

 לפי, ״ת

ם והיא 

(או מי 

ו בקשר 

הנכסים 

 הוקמה א

 מידהיה 

ה מכח תשק

חברה האם 

תאגידי 21 - ב

מכמשמשים 

(הכוללים ם

א מניבמבנה 

 מניות 100 ת

המועברות ת

   .הלן

תנאים מתלים

 השליטה יל

שיפוי כלשהו

והכויות אלו 

והיא פעילות 

כפי שת ברות

  השליטה יל

מורת ההנפקה

הח תעביר, ל)

ב הזכויות את

, המהפעילות 

ות סיעודיים

ומ )להלן 7.1.8 

הנפקת כנגדת 

החברות" או 

  קשה אחת. 

לה 7.1.8 סעיף 

ה מותנית בת

בעלכאמור,  

חייבות ו/או ש

, והעברת זכ

כל הייתה לא

המועב חברות

בע מידי ברה

להעברת תמ

לעיל 2.3.3ף 

אשל החברה) 

 אזוריב בים

נם בתי אבו

8בסעיף ורט 

וזאת, להלן ה

"המועברות

ו לחברה כמק

בסטבלה  ראו

מועברות אינה

  ה לציבור.

המועברותת 

מצג ו/או התח

נכסים,העם  

  

  ועברות

ל לחברה קיף

בח החברה של

   :ברה
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החב ידי על ים

ל קודם כי, 

עניין זה סעי

עלות מלאה ש

מניב כסיםנ 

מניבים שהינ

, כמפוור מוגן

זה בתשקיף ט

הזכויות״(ם 

עברות יועברו

ר לחברה רות

ת הזכויות המ

לחת ההנפקה

ברת הזכויות

כל מ ניםנות 

 ו/או בקשר 

"where-is." 

המו ובחברות

התשק פרסום

   .זה שקיף

ש ההחזקה ת

לחב מועברות

בתאגידי קות

טה התחייבו

ברה (ראו בע

חברה בת בבע

22 - ב כויות

מ מבנים 2

ם מיטות דיו

כמפורט והכל

האםחברה ל 

הזכויות המוע

המועבר כויות

כי העברת ,ת

ף בכפוף להצל

חייבות להעב

 םואינ נונתא 

ת המועברות 

" - ו "as is"ת 

ו בחברה קות

 למועד ועד ה

תש מכוח קה

את המפרט ם

המ הזכויות ת

החזק רכישת 

בעלי השליט

לחשבון החב

(באמצעות ח

בז שיחזיקו

1(רפואיים 

ג מהמקרים

ו, )וגןמדיור 

החברה של

כל ה ).העניין

הזכ רשימתל

מובהר בזאת

לתוקף תכנס

ההתח למעט

לא) םמטעמ

עם הזכויות

נעשיתמכוחן 

ההחזק מבנה 

הקמתה מאז

ההנפ לצורך

תרשים להלן

העברת לאחר

7.1.6.

7.1.7.
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ברה ללא פעילות. חב * למועד הקובע,

  

*



ולם כ ים

 המקרים

   .וגן

מפורטים 

 דמי שלום

 

 כמפורט 

ל נכסים 

משמשיה, בע

בחלק מהלים 

מו כדיור מש

המ בנכסים) 1

תש עבור, וח

 10.)בפועל ים

מועד הקובע

ש LTV- וה

   להלן. .7.7 

מהמועד הקו

(הכולל עודיים

מש אחד נכס

100%זכויות (

טו ארוכת ת

בנכסי תפוסה

במ) עקיפין(ב 

 יתרת החוב

1.6ף לה בסעי

החל מ חברה

סיע אבות תי

ונ) להלן 7.1.8 

הז במלוא) פין

בשכירולואם 

הת משיעור פע

עברו לחברה

,NOI -ת, ה

ה, ראו הטבל

  לן. 
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 ברה

הח ידי על קו

בת הינם כסים

8בסעיף פורט 

עקיפב( חזיק

במל יושכרו 

מושפשר אינו 

שיו מועברות

הוגן, ההכנסות

רת של החברה

להל 7.7.1.4 עיף 

החב של ניבים

שיוחז נכסים

נכ 21, פואיים

, כמפיור מוגן

תח החברהבע, 

  . ן

לחברה עברו

(אש קבוע כום

המ הזכויות ת

  .לעיל 

גע לשווי הה

הסכמי המסגר

הנכסים, ראו סע

המנ םנכסיה 

הנ 22 מתוך

רפמוסדות כ

גם מיטות די

במועד הקוב

להלן בטבלה

שיו הנכסים

בסכ שכירות

רשימת להלן

7.1.6 בסעיף

לפרטים בנו

הנכללים בה

  

                  

י השכירות של ה

7.1.8.

                    

על הסכמי רטים

 

  
  
  

               

לפר   10
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FFO  מוערך
בחישוב שנתי, 

 גיוס בהנחת
(של  מקסימלי

מיליון  510
  ש"ח)

  
(אלפי דולרים 

  )2017 לשנת
*****  

  
FFO  מוערך

בחישוב 
, בהנחת שנתי

 גיוס מינימלי
 290(של 

  מיליון ש"ח)
  

(אלפי  
 לשנתדולרים 

2017(  
*****  

  
  
  

שיעור הריבית על 
ההלוואה למימון 
 רכישת הנכס

LTV  יחס החוב)
אל מול שווי הנכס) 

 31.3.2017ליום 

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.3.2017 

 (אלפי דולר)

NOI 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
 לשנת

2018***** 

NOI 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
 לשנת

2017***** 

הכנסות 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
לשנת 

2017*****

שוויו ההוגן של 
הנכס בהתאם 
להערכת שווי 
שנעשתה נכון 

 31.3.2017ליום 
 (אלפי דולרים)

מועד 
 הרכישה

זכויות 
החברה 
  בנכס

 (בעקיפין)

מספר 
  מיטות

 
  שם השוכר

שם 
החברה 
 המועברת

  

616  804 

Libor+ 6.45%-
6.85%  

(לליבור רצפה של 
0.5%-2%( 

0.63 
21,522 
(******) 

3,079 2,555 2,831  34,400 
     

 מסגרת הסכם
 טקסס 1' מס

  
    

  

 

   
1.5.2015 

 בעלות
100%  

116 
Park Place 

Health Care 
Center, LLC 

Chosen 
PropCo 
PPTX, 
LLC 

 

1 
   

    
  

 

   
1.5.2015 48* 

Park Place 
Retirement 
Home, LLC 

  

    
  

 

   
1.5.2015 111 

Pflugerville 
Health Care 
Center, LLC 

Chosen 
PropCo 

PTX, 
LLC 

2 

7,624  8,598 
Libor + 5.5%   

(לליבור רצפה של 
1%( 

0.34 60,581  15,997  14,576 15,171 178,000 
     

 מסגרת הסכם
 אינדיאנה 2' מס

      

  

 

   
31.8.2014 

 בעלות
100% 

170 

Chosen 
Indiana 
Master 

Tenant, LLC 

Chosen 
PropCo 
WMIN, 

LLC 

3  

      

  

 

   
31.8.2014 95** 

Chosen 
PropCo 
NRIN, 
LLC 

4 

      

  

 

   
31.8.2014 50 

Chosen 
PropCo 
RHIN, 
LLC 

5 

      

  

 

   
31.8.2014 60 

Chosen 
PropCo 
SCIN, 
LLC 

6 

      

  

 

   
31.8.2014 38 

Chosen 
PropCo 

BIN, 
LLC 

7 

      

  

 

   
31.8.2014 38 

Chosen 
PropCo 

CIN, 
LLC 

8 

      
  

 
   

31.8.2014 38 
Chosen 
PropCo 

9 
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FFO  מוערך
בחישוב שנתי, 

 גיוס בהנחת
(של  מקסימלי

מיליון  510
  ש"ח)

  
(אלפי דולרים 

  )2017 לשנת
*****  

  
FFO  מוערך

בחישוב 
, בהנחת שנתי

 גיוס מינימלי
 290(של 

  מיליון ש"ח)
  

(אלפי  
 לשנתדולרים 

2017(  
*****  

  
  
  

שיעור הריבית על 
ההלוואה למימון 
 רכישת הנכס

LTV  יחס החוב)
אל מול שווי הנכס) 

 31.3.2017ליום 

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.3.2017 

 (אלפי דולר)

NOI 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
 לשנת

2018***** 

NOI 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
 לשנת

2017***** 

הכנסות 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
לשנת 

2017*****

שוויו ההוגן של 
הנכס בהתאם 
להערכת שווי 
שנעשתה נכון 

 31.3.2017ליום 
 (אלפי דולרים)

מועד 
 הרכישה

זכויות 
החברה 
  בנכס

 (בעקיפין)

מספר 
  מיטות

 
  שם השוכר

שם 
החברה 
 המועברת

  

EIN, LLC 
      

  

 

   
31.8.2014  38 

Chosen 
PropCo 

HIN, 
LLC 

10

      

  

 

   
31.8.2014 38 

Chosen 
PropCo 

LIN, LLC 
11

      

  

 

   31.8.2014 44 

Chosen 
PropCo 
MIN, 
LLC 

12

      

  

 

   31.8.2014 38 

Chosen 
PropCo 

RIN, 
LLC 

13

      

  

 

   31.8.2014 55 

Chosen 
PropCo 
LMIN, 

LLC 

14

      

  

 

   31.8.2014 ***69 

Chosen 
PropCo 

UIN, 
LLC 

15

      

  

 

   31.8.2014 38 

Chosen 
PropCo 
THIN, 
LLC 

16 

      
  

 
   31.8.2014 43 

Chosen 
PropCo 

SIN, LLC 
17 

      

  

 

   31.8.2014 143****  

Chosen 
PropCo 
RELIN, 

LLC 

18 

      

  

 

   31.8.2014 52 

Chosen 
PropCo 
HMIN, 

LLC 

19 

279 321 

  
Libor + 5.5% 

לליבור רצפה של )
1%) 

0.52 4,025 770  632 707  7,700       
 3מס'  הסכם

  איווה
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FFO  מוערך
בחישוב שנתי, 

 גיוס בהנחת
(של  מקסימלי

מיליון  510
  ש"ח)

  
(אלפי דולרים 

  )2017 לשנת
*****  

  
FFO  מוערך

בחישוב 
, בהנחת שנתי

 גיוס מינימלי
 290(של 

  מיליון ש"ח)
  

(אלפי  
 לשנתדולרים 

2017(  
*****  

  
  
  

שיעור הריבית על 
ההלוואה למימון 
 רכישת הנכס

LTV  יחס החוב)
אל מול שווי הנכס) 

 31.3.2017ליום 

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.3.2017 

 (אלפי דולר)

NOI 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
 לשנת

2018***** 

NOI 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
 לשנת

2017***** 

הכנסות 
בחישוב 
שנתי 
(אלפי 
  דולרים)
לשנת 

2017*****

שוויו ההוגן של 
הנכס בהתאם 
להערכת שווי 
שנעשתה נכון 

 31.3.2017ליום 
 (אלפי דולרים)

מועד 
 הרכישה

זכויות 
החברה 
  בנכס

 (בעקיפין)

מספר 
  מיטות

 
  שם השוכר

שם 
החברה 
 המועברת

  

  

    
  

 

   
31.8.2014 

 
 בעלות
100% 

60 
Grinnell 

Health Care 
Center, LLC 

Chosen 
PropCo 

GIA, 
LLC 

20

      
    

  
      31.8.2014 40 

Zearing 
Health Care 
Center, LLC 

Chosen 
PropCo 

ZIA, LLC 
21

  סה"כ - 1,422 -  -  220,100  18,709  17,763  19,847  86,128  0.39  -  9,723  8,519

    
  .Assisted livingמיטות הן מסוג כל ה  *

  .Assisted livingמיטות הן מסוג  18-ו Skilled Nursing Bedsמיטות הן מסוג  77 המיטות 95מתוך   **
   .Independent livingמיטות הן מסוג  22-ו Skilled Nursing Bedsמסוג  מיטות הן 47המיטות  69מתוך   ***

   .Assisted livingמיטות הן מסוג  21-ו Skilled Nursing Bedsמסוג  מיטות הן 122המיטות  143מתוך   ****
, התשקיף פרסום במועד לחברה והידועים הקיימים לנתונים מתייחס המידע. עתיד פני צופה מידע הינובחישוב שנתי  NOI-ול , להכנסות בחישוב שנתיהמוערך FFO -המידע שלעיל בנוגע ל  *****

 בשליטת שאינם גורמים עקב להשתנות עשוי המידע. החברה של השוכרים עם המסגרת שכירות הסכמי לתנאי וביחס הנכסים של הרכישות למימון שנלקחו ההלוואות לתנאי ביחס לרבות
  .מהשוכרים במי התלויים גורמים בשל המסגרת שכירות מהסכמי איזה של סיום עקב או משקיים כלל פיננסיים גורמים לרבות, החברה

  .2017במרץ  31דולר נכון ליום  מיליוני 3.07-היתרה כוללת הלואת בעלים בסך של כ ******
  

  הערות:
  (א) הנתונים לא כוללים את השפעת ההכרה בהכנסות השכירות בקו ישר לאורך תקופת הסכמי המסגרת.

בחישוב שנתי נובע מהושטת ההוצאות התפעוליים של מיסי הארנונה וביטוח הנכסים על חברות התפעול מעבר להסכמי השכירות, כך   NOI-יובהר, כי ההפרש בין ההכנסות בחישוב שנתי לבין ה(ב) 
  שהשוכר נושא גם בכל ההוצאות הנוגעות לנכס ולתפעולו במועד חיובן לרבות תשלומי ביטוחים ומס ו/או אגרה רלוונטיים. 

 אשר המסגרת הסכמי בסיס על וזאת FFO-ו NOI, ההכנסות בנתוני נוספים שינויים צפוים לא המסגרת מהסכמי כחלק רותיהשכ בדמי 3% של קבועה עליה למעט אילךו 2018 משנת כי, יובהר (ג)
  .2017, באפריל 1 ביום נחתמו

  



 אזוריב

שמשים 

  .עיל

חברה ל

  

 מדיניות 

 הנאמנות

יימות על 

 7.14.1  ף

  יצוין כי

גיוס הון 

 החלטת 

להשלמת 

 השליטה 

בשנתיים 

בסכומים 

 הרפואיים 

 האמורים 

ב המניב דל״ן

המש 11ניבים

לע 7.1.8  סעיף

 . זה קיף

 ערך נקובא 

 לחברה ברות

בדבר חלטה

ה לשטר 6.5 

הקי למגבלות

סעיו ים, רא

ים. עם זאת,

 , לצורך201

רטים בדבר

ף ל(בכפורה 

בעלי  של ה

יצוין, כי ב .לן

Distributioב (

 מהמוסדות חד

הסכמי המימון

הנד בתחום ה

מנ נכסים ל

ס ראו, הקובע

 

ומתשק חברה

ללא רגילות ת

המועב זכויות

הח החברה ה

 ראו סעיף 

ל. 2 לפרק 1

וקת דיבידנד

לקה דיבידנדי

7 במאי 26 

לפר יף זה.

ות של החב

חובה יתרות 

להל 9.2.8עיף 

ons חלוקות (

אח בכל הציוד 
 מצא. 

ה מכחהלוואות 

פעילה קבוצה

ש השכרהו 

ה במועד ברה

 .להלן 7.7  יף

מהח חלק אינם

  ייסודו ועד

 

מניות 100 רה

הז העברת גד

קיבלה לא יף

דיבידנדים ת

כנספח ף זה 

ון בנוגע לחלו

חברה לא חיל

ביוםהוקמה 

 מכוח תשק

 לבעלי המני

בגובהזומן) 

סעבוצה, ראו 

ת המועברות 

תכולת שווי, ל
בו הוא נמ מבנה

 תשקיף זה, הה

  16 -ז

הק ,התשקיף 

ניהול, חזקה

החב ידי עלקו 

סעי ראו ילות

אהרפואיים  

ממו במניותיו

  החברה קמת

החבר קצתה

כנגברה האם 

  לעיל.  7 

התשקי מועד

לחלוקתנוגע 

ורף לתשקיף

המימו סכמי

 התשקיף, הח

טית נפרדת, ה

פקת אג"ח 

חלוקה  עוצי

(שלא במזה) 

כלפי הקבתם) 

בוצעו בחברות

ככלל כי, יצוין ,
המ לשווי ביחס י

ההנפקה על פי 

  תאגיד

 ולמועד 2017

הח, רכישה 

שיוחזק םכסי

הפעי תחום ת

 המוסדותלת 

ב ועסקאות ד

הק במועד ות

הקת החברה 

חל חברהה ת

1.6. -ו 3.3.2 

למרט להלן, 

   .דנדים

ל החברה בנ

ג"ח א', המצ

הפי -וצה על

קדמו למועד 

ישיות משפט

אמצעות הנפ

ילב החברה 

פי תשקיף זה

ופים בשליטת

עד התשקיף ב

,נעשית בנכסים
מהותי אינו') כד

פוף להשלמת ה
 

ה של פעילות

7 ץמרב 31 ם

של בדרך, 

   .רפואיים ת

נכה עם בקשר

אודות נוספים

הפעל פעילות 

התאגי בהון ת

מניו הקצאת 

במועד הקמ

  . האם

מניות הנפקת 

סעיפים ראו

  יבידנדים

למעט כמפו 

דיביד חלוקת

למגבלות על 

אג למחזיקי

חברות הקב

 12.להלן

בשנתיים שק 

כא ,החברה

בא בישראל

דירקטוריון

ההנפקה לפ

(באמצעות ג

שקדמו למוע

                  

דית לפעילות הנ
ו מטבח ציוד, אי

, בכפלהלן 7.14 
  מורת ההנפקה.

הפ תחום 

ליום נכון

,הפעילות

מוסדותכ

ב לפרטים

נ לפרטים

 כי יודגש

השקעות 

7.3.1.

7.3.2.

די חלוקת 

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

                    

תכולתם היעוד
רפוא ציודטות, 

4.3בסעיף  פורט
מכספי תמ רענה

 

  

  

7.2.

7.3.

7.4.

               

 על   11
(מיט

כמפ   12
תפר



הסכמי  ח

לוקה של 

  .לר

 אלפי 14

 

מכח(לרבות ל 

הראויים לחל

דול אלפי 4,6

3,502הינה  

עסקים הרגיל

וך הרווחים ה

70 -כ ולל של

2017במרץ  

  .עיל

  

במהלך העקה 

 ).  ן

חלוקה מתו ה

חברה בסך כו

31ברה ליום 

לע 5.4סעיף ו 
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פנויים לחלוק

להלן 7.14.3  ף

בוצעה, 2017 

לי השליטה בח

ידי החב- על

ל החברה, ראו

ומנים שהיו פ

פורטים בסעיף

 באוגוסט 3 ם

לבעל ועברות

תנת לחלוקה

קה החלים על

השווים למז

המימון המפ

ביום, בנוסף 

החברות המ

היתרה הנית 

  דולר.

לדיני החלוק 

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

  

  

  

  

  

  

  

 

  



(באלפי 

 31 יום

31.3  

 3,  

 2  

   

 1,  

 110  

 87  

 31יום 

 אודות ט

, להם ות

 יציבהת 

פעילות 

ו אירע 

מחצית 

ציפיה  ת

 המנוע 

 החברה של 

ם שהסתיימו בי
  ץמרב

3.2016

,479 

235 

 - 

,451 

0,838 

7,085 

ל דירקטוריון

פירוט להלן. 

להי צפויה או

  :ברה

ל התאוששות

אטה בפהומה

עולמי ששיא

המ ,2016שנת 

יימתוק, ברית

את שמהווה 

פרופורמה ם

החודשים לושת
ב

31.3.2017  

 4,128   

 237   

 41,500   

 43,656   

 229,643   

 86,141   

הד בהסברי 

  ד

.שונים כליים

א, להם יש, 

החב פתחויות

 מצביעים על

ה מהמיתון ו

ר האשראי הע

 הראשונה לש

ת ארצות הב

, הצריכה. 20

  אחר ע

המאוחדי ים

  בר
לש

7

 1  

 

 1  

 1  

 11  

 8  

ראו החברה 

התאגיד ילות

כלכ מאקרו 

התשקיף ועד

התפ או חברה

האמריקאית,

, ויציאה2011

י מאז משבר

חה במחצית 

מיחה בכלכל

018 - ו 2017ם 
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מידע - שני

  

  התאגיד של

הכספיי וחות

בדצמב 31ה ביום

2015 

1,902 

856

1,139 

5,571 

10,425 

7,256 

 של עסקיות

  .זה פרק

פעי על צוניים

מגורמים פע

למו נכון, שר

הח של סקיות

ים בכלכלה ה

 1-2016בשנים

האמריקאיק 

שחלה בצמיח

שך מגמת הצמ

לאורך השנים

ש חלק

ש הפעילות ם

הד בסיס על 

שנה שהסתיימה

2016  

 16,012   

 954   

 75,600   

 82,963   

 187,91  

 86,918  

הע תוצאותיה

לפ 7.24  סעיף

חיצ גורמים ת

מושפ החברה

אש העיקריים

העס וצאותיה

   בארה"ב

מאקרו כלכליי

בל הכלכלה 

רשמה במשק

   

טה מסוימת ש

אפיינה בהמש

 תימשך גם ל

תחום לגבי ספי

 כספיים ונים

לש

דמי 
דל"ן 
  ה

ת 
ת 
ם 
  ם

שווי 
דל"ן 
  ה

  קי

 7  סים

  ויות
8 

ת על נוספים 

בס המצ״ב 20

והשפעת ללית

ה של פעילות

 החיצוניים ם

ת על מהותית

מצב המשק  

המ הנתונים

ומדורגת של

העסקית שנ

. 2009 בשנת

על אף האט

השנייה התא

כי הצמיחה 

כס מידע 

נתו להלן

   דולר):

  

הכנסות מד
שכירות נד
להשקעה

עלויות
השכרת
הנכסים
והפעלתם

התאמת ש
הוגן של נד
להשקעה

רווח נק

סך הנכסי

סך 
ההתחייבו

  

 לפרטים

017במרץ 

כל סביבה 

הפ תחום

הגורמים

מ השפעה

7.6.1.

 

  

7.5.

7.6.



, חדשים

, הביא 

 להוריד

(הדירוג 

 השאיר

 בטווח 

Moody
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החל כל נכסי החברה מושכרים , שכן חברהלהיות השפעה מהותית על פעילות ה

במלואם בהסכמי שכירות ארוכי טווח, ומשולמים בגינם באופן מהמועד הקובע 

  ם.ירציף דמי שכירות בסכומים קבוע

 אייםרפו מוסדות של הפעילות בתחום הקבוצה של השנים רב הניסיון כי, יצוין

זה בתקופת המיתון האחרונה  ובכלל, בפרט סיעודיים אבות בתי ושל, בכלל

 לחברה לסייע כדי בו יש), האחרון פריים- הסאבבכלכלת ארה"ב (ובמהלך משבר 

, האמריקאי במשק האטה בתקופות גם לשינויים פעילותה את ולהתאים להתגבר

  .האמורים הנכסים בניהול ויעילות הזדמנותי במחיר נכסים איתור של בדרך

  

כולל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה המידע שלעיל 

ואומדנים סס על הערכות תבמהינו ו , כהגדרתו בחוק ניירות ערך,מידע צופה פני עתיד

ידי -וכן על פרסומים וסקרים שנכתבו על ,של החברה בהתחשב בניסיון העברסובייקטיביים 

זה.  7.6  לעיל בסעיףגורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק בארה"ב וענף הנדל"ן, כמפורט 

הנתונים שלעיל הנם אומדנים בלבד ויתכן שאינם מלאים, אולם להערכת החברה, יש בהם כדי 

. לתת תמונה כללית, גם אם אינה מלאה, לגבי השווקים שבהם היא פועלת בתחום פעילותה

ולהלן מההערכות המפורטות לעיל  הותיתמ לאור האמור, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות

באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו או בשל התממשותם של איזה  אם יחול שינוי

  .להלן 7.22  בסעיףמגורמי הסיכון המפורטים 
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ישולמו בידי השוכר בדולר כאמור דמי השכירות השנתיים  .ממנו ההכנסות מהיקף

) של כל שנה קודם לכן ו(א ספטמברב 1-וב מרסב 1- ארה"ב בשני תשלומים שווים ב

החל מתום שנה ממועד התחילה וכל שנה לאחר מכן דמי השכירות יעלו קלנדרית. 

   ביחס לתקופה הקודמת. 3%בשיעור של 

במקרה של איחור בתשלום דמי שכירות (ו/או תשלומים נוספים תחת הסכם המסגרת) 

עמלת תשלום מאוחרת בגובה של  שלם השוכר למשכירימים י 10לתקופה העולה על 

  מהסכום שבפיגור. 4%

 עומדת בעיניה) תנותר ההפרה(וכל זמן שיצוין, כי במקרה של אירוע הפרה מצד השוכר 

העדכנית ריבית הפריים של בגובה  רותידמי השכרשאי להעלות את יהא המשכיר 

  .3% בתוספת

נכס אחד או יותר מתוך  מכרישבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית  במקרה

 יוסר שנמכר הנכס: (א) כדלקמן התנאים יחולו, מסגרתה בהסכם הכלולים הנכסים

 הסכםפי -על שישולמו השכירות דמי של הפחתה תבוצעמהסכם המסגרת; (ב) 

 שקדמו החודשים 12- בהמיוחסת לנכס  EBITDAR-ל השווה בגובה, המסגרת

 1.5 חלקי או) ובטקסס(באינדיאנה  1.3 חלקי לנכס הנמכר תהמיוחס, למכירה

  . (באיווה)

 ו(שנרכש יםפנוסנכסים  אולהוסיף להסכם המסגרת נכס  ייבחרוהמשכיר  במידה

 כמשכיר יתווסף הנכס בעלכהגדרתו בהסכם),  ,לאחר מועד התחילה בידי צד קשור

 -השכירות יגדלו בשיעור ה דמיו(ובהתאם לצורך יתווסף גם שוכר רלוונטי) 

EBITDAR  באינדיאנה  1.3 חלקי שווי הערכת לפי הנוסףהצפויה המיוחסת לנכס)

  . (באיווה) 1.5או חלקי  ובטקסס)

 התקשרות לרבות, הנכס של המלא ותפעולו ניהולו, הפעלתו על האחראי הינו השוכר  אחריות השוכר

   השוכר אינו אחראי ביחס לכל חוב ו/או שעבוד הנוגע למושכר. .ודיירים ספקים עם

  /הוצאות נוספותביטוח/מיסים

  

כל ההוצאות הנוגעות ב גם ,ככלל, השוכר נושא, עילל יםהאמור דמי השכירותל בנוסף

 רלוונטיים אגרהו/או  ומס ביטוחים תשלומילנכס ולתפעולו, במועד חיובן, לרבות 

(במקרה של תשלום ישיר בידי השוכר ימציא השוכר הוכחות למשכיר בדבר ביצוע 

  התשלומים).

בענין המסגרת  םהשוכר אחראי לרכישת פוליסות ביטוח שונות, בהתאם להוראות הסכ

ונזקי נזקי מוות  ,ביטוח חבות בגין נזקי גוף ,נזקי אשמבנה, ביטוח זה, לרבות ביטוח 

   , ביטוח בגין רשלנות מקצועית וכיו"ב.בגין השימוש במושכררכוש 

לנכסים הינו המשכיר  הנוגעותביטוח ה פוליסותבגין  המוטב, ההסכם וראותפי ה על

 המשכיר פוליסות הביטוח הנוגעות לתפעול המושכר הינם מכחואילו המוטבים 

  .בהתאם לאינטרסים הרלוונטיים של כל מי מהצדדים ,כרווהש

תחזוקה שוטפת, תיקונים, שיפורים 

  מתקנים וציוד ,במושכר

השוכר אחראי לעשות כמיטב יכולתו על מנת להחזיק את הנכס במצב טוב ולבצע את 

של  םביצוע לרבותעל מנת להחזיק את הנכס כאמור, וההחלפות, על חשבונו, התיקונים 

. כמו כן, השוכר יבצע על חשבונו )מערכות וציודשל  ,כגון(תיקוני מבנה וכאלו שאינם 

לצורך הפעלת המתקנים, לרבות בהתאם שיפורים ושינויים במושכר הנדרשים 

התיקונים במושכר יהוו חלק בלתי נפרד מהנכס ויהיו בבעלות  לדרישות רגולטוריות.

   המשכיר.

, כאשר במקרים הסכם המסגרת כולל הוראות באשר למקרים של הרס המושכר

השתתפות המשכיר כאמור, ככלל, חלה חובת התיקון והשיפוץ על השוכר תוך 

הביטוח (במידה ואין בכספים כאמור כדי לכסות את עלות התיקון  כספיבאמצעות 
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. במידה ולאחר התיקון יוותרו כספי ביטוח אילו יהיו יישא השוכר בעלויות הנותרות

   ).לנכס של השוכר

   

בתום תקופת השכירות יחזיר השוכר למשכיר את הנכס כשהוא במצב טוב כאמור   החזרת הנכס בתום תקופת השכירות

  בכפוף לבלאי משימוש רגיל וסביר.לעיל, 

או חלק השוכר אינו רשאי להעביר, להמחות, למשכן ו/או להשכיר בשכירות משנה כל   העברת זכויות ושכירות משנה

ות במושכר, ללא הסכמתו מראש ויזכאו חלק מהלפי הסכם המסגרת ו/או כל  יותיוזכמ

  ., למעט שעבודים מותריםובכתב של המשכיר

כתוצאה שעבודים במהלך העסקים הרגיל  -  " משמעםמותרים שעבודיםלעניין זה "

חוקי עבודה ומס  תחת ,מפעילות השוכרים במושכר לרבות ביחס למכונות וציוד

   וכיו"ב.

משנה עם גופים  לשכירויותרשאי להתקשר בהסכמים  השוכראף האמור לעיל,  על

תקשרו בהסכם י כאמור המשנה שוכרישבכל מקרה  ובלבד IGTהמשתתפים בתוכנית 

  .לו קשור צדאו עם  השוכרניהול עם 

משכן את זכויותיו לפי הסכם המסגרת או במושכר להעביר, להמחות ולהמשכיר רשאי 

תנאים מקובלים ביחס יהיו בגין המושכר התנאים  שעבודובלבד שבהתייחס ל

לעסקאות מימון דומות ולא יהיה בכך כדי להטיל חובות מהותיות או לפגוע בזכויותיו 

    של השוכר שלא כנדרש מימלא לפי הסכם המסגרת.

הינו, לרבות כל תחת הסכם המסגרת  "השוכר"מבלי לגרוע מאחריות השוכר, יובהר כי 

ת משנה את המושכר או חלקים השוכר בשכירו ,)בהסכם כהגדרתו(צד קשור לשוכר 

    ./הפעילות וכיו"באת המתקנים הפעילממנו או בעל הזכות ל

מוצדקת ובין היתר,  מסיבהידי המשכיר -על, לא ניתן לבטל את ההסכם אלא ככלל  ביטול ההסכם

ממועד  ימים 10בתוך  וזאתפיגור בתשלומים שתשלומם נדרש לפי הסכם המסגרת, 

 ההפרה; ילאחר דרישה בכתב ומתן תקופה לריפוהפרות של ההסכם התשלום; 

"). הפרה אירוע(" השוכר; פשיטת רגל של בידי השוכר הפסקת תפעולו של הנכס

מוקדמת ובכפוף למתן הודעה  ,במקרה של אירוע הפרה רשאי המשכיר לפי שיקול דעתו

(מבלי לפגוע בזכות המשכיר לקבלת דמי את הסכם המסגרת לכדי סיום  להביא, כרלשו

או להביא את זכותו של השוכר להחזיק במושכר שכירות, תשלומים וזכויות נוספות) 

 של אירוע הפרהבמקרה  .סיוםלכדי מבלי להביא את הסכם המסגרת  ,לכדי סיום

 )אשר ברשותו(השוכר ימחה את כל ההיתרים והרישינות הנוגעים לתפעול המושכר 

  למי מטעמו.למשכיר או 

יצוין, כי במקרה של אירוע הפרה השוכר ישלם למשכיר את התשלומים הבאים 

ייחשבו כפיצויים מוסכמים סופיים: (א) דמי  ) אשרהמשפט בית לקביעת(בהתאם 

(ב) דמי וכן שכירות ותשלומים נוספים תחת הסכם המסגרת שהגיע מועד תשלומם; 

דמי שכירות בניכוי ההסכם כל תקופת משך ל לשנה 3%שכירות מופחתים בשיעור של 

     .הנכסיםהשכרת אשר התקבלו בפועל אצל המשכיר בגין (ותקבולים דומים) 

, ולתפעלו במידה ובתום תקופת השכירות על פי ההסכם השוכר ימשיך להחזיק בנכס  הארכת ההסכם

תקופת השכירות תוארך ותתחדש מידי חודש בחודשו, אלא אם המשכיר הודיע לשוכר 

, והכל בכפוף לתשלום דמי שכירות ימים מראש על סיום תקופת השכירות 5כתב ב

מדמי השכירות באותו המועד בתוספת כל סכום אחר שהשוכר נדרש  1.5(פי מוגדלים 

   .לשלמו על פי ההסכם)
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 אינדיאנהיחס לנכסים בב המשנה שכירות הסכמי

הסכם שכירות המשנה כפוף בכל עת להוראות הסכם שכירות  -

לעמוד בכל הוראות הסכם המסגרת  התחייבשוכר המשנה  .המסגרת

במקרה בו נקבע שבנוסף,  .סגרתהסכם המ שוכר תחתה הינוכאילו 

שוכר המשנה יקבל הודעה מהמשכיר על 'אירוע הפרה' של הסכם 

שוכר המשנה יעביר את דמי שכירות המשנה שנצברו לאותה  ,המסגרת

 ;העת לידי המשכיר

ככלל, כל החובות, הפעולות וההוצאות הנוגעות למושכר ותפעולו יחולו  -

משלם שוכר המשנה דמי , . בתמורה לשכירות הנכסעל שוכר המשנה

 ;33שכירות משנה חודשיים שאינם תלויים בשיעור התפוסה של הנכס

הערת  ראובדבר תקופת שכירות המשנה ביחס לכל נכס,  לפרטים -

 ;להלן 36 שוליים

(ללא עילה) לכל אחד מהצדדים נתונה, בכל עת, הזכות : ההסכם ביטול -

להביא את ההסכם לכדי סיום על ידי מתן הודעה בכתב בהתראה של 

   .)להלן 36 שוליים הערת גם(ראו  לפחותימים  60

ככל ששוכר המשנה לא יצליח להחזיק בכל העת, על חשבונו, את ככלל, 

- ו Medicare-האישורים והרישינות הנדרשים (לרבות תחת ה

Medicaid דומות אחרות) לצורך תפעול הנכס כמוסד  או תוכניות

ימים לא  30רפואי יראו בו כמי שמפר את ההסכם. במקרה בו בתוך 

הצליח שוכר המשנה להחזיק בכל רישינות התפעול הנדרשים לכל מי 

  מהצדדים תהא הסמכות לבטל את ההסכם. 

הסכם שכירות המשנה, כולל עילות המהוות "אירוע הפרה" של 

הביא את המקנות, בין היתר, את הזכות ל צדדיםמצד שני הההסכם 

בכפוף למתן הודעה ל, לככ( הסכם שכירות המשנה לכדי סיום

 חברת בידי(לרבות  מהותיות הפרות גםבין העילות כאמור . מוקדמת)

ו/או  כאמור ההסכם של וסיומוהנכסים  ניהול הסכם של) הניהול

 צדדים בין או הצדדים בין אחרים הסכמים של מהותיות הפרות

  . להם הקשורים

במקרה של אירוע ההפרה מצד שוכר המשנה לשוכר הזכות לשלוט בכל 

שוכר המשנה במתקן ובנכסים הבלתי מוחשיים (כהגדרתם  לרכושו ש

להלן), באופן שיאפשר לשוכר או מי מטעמו להפעיל את המוסד 

  הרפואי. 

                                                      

התשלומים וההוצאות כאמור בידי שוכר המשנה מקורם, ככלל, בכספי תשלומי מדינה בגין הפעילות בנכסי  ביצוע   33
 החברה.  
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לתפעול למעט רישיונות הנדרשים  -בסעיף זה "נכסים בלתי מוחשיים" 

המוסד הרפואי, הזכות לשימוש בסימן מסחרי או בשם הנוגע לתפעול 

המוסד בידי שוכר המשנה ובכספים אליהם זכאי שוכר המשנה 

 מתוכניות השתתפות ממשלתיות בגין הפעלת הנכסים.

שכירות המשנה המחאת זכויות או חובות של מי מהצדדים לפי הסכם  -

 .ידי הצד השניטעונה אישור בכתב ומראש ב

 יחס לנכסים בטקססהסכמי שכירות המשנה ב

הסכם שכירות המשנה כפוף בכל עת להוראות הסכם שכירות  -

לעמוד בכל הוראות הסכם המסגרת  התחייבשוכר המשנה . המסגרת

הסכם המסגרת (בכפוף לחריגים  שוכר תחתה הינוכאילו ולקיימן 

 הקבועים בהסכם);

 משנה שכירות דמי המשנה שוכר משלם, הנכס לשכירות בתמורה -

 ;הנכס של התפוסה בשיעור תלויים שאינם חודשיים

בדבר תקופת שכירות המשנה ביחס לכל נכס, ראו הערות  לפרטים -

 להלן; 35 -ו 34 שוליים

(ללא עילה) : לכל אחד מהצדדים נתונה, בכל עת, הזכות ההסכם ביטול -

ההסכם לכדי סיום על ידי מתן הודעה בכתב בהתראה של  את להביא

 בתקופות או להלן) 35 -ו 34 שולייםימים לפחות (ראו גם הערות  60

  . בהסכם כקבוע, הפרה אירוע של במקרה יותר קצרות

שוכר המשנה יחזיק בכל עת בכל הרישיונות והאישורים הנדרשים  -

  הנכס כמוסד רפואי. לצורך תפעול 

ללא הסכמתו של שוכר המשנה לא ימחה את זכויותיו תחת ההסכם  -

  .השוכר
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ים שם הנכס  הסכם מסגרת
הנכללים בהסכם 

  המסגרת
  

  

שם חברת 
  הנכס

האם   שם השוכר
השוכר צד 
  קשור

שכירות 

Triple 
Net  

תקופת 
  השכירות

אופציות 
לשוכר 

להארכת 
  השכירות

  

מנגנון 
עדכון דמי 
  השכירות

 הנכס שווי
בהתאם 
להערכת 

שווי 
שנעשתה 

 ליום נכון
31.3.2017 
(באלפי 

  דולר)
  

דמי 
שכירות 
כוללים 
 לשנה
 ראשונה

באלפי (
   דולר)

NOI 
בחישוב 
 שנתי

לשנת 
2017 

(אלפי 
  דולר)

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.3.2017  

 

LTV   
(יחס החוב 
אל מול שווי 
הנכס) ליום 

31.3.2017  
  

  1הסכם מס' 
 Park Place טקסס

Retirement 
Home    

Chosen 
PropCo 
PPTX, 
LLC  

Park Place 
Retirement 

Home, 
LLC  

מיום החל   כן כן
באפריל  1

עד  2017
 1ליום 

בינואר 
2038   

  אין
(ראו סעיף 

 7.7.1.4 
לעיל 

בעניין 
החזקת 
המושכר 
אל מעבר 
לתקופת 
  השכירות)

החל 
מתום 
שנה 

ממועד 
התחילה 
וכל שנה 
לאחר 

מכן דמי 
השכירות 

יעלו 
בשיעור 

 3%של 
ביחס 

לתקופה 
  הקודמת

34,400  3,012  
(לא כולל 
תשלומים 

נוספים 
בהם נדרש 

 שוכרה
לעמוד, 
כגון: 

מיסים, 
תשלומים 
לספקים 
  וכיו"ב )

2,555  21,522  0.63  

Park Place 
Healthcare 

Center  

Park Place 
Health 
Care 

Center, 
LLC34  

Pflugerville 
Healthcare 

Center  

Chosen 
PropCo 

PTX, LLC 

Pflugervill
e Health 

Care 
Center, 
LLC35  

  2הסכם מס' 
  אינדיאנה

  

Willow Manor 
Nursing & 
Rehab(1) 

Chosen 
PropCo 
WMIN, 

LLC 

Chosen 
Indiana 
Master 
Tenant, 
LLC36 

מיום החל   כן  כן
 באפריל 1

עד  2017
 1ליום 

בינואר 
2038   

  אין
(ראו סעיף 

לע7.7.1.4
יל בעניין 
  החזקת 
המושכר 
אל מעבר 

החל מתום 
שנה 

ממועד 
התחילה 
וכל שנה 

  לאחר מכן 
דמי 

השכירות 

178,000  

14,730  
(לא כולל 
תשלומים 

נוספים 
  בהם 
נדרש 

 שוכרה

14,576  60,581  0.34  

North Ridge 
Village Nursing 

& Rehab(2) 

Chosen 
PropCo 
NRIN, 

                                                      

לעיל. למועד  7.7.1.6 -ו 7.7.1.5 ראו סעיף . לפרטים בדבר הסכמי שכירות המשנה והסכמי ניהול הנכסים, ממשלתיקשור בהסכם שכירות משנה עם צד שלישי אשר הינו מוסד רפואי  השוכר   34
כל אחת, אלא אם מי מהצדדים הודיע  שנהשל  נוספותלתקופות  אוטמטי(על פי תנאיו, הסכם שכירות המשנה יתחדש באופן  2018 באוגוסט 31הקובע, תקופת שכירות המשנה הינה עד ליום 

  ימים לפני תום תקופת ההסכם המקורית או תום התקופה הנוספת, לפי העניין). 60בכתב על סיום ההסכם בהודעה מראש בת 
ל. למועד לעי 7.7.1.6 -ו 7.7.1.5 נכסים, ראו סעיף . לפרטים בדבר הסכמי שכירות המשנה והסכמי ניהול הממשלתיקשור בהסכם שכירות משנה עם צד שלישי אשר הינו מוסד רפואי  השוכר   35

מי מהצדדים הודיע  כל אחת, אלא אם שנהשל  נוספותלתקופות  אוטמטי(על פי תנאיו, הסכם שכירות המשנה יתחדש באופן  2018 באוגוסט 31הקובע, תקופת שכירות המשנה הינה עד ליום 
  וספת, לפי העניין).ימים לפני תום תקופת ההסכם המקורית או תום התקופה הנ 60בכתב על סיום ההסכם בהודעה מראש בת 

 7.7.1.5 בדבר הסכמי שכירות המשנה והסכמי ניהול הנכסים, ראו סעיף  לפרטים. ממשלתי) עם צד שלישי אשר הינו מוסד רפואי בנפרד נכס לכל ביחס( משנה שכירויות בהסכמי השוכרקשור   36
; 13-14, 11, 2-9, ביחס לנכסים מס' 2019באוגוסט  31ליום  עד;17-ו 16, 12, 10, 1, ביחס לנכסים מס' 2018 בדצמבר 31הקובע, תקופת שכירות המשנה הינה עד ליום  לעיל. למועד 7.7.1.6 -ו

תב על לתקופות של שתי שנים נוספות כל אחת, אלא אם מי מהצדדים הודיע בכ אוטמטיבאופן  ושכירות המשנה יתחדש מי, הסכהם. (על פי תנאי15, ביחס לנכס מס' 2019 ביוני 30ליום  ועד
  ימים לפני תום תקופת ההסכם המקורית או תום התקופה הנוספת, לפי העניין). 60סיום ההסכם בהודעה מראש בת 
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ים שם הנכס  הסכם מסגרת
הנכללים בהסכם 

  המסגרת
  

  

שם חברת 
  הנכס

האם   שם השוכר
השוכר צד 
  קשור

שכירות 

Triple 
Net  

תקופת 
  השכירות

אופציות 
לשוכר 

להארכת 
  השכירות

  

מנגנון 
עדכון דמי 
  השכירות

 הנכס שווי
בהתאם 
להערכת 

שווי 
שנעשתה 

 ליום נכון
31.3.2017 
(באלפי 

  דולר)
  

דמי 
שכירות 
כוללים 
 לשנה
 ראשונה

באלפי (
   דולר)

NOI 
בחישוב 
 שנתי

לשנת 
2017 

(אלפי 
  דולר)

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.3.2017  

 

LTV   
(יחס החוב 
אל מול שווי 
הנכס) ליום 

31.3.2017  
  

LLC  לתקופת
  השכירות)

יעלו 
בשיעור של 

ביחס  3%
לתקופה 
  הקודמת

לעמוד, 
כגון: 

מיסים, 
תשלומים 
לספקים 
  וכיו"ב )

Rural Health 
Care Center(3) 

Chosen 
PropCo 
RHIN, 
LLC 

Sugar Creek 
Nursing & 
Rehab(4)  

  

Chosen 
PropCo 
SCIN, 
LLC  

Bloomington 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center(5)   

Chosen 
PropCo 

BIN, LLC 

Corydon Nursing 
and 

Rehabilitation 
Center(6) 

Chosen 
PropCo 

CIN, LLC 

Essex Nursing 
and 

Rehabilitation 
Center (7) 

Chosen 
PropCo 

EIN, LLC 

Highland 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center(8)   

Chosen 
PropCo 

HIN, LLC 

Linton Nursing 
and 

Rehabilitation 
Center (9)  

Chosen 
PropCo 

LIN, LLC 

Meridian 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center (10)  

Chosen 
PropCo 

MIN, LLC 

Rockville 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center (11) 

Chosen 
PropCo 

RIN, LLC 
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ים שם הנכס  הסכם מסגרת
הנכללים בהסכם 

  המסגרת
  

  

שם חברת 
  הנכס

האם   שם השוכר
השוכר צד 
  קשור

שכירות 

Triple 
Net  

תקופת 
  השכירות

אופציות 
לשוכר 

להארכת 
  השכירות

  

מנגנון 
עדכון דמי 
  השכירות

 הנכס שווי
בהתאם 
להערכת 

שווי 
שנעשתה 

 ליום נכון
31.3.2017 
(באלפי 

  דולר)
  

דמי 
שכירות 
כוללים 
 לשנה
 ראשונה

באלפי (
   דולר)

NOI 
בחישוב 
 שנתי

לשנת 
2017 

(אלפי 
  דולר)

יתרת חוב 
בגין הנכס 

ליום 
31.3.2017  

 

LTV   
(יחס החוב 
אל מול שווי 
הנכס) ליום 

31.3.2017  
  

Lawrence Manor 
Healthcare 
Center(12)   

Chosen 
PropCo 

LMIN, LLC

University 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center (13)  

Chosen 
PropCo 

UIN, LLC 

Terre Haute 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center(14)  

Chosen 
PropCo 

THIN, LLC 

Summerfield 
Health Care 
Center(15)  

Chosen 
PropCo 

SIN, LLC 

New Albany 
Nursing and 

Rehabilitation 
Center (formerly 
Robert E. Lee) 

(16)  

Chosen 
PropCo 
RELIN, 

LLC 

  
Capitol Village 

Healthcare 
Center(17)  

Chosen 
PropCo 

HMIN, LLC 

  3' מס הסכם
 Grinnell Health  איווה

Care Center  

Chosen 
PropCo 

GIA, LLC 

Grinnell 
Health 
Care 

Center, 
LLC 

מיום החל   כן  כן
באפריל  1

עד  2017
 1ליום 

בינואר 
2038   

  אין
(ראו סעיף 

7.7.1.4 
לעיל 

בעניין 
החזקת 

המושכר 
אל מעבר 
לתקופת 

  השכירות)

החל מתום 
שנה 

ממועד 
התחילה 

שנה וכל 
לאחר מכן 

דמי 
השכירות 

יעלו 
בשיעור של 

ביחס  3%
לתקופה 
  הקודמת

7,700  754  
(לא כולל 

תשלומים 
נוספים 

בהם נדרש 
 שוכרה

לעמוד, 
כגון: 

מיסים, 
  תשלומים 
  לספקים
  וכיו"ב )

632  4,025  0.52  

Zearing Health 
Care Center  

Chosen 
PropCo 

ZIA, LLC 

Zearing 
Health 
Care 

Center, 
LLC 

  



 של נכסי

כמו כן,  

ם בתחום 

די לגרוע 

, כפי מורה

יבחן קרה 

 תומוגבל 

 רמתב שב

תחרות  

 הן, כירה

 פעילות ף

 שונים עה

 אוו/ נים

, מסוימים

 זדמנויות

 כסף כומי

א מהותי 

את אזורי 

, יםמקומי

 ניהולב ב

לידיעתם 

 טרם עוד

 הינם ות

 מיקוד 

את ערכם ש

. ומקצועיי 

כישות נכסים

.   

ור לעיל, כד

האמהחברה 

שים וכל מק

 חדשיםאיים 

בהתחש ספות

עם תמודדת

למכ מועמדים

היקף בעלות ת

השקע יעדי ש

סיכונ עצמם 

מ לפרויקטים

הז של יותר ב

סכ שונות ות

שיעור לאלים 

ת המהוות א

המ וקיםבשו

רב ניסיון יעל

ל מגיעותבות 

עלמכירה  ם

הפעילו תחום

תוך) עילות

  ;איים

 לפעול להש

איכותי יהול

באמצעות רכ

.מחירי השוק

כסים, כאמו

את מדיניות 

שר עם מימו

  . עמויא 

  בו החלים 

רפוא מוסדות

נוס במיטות 

מת החברה, 

שמ קיימיםם 

חברות מצד 

יש החברה ל

על ליטול תר

ל בקשר ונות

רחב מגוון קול

הזדמנויו בור

   .עבורם מת

ם לחברה כול

חת מהמדינו

ב יםפעיל רה

בע, מבוססים

רב פעמיםמכך 

מוצעיםהיות 

 

בת קריטיים

באזורי הפע(

מוסדות רפוא

 ושם

ונת החברה

 באמצעות נ

 תיק נכסיה 

ביחס למ ביים

הנכ רכישת 

חברה לשנות 

ת קבועה בק

יביקית שהוא 

ושינויים לות

מה ובניה של 

צורך דרב הע

זאת, עם .ה

רפואיים דות

והן ריט רנות

של ממתחריה

יות טובה לת

שו סיכון כות

לשק מתחרים

עב ולשלם, רה

משלמ הייתה 

ים המועברים

כל אבואיים 

בחבר שליטה

מ קשרים יעל

מ כתוצאהור 

לה יםישעשו 

 הפעילות ום

הק ההצלחה

( הנכסים ל

כמב המשמש 
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ומימו נכסים 

בכוותשקיף, 

ם הפעילות 

 להגדיל את 

אטרקטיב םרי

על מדיניות
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בתי (השוכר או  שמפעיל את בית האבות הסיעודי הגורם עלשני,  בשלב  .ב

(להלן בסעיף  )כאמורהחולים, ככל שקיימת התקשרות עם בתי חולים 

להפעלת בית אבות  שיוןיר 38לקבל ממחלקת הבריאות") המפעילזה: "

של שנה עד שנתיים, ויש  לתקופה ניתן שיוןיהר. ")הרישיון(" סיעודי

  לחדשו מידי תקופה. 

לעמוד בביקורות מפעיל הלהמשיך ולהחזיק ברישיון, על  מנת על

 של במקרה. הבריאות מחלקתעל ידי  יםהנערכ יםשנתי פתעוסקרי 

מפעיל , ניתנות לרישיוןה תנאימ תנאי הופר כי נמצא אם או תקלה

 שלריפוי  ותקופות(כארבע הזדמנויות בדרך כלל) הזדמנויות  מספר

. ההפרה את לתקן מנת על) בדרך כלל (כשישה חודשיםמספר חודשים 

 במקרה של הפרה או תקלה חמורה על המפעיל לתקנה לאלתר

קנסות, כאמור חשוף המפעיל גם לנסקציות שונות וביניהן  ים(במקר

. )הרישיון ביטול זכאות להשתתפות בתשלומים ממשלתיים וביטול

 תנאי הפרת ריפוי בתהליך מפעילל לסייעו לפקח נוהגת החברה

 את להביא זכות או לשוכר, לפי העניין, לחברה .שנדרש ככל, הרישיון

 הרישיון תנאי של הפרה ריפא לא מפעילה שבו במקרה לסיומו ההסכם

 זכות וכן, הנכס בהפעלת עליו שחלות אחרות רגולטוריות הוראות או

 ולהחזיק להוציא הוא אףחלופי (אשר ידרש  מפעילולהביא תחתיו 

   ).רישיון

אותו  נכסהפעיל את הל רישיוןה את יאבד מפעילבמקרה בו זאת,  עם

 בליק אשר חלופי מפעיל בנעליו שיכנס מבלי, מהחברה הוא שוכר

 במקרהו ,לא ניתן יהיה להפעיל את הנכס כבית אבות סיעודי ,רישיון

  מהותית בשוויו של הנכס. מירידה להפגע עשויהכזה, החברה 

ניתנים אך ורק  קיימיםרפואיים  מוסדותלהפעלה של  שיונותיר

הרפואי  המוסדלגורמים המסוגלים להוכיח כי ביכולתם להפעיל את 

 אדם כוח באמצעות פועלים הם וכי הנדרשים לסטנדרטים בהתאם

כאמור לעיל, במדינות בהן פועלת החברה קיים קושי  .כך לשם המיומן

  ניכר לקבל רישיונות לבנית מוסדות רפואיים חדשים.

 של החברה להערכת החברה, עיקר הכנסות השוכריםבנוסף, כיוון ש

בסבסוד ממשלתי בגין שהות הדיירים בבתי מקורן (במישרין או בעקיפין) 

ות תובא להלן סקירה האבות הסיעודיים תחת תוכניות בריאות ממשלתי

   . קצרה אודות תוכניות אלו

  

                                                      

 Texas - ה בטקסס, the Indiana State Department of Health (ISDH) -ה הינובאינדיאנה  הרלוונטי המפקח הגורם   38
Department of Aging and Disability Services )TDADS (ה ובאיווה - Iowa Department of Public Health.  
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 :Medicaid -ה תכנית  .ג

") נוצרה בחסות התכנית"להלן: (בסעיף זה  Medicaid - ה תכנית

האם לאמץ את  לבחורכל מדינה ואולם בסמכות פדרלי, ההממשל 

את  התכנית, באילו תנאים ובאיזה היקף. ככל שמדינה בחרה להחיל

 , לרבותלכלול במסגרתה שירותים בסיסיים, זו מחויבת התוכנית

. התכנית נועדה לסייע 39שירותי סיעודושירותי אשפוז מסוימים 

לאוכלוסייה בעלת משאבים מוגבלים ולתושבים שאינם יכולים לרכוש 

ביטוח בריאות. ככלת השנים הפכה התכנית לפלטפורמה המרכזית 

 אנשים ונימילילמתן ביטוחי בריאות ללא עלות ומספקת שירותים לכ

  . בארה"ב

  
 במוסד סיעודיככלל, תנאי בסיסי לקבלת כיסוי עבור הוצאות טיפול 

ובכפוף לפרמטרים שנקבעים בכל מדינה  21ניתנת למבוגרים מעל גיל 

ומדינה. בנוסף, בעל פוליסה יהיה זכאי לכיסוי הוצאותיו בגין שהייה 

) 1ם: (ככל שהלה מטופל לצורך שירותי הבריאות הבאי מוסד סיעודיב

מעניק למטופל שירות סיעודי על ידי צוות מוסמך, שירותים  המוסד

) 3) שיקום עקב פציעה או מחלה; (2רפואיים ושירותים נלווים; (

טיפול לטווח ארוך. בנוסף, על מנת להיות זכאים למימון עבור 

שהינו אחד מהמוסדות שהוגדרו  מוסדהטיפול, על המטופל להשתכן ב

"). מורשה מוסד(" Medicaid Nursing Facility40 -על ידי המדינה כ

מורשה, על  מוסדיצוין כי על מנת לעמוד בתו התקן לקבלת אישור כ

מחמיר, שורה ארוכה של חוקים ותקנות  טבית העסק לעמוד בסטנדר

. כך 41שנקבעות הן על ידי הממשל הפדרלי והן על ידי כל מדינה ומדינה

מורשה לספק שירותי סיעוד או שיקום לטיפול המוסד הלמשל, על 

גופני או נפשי, שירותי רווחה, שירותי רוקחות, שירותי תזונה, 

פעילויות חברתיות, שירותי מגורים לאוכלוסייה בוגרת, שירותי 

 האבות בתי כללמועד התשקיף,  נכוןועוד.  תקשורתתחזוקה, שירותי 

  .מורשים מוסדותכ מוכרים החברה של הסיעודיים

  

  

  

                                                      

  קישור להלן:  ראה   39
  medicaid-vs-w.ehealthmedicare.com/medicarehttps://ww/     

  :להלן קישור ראו   40
  https://www.medicaid.gov/medicaid/ltss/institutional/nursing/index.html   

  :להלן קישור ראו להרחבה   41
https://www.cms.gov/Medicare/Provider-Enrollment-and-
Certification/GuidanceforLawsAndRegulations/index.html?redirect=/GuidanceforLawsAndRegulations/12_NHs
.asp  
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 : Medicare תכנית  .ד

") היא יוזמה מטעם התכנית"להלן: (בסעיף זה  Medicare -ה תכנית

 הבמטרה לתמוך באוכלוסיי 1966הממשל הפדרלי הפועלת משנת 

 65הבוגרת במימון שירותים רפואיים. התכנית מציעה סיוע לגילאי 

 5-ומעלה שהינם אזרחי ארה"ב או שוהים חוקיים בארה"ב למעלה מ

  .  וכן לאנשים צעירים יותר בנסיבות מיוחדות 42שנים

, 2015התכנית מבוקשת ומסייעת לנדבך נרחב באוכלוסייה; נכון לשנת 

היו מיליון אנשים צעירים יותר  9 -וכ 65מיליון אנשים מעל גיל  50 -כ

מבוטחים על ידי התכנית. התכנית מציעה מגוון שונה של אפשרויות 

החל מפוליסה בסיסית ועד לפוליסה  לכיסוי ביטוחי במדרגים שונים,

כוללת כיסוי הוצאות בגין  Aפוליסה מסוג (כך למשל,  43מקיפה ביותר

  Bמתן שירותי רפואה בסיסיים ושירותי הוספיס, פוליסה מסוג 

כוללת סל תרופות רחב  Dכוללת כיסוי הוצאות עבור אשפוז, פוליסה 

ממשלה מציעה כוללת שירותים רפואיים מגוונים שה Cיותר ופוליסה 

. )44במסגרת ניסיונותיה לייעל ולצמצם את עלויות מערכת הבריאות

אינן מכסות טיפול לטווח הארוך, כאמור מרבית הפוליסות יצוין, כי 

אלא כאשר הטיפול נעשה בבית אבות סיעודי לצורך מתן שירותי 

הכרחיים. כמו כן, מטופל יהיה זכאי לתשלום עבור וסיעוד רפואה 
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  .תחת התוכנית מורשים אבות כבתי מוכרים

להפעלת מוסדות  IGT-ההשתתפות הפדרלית סבסוד מכח תוכנית ל  .ה

 ממשלתיים רפואייםזכאים רק מוסדות  יםרפואיים לא ממשלתי

במקרים בהם המפעיל הינו (כגון בתי חולים מחוזיים). לפיכך,  מוכרים

הפעילות בבתי האבות הסיעודים נהנית  מוכר ממשלתי רפואימוסד 

 - את תשלומי ה מגדילה IGT- ממשלתי נוסף. תוכנית הגם מסבסוד 

Medicaid ה תוכניתשל  הקייםהעליון  לרף עד-Medicare.  
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  קישור להלן:  ראה   44
  covers/index.html-medicare-https://www.medicare.gov/what   

  :להלן קישור ראה   45
https://www.medicare.gov/what-medicare-covers/part-a/health-care-and-drug-coverage-in-nursing-home.html  
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178  BRE, Inc.

7.7.7.

משתני

מספר נכס
שנרכשו בת
עלות נכסים ש
בשנה (באלפ

NOI של נ
שנרכשו (ב
דולר)
מי מספר

בנכסים שנ
בשנה

7.7.8.

 שווי 
 לפני
 מועד
 הערכה
(באלפי 
  )דולר

שוו
בהתא
להער
(אלפ
דולר

27,100  4,400

145,000  8,000

 

  

  

נכסים 
  שנרכשו

הערכת  מועד
  השווי 

31/03/2017  

31/03/2017  

 הנכס שם
  ומדינה

 הסכם
' מס מסגרת
1  

  
  טקסס
  
 הסכם
' מס מסגרת
2  
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  אינדיאנה

 

  

 הסכם
' מס מסגרת

3**  
  
  איווה

31/03/2017  6,500  7,700  CBRE, Inc. 
Income 

approach 
 

44,353  100  1.5  1,130 10.75% 11.5% 754  10%  

 16.7.2014: פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות השווי, מיום 105-23שווי מהותית בהתאם לעמדה משפטית מספר ה תוהערכ
נוספים אודות  לפרטיםלתשקיף.  3כנספח מהותיות מאד מצורפות  שווי תוהערכ, בנוסף. אשר פורסמה על ידי רשות נירות ערך

   .להלן 7.9.8  -ו 7.8.2.7  ,7.8.1.7  פיםסעיראו , הערכות השווי לעיל

בעל  Seniors Housing & Care National Practice ,המכהן אצל מעריך השווי כסגן נשיא לוקארדמר בריאן  באמצעות* 
במרץ  31לדוח הדירקטוריון ליום  4(לפרטים נוספים ראו סעיף  שנים 5- התמחות ספציפית בתחום הדיור למבוגרים של מעל ל

2017(.  
   טוחות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').הוו חלק מהב**הערכת השווי אינה מהותית. הנכסים מושא ההערכה י

  החברה ברמת הנדרשות התאמות 7.7.9

  הכספי המצב על בדוח לערכים הוגן שווי התאמת 7.7.9.1

 

 ליום

  (מאוחד) (באלפי דולר)

31.3.2017  31.3.2016  31.12.2016  31.12.2015  

הצגה בדוח 
תיאור עסקי 
 התאגיד

סה"כ נכסים מניבים (כפי שמוצג 
 )7.7.1.6  -ו 7.1.8 סעיפים בטבלאות ב

  (מאוחד)

22  22  22  22  

   103,000    178,600    103,000    220,100   "כ (מאוחד)סה

 התאמות

נכסים שנכללו במסגרת נכסים 
המוחזקים למכירה בדוח על המצב 

 הכספי

 -    -    -    -   

התאמות לשווי הנובעות מסעיפי 
  זכאים וחייבים

 -    -    -    -   

התאמות הנובעות מהצגה של נכסים 
  לפי עלות

 -    -    -    -   

   -    -    -    -   התאמות אחרות

   -    -    -    - סה"כ התאמות

   103,000    178,600    103,000    220,100   סה"כ, אחרי התאמות

הצגה בדוח 
על המצב 
 הכספי

סעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב 
  הכספי (מאוחד)

 220,100    103,000    178,600    103,000   

   )דולר(באלפי  )Funds From Operations) FFO לרווחי התאמות 7.7.9.2

  

  לשנה שהסתיימה ביום:החודשים שהסתיימה ביום:לושת שלתקופת 

31.3.2017  31.3.2016  31.12.2016  
31.12.2015  

  

  רווח נקי
 43,656    1,451    82,963    15,571   

  -  -  -  -  התאמות

שינוים בערך של נדל"ן 
  להשקעה

 41,500    -    75,600    11,139   

Funds From 
Operation (FFO) 

  נומינאלי

 2,156    1,451    7,363    4,433   

  -  -  -  -  התאמות נוספות

 מימון עלויות בנטרול
והפחתת עלויות  מחדש

  מימון נדחות

 119    119    475    1,715   

FFO 6,148    7,838    1,570    2,275  לפי גישת ההנהלה   



 2 'מס רת

ה בחברה 

מושכרים 

מדווחים 

ת החברה 

  "אנה

אריך 
שת 
  ס

60,  

 14- ט

מסגר הסכם 

 בעלי שליטה

כסים מנה 1

ים דומים, ומ

סותנמהכ .80

אינדיא -2' מסם 

 החברה של ה

בתא
רכיש
הנכ

ת 
כישה 

א פחת/ 
דת 
 : )ך

,400

עד 
ספט כישה:

  :ה

תחת שכרים

בשליטת  הר

17 - הואיל ו

ינופים לסיכו

7%.- מהוות כ

המכונה "הסכם

   נה

מלאה בבעלותת 

  לעיל

 לעיל

  

  
 

 77,  
עלו
הרכ
(ללא
יריד
ךער

 77, 

 13, 

1  
מוע
הרכ

אינדיאנה - 2 

המו הנכסים 

חבלושכרים 

 אחד, זאת

 דומים, חשו

הנכסים מ 17 

ף

אחד ם מסגרת 

אינדיאנ מדינת

1,047  
 

ב חברה על ידי 

100%  

-  

ל 7.1.8 ראו סעיף 

ל 7.1.8 ראו סעיף 

  בעלות

   אין

 אין

 מלא איחוד

-  

2015
  

 145  ,500 

 145  ,500 

 67  ,200 

1 00%
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 17 - רואה ב

") והמוכסים

כסנלעיל) כ 

יםנלי מאפיי

 - מסות נההכ

מועד התשקיף ל

הסכםכרים תחת 

הנכסים מוחזק

ר

ר

   ם

31  2016 

   5,000 

   5,000 

7,500 

100%

 יים מאד

הסכם תחת ם

החברה  ,קיף

הנכ 17"זה:  

 7.7.1.4 עיף 

ם בעלנ, היד

אגיד יחדיו. ה

  

 הנכס גת

פירוט 

נכסים המושכ 1

כל אחד מה

עיקריים ונים

3  1.3.2016

    77,500 

    77,500 

  -   

100%

ניבים מהותי

הנכסים צבר 

התש במועד

 7.8 (בסעיף 

(כאמור בסע

אח כמכלול

הלת התנלה

 .2016ת נלש

הצ  7.8.1.1.

17

 :ובע)

 כס: 

 ות:

ת 

  פיים:

נתו  7.8.1.2.

1 (31.3.2017

 178,000 ה

178,000 

 33,000  

 
100% 

מבנים מנ 

7.8.1.

  :ת

(במועד הקו זקה

 :בפועליד 

  השותפים: 

 :הש

ת משפטיות בנכ

 זכויות משפטיו

ה בלתי מנוצלות
  :ת

 וחדים: 

ה בדוחות הכספי

  כס שנמכר:

ם לפי חלק 
100% -יד בנכס 

 דולר 

תקופההוגן בסוף 

  ספרים

או הפסדי 
  (*)ך

 תפוסה ממוצע

 

  

  

7.8.

 שם:

 מיקום :

מיטו מספר

מבנה האחז

חלק התאגי

ציון שמות ה

תאריך רכיש

פירוט זכויו

מצב רישום

זכויות בניה
משמעותיות

נושאים מיו

שיטת הצגה

פרטים על נכ

(נתונים
התאגי
באלפי

שווי ה

ערך בס

רווחי א
שערוך

שיעור
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 שמשלם ם

של חברות 
מיליון  4.2
 יתרת כן, ו

 מיליון .14
 מיליון 8.7

במרץ  31ם 
 7.8.1.7עיף 

ות פרטים 

 דולר יליון

20 

עור 
וסה 

:(  
00%

N 
אלפי 

 לר)
ל.ר.

התשלומי שיעור
 ;2017 ת

EBITD בפועל ש
 -מיליון דולר ו

. כמוזה תשקיף
6 הינו 2017נת 
 - ל הסתכם עול

ריך השווי ליום
ראו טבלה בסע

ך השנים (לקוח

מ 3- לכ סתכמו

015שנת 

  

 8,736   

 918   

 605   

 10,258   

שיע  ,362 
תפו
(%)

 10,  OI
(בא
דול

  

 

 

 9,  

 9,  

12.  

12.  

ששהוביל לעדכון 
שנת לךבמה יים

 השנים;

DAR-י יתרת ה
מ 8.7הינה  2017
ב הכלולה השווי

של ש הראשון ן
התפע חברות של
שימש את מער 
למידע נוסף ר .

ר טיפול במהלך

והס התפעול רות

  2016שנת 

 

 11,362  

 954  

 603  

 12,919  

 362 ,209 

 12 ,258 

1  816 

 .ל.ר 

 12  ,654 

 12  ,654 

8  46%

8  46%

17  

ש IGT-הסדר ה
להסכמים עדכני

Medic במהלך ה

יצוין, כי ;שנים
7ביוני  30ביום 
ה בהערכת יעות

ולרבעון 2016ר 
- EBITDARש

EB אשר השנתי
הראויים כירות

 ומצריכים יותר

חבר ידי על צעו

ש 

  

2 

4 

3 

9 
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 3  2,209 

 2,919 

1,028 

 ל.ר.

 2,316 

 2,316 

  8.49%

  8.49%

17  

  :הבאים ם
 החולים תחת ה

והגעה ל ירותים
caid-ה תחת ות

ה כל במהלך ל
ים שהסתיימו ב
פיהתוצאות המו

לדצמבר 31ליום 
-סך ה 2016שנת 
BITDAR-הן, 

השכ דמי גזרים

שירותים שונים 

בוצ אשר השנים

  הוצאות

31.3.2016

  

 2,249   

 235   

 148   

 2,632   

 362,209 

 2,632 

 838 

 ל.ר.

 2,484  

 2,484  

12.82% 

12.82% 

17 

מהגורמים בעים
עם בתי 2016ת 

ש בגין התפעול 
מקבלו התפעול 

התפעו חברות ל
 ושלושה חודשי

בטווח של ה ות
ברות התפעול ל
ת השניה של ש

כ כמו התאמה.
נג ממנו אשר, ר

אשר מקבלים ש
; 

ה במהלך כסים

ו הכנסות לוח

31.3  

 3  

  

 3  

362,209 

 3,678 

   1,171 ם 

ם 

ק 

  ל.ר.

 3,529   

 3,529   

 7.93%  

  7.93% ם

17  

נוב השנים מהלך
מתן במהלך שנ

חברותל הנותר 
 חברות אשר ים

של בתוצאות יד
של שישה קופה
אשר נמצא ,מה
EB  חב שלבפועל

 זה בגין המחצי
מיליון דולר, בה

דולר מיליון .19

היל הלקוחות א
)Medicaidחות 

הנכ ושיפור ניות
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פיל  7.8.1.3.

בנכס
.2017
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 237 

 149 
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  פה
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מתמיד שיפור .
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בהתאמ ,דולר
BITDAR-ה
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מ 4.4-ו) דולר
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בתמה שיפור .
בנוסף ללקוח

הונ השקעות .
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שטחים
בפועל

סה"כ

דמי ש
למיטה
דמי ש

מיטהל
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3.
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-100%(  
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  הכנסות
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 לנתונים 

ידע עשוי 

השכירות 

סים מס' 

 שבסעיף 

ת החברה 
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 .להלן 7.2 
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 39  

 644   

 9,614   

 9,654   

 לפירוט ראו
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1ביום 
ו

 42

נםבגי משתנים ם

מידע מתייחס 

השכירות. המי
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בטבלה  1ס' 
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24"ב בסעיף מצ
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1,102  
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 12,316  

טה בחברה, 
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12.2020ביום 
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המימו םהסכ

מס ההלווא 

על פי תשקיף
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ה 2017במרץ  3
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 7 
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 148   

 -  

 148   

 2,484   

 2,484   

   בנכס ם

בשליטת הבר

  .לעיל 7 

 בגין חוזי שכ
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לשנה
ביום
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   .הנ"ל הוא

*השווי הערכת
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 77,500 

CB 
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 3  
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רטים בדבר ה

ש בטבלה -3

להלן. בכ 7.14 

רוע את ההלו

ה אודות טים

31.3.2017  

 178,000 

BRE, Inc.
  

סעי ראו. לא

 

 149 

 -  

 149 
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,529 

שוכ  7.8.1.4.

הש

4.2

הכ  7.8.1.5.
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-19
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  כן  כן  כן האם קיים הסכם שיפוי?
  כן
  

תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך 
 שאליו מתייחסת הערכת השווי)

31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016 31/12/2015 

מודל הערכת 
 השווי(השוואה/הכנסה/עלות/אחר)

Income 
approach  

Income approach  Income 
approach  

Income approach  

 **הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי

  

השכרה -שטח בר
)Gross 

Leasable 
Area שנלקח (

בחשבון בחישוב 
 "ר)ר(

 362,209  362,209   362,209    362,209  

  

Coverage 
Ratio  יחס)

כיסוי דמי 
  שכירות)

1.3 1.3 1.3 1.3 

 Direct 
Capitalization 

Approach  

NOI -  דמי
שכירות, נטו לפי 
הסכם המסגרת 

(באלפי 
  )*****דולר

  6,754  11,979 ל.ר 14,730

הוצאות 
תקופתיות 
ממוצעות 

לשמירה על 
הקיים (באלפי 

 )***דולר

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל
 .ר.ל

 

שיעור היוון 
שנלקח לצורך 
הערכת השווי 

Cap Rate 

 8.50% ..רל 8.50%
9.0% 

 

Discounted Cash 
Flow Approach 

 שכירות דמי
לצורך  יםמייצג

הערכת שווי 
(באלפי 
  )****דולר

 15,573 .ר.ל  19,218
 

8,780 

הוצאות 
תקופתיות 
ממוצעות 

לשמירה על 
(באלפי  הקיים
 )***דולר

  ל.ר. ל.ר. ל.ר.
 ל.ר.

שיעור היוון 
שנלקח לצורך 

הערכת 
 Terminalהשווי

Cap Rate  

  9.25% ל.ר.  9.25%
9.75% 

שיעור היוון 
שנלקח לצורך 
 הערכת השווי

Discount Rate 

 10.0% ל.ר.  10.0%
10.5% 

 

 דולרשינוי בשווי באלפי  ניתוח רגישות לשווי:

Cap Rate & 
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.)ואנליסטית 

פרטים בל - ה 

ר לשמש את 

בחודשים הק

 דוחות
ם
לפי

התא
של

 

 

מיליון 7.7ך של 
ל הלוואת בעלים

 ה.

ממומנת וצה

 של הסכמי ה

ות. בכפוף לה

מורתמכספי ת

ם להלן יפקעו

חברה נטלה ה

מניב שבבעלו

ת אישיות 

- ו 7.14.3 פים 

החברות המו

ותההלווא ם

כאמו ותלווא

,אלה וואות

שבין החבר ה

השירותיםת 

על ידה לחבר

 נכסים נהלת

 ונושאי משרה

 .להלן

עדת בין היתר

ב 12- נהלות ב

בד שנכלל סכום
ליו הכספיים
(אל 31.3.2017
 )דולר

 8,707  

 5,275 

 3,432  

 יתרת חובה בס
קרן של ת כולל

טפים של החבר

הקבו של קעה

  .להלן 

, הינו תיאור

רות המועברו

להלן יפרעו מ

ת המתוארים

  ון

 התשקיף הח

י הנדל"ן המ

ללים ערבויות

מפורט בסעיפ

הבעלות של ה

סכו. להלן .7

ההל כאשר, ה

בהלומוצעת 

החברניהול 

  .להלן

חבר, בנוסף

וענקים עמה

מ, חשבדין, 

דירקטורים  

ל 8 פרקראו 

 

ההנפקה מיוע

א פגיעה בהת

הס

*טפים

**שוטפות

 כסים
על  ם

בויות
 פות

הנכסים כוללת 
ת ההתחייבויות

השוט ממקרותיה

להשק הנדל״ן

 7.14.3 בסעיף 

המובא להלן,

 על ידי החב

המתוארים ל

דים והערבויו

מימו הסכמי 

למועד נכון 

רכישת נכס

המימון כול

בשליטתם כ

ה זכויותעל 

14.3.בסעיף 

החברהנכסי 

המ הריבית

7.12.2.

חוזר ןוה  7.

תמורת ה

וזאת ללא

 
שוט נכסים

ש התחייבויות

נכה עודף
יםהשוטפ

התחייבה
השוטפ

מיתרת ה חלק *
** חלק מיתרת

מ 2017נובמבר 

.7 מימון 

ה פעילות

ב בטבלה

התיאור ה

שנחתמו

המימון ה

השיעבוד

7.14.1.

 

  

7.13

  

7.14
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החברה רשאית לפרוע את ההלוואות . 2%-0.5%עם רצפת ליבור של  6.85%-6.25%

ים, בסכומים למלוו שונות מוקדםבפירעון מוקדם, בכפוף לתשלום עמלות פירעון 

המנויות  מההלוואות אחת כל. שאינם מהותיים לחברה, כמפורט בהסכמי המימון

  התקשרות נפרדת ועומדת בפני עצמה.  הינה להלן 7.14.3בסעיף 

. יחד עצמן לבין בינן) Cross Defaultהפרה צולבת ( תניותאינן כוללות  ההלוואות

עם זאת ההלוואות הועמדו למספר לווים באופן בו כל חברה מבין החברות 

המועברות נחשבת כלווה. הפרת הסכם הלוואה מסוים על ידי מי מהחברות 

המועברות אשר התקשרו באותו הסכם הלוואה, נחשבת כהפרה של אותו הסכם 

  הלוואה. 

 לרבות, מסוימים בתנאים לעמוד חברות הנכס על כי יםקובע המימון יהסכמ

כמפורט בהסכמי  , החובה לבטח את הנכסיםהאמור מכלליות לגרוע ומבלי

החובה לשמור על הנכסים במצב תקין, החובה להפעיל את המוסדות  ,המימון

החובה לעמוד בתניות פיננסיות הקבועות הרפואיים תחת רישיון תקף מהרשויות, 

נות על קיום עסקאות עם בעלי הגבלות שו, )מצד מפעילי הנכסים( מי המימוןבהסכ

מגבלות על נטילת הלוואות נוספות, איסור על שינוי שליטה בלווים ו/או עניין, 

, המימון מיבהסכ מהקבוע שונות למטרות יםבנכס שימוש על איסורבערבים, 

 שעבודים או/ו במקרקעין הזכויות של המחאות ביצועעל מכירת ו/או  איסור

איסור על החכרת נכסיה המניבים , מהמלווה אישור קבלת ללא במקרקעין נוספים

של החברה לשוכרים שאינם מנויים בהסכם ההלוואה בהיעדר הסכמה מראש 

שינויים במבנה התאגידי (לרבות מיזוג), איסור על ביצוע  ,ובכתב של המלווים

 ות הנכסלחבר סוריאהמלווה,  הסכמת ללאהלווים או הערבים  פעילותבאו  ניהולב

  .וכיו״ב, המלווה הסכמת ללא דיבידנדים לשלם או להכריז

בנוסף קובעים הסכמי המימון הסדרים שונים, לרבות מצגים של הלווים, עילות 

מקובלות להעמדה לפירעון מיידי, התחייבויות שונות הנוגעות לנכסים, תחזוקתם 

באופן שבו החברות  המימון להסכמי הניהול הסכמי הנחתתוניהולם, לרבות 

המועברות לא יוכלו למנות מנהל אחר או לבטל את הסכמי הניהול שלהן ללא 

כהגדרת מונח  Special Purpose Entityהסכמת המלווה, התחייבות הלווים להיות 

זה בהסכמי המימון, שיעורי ריבית פיגורים וריבית מוגברת עקב הפרה של תניה 

  מקובלות לשיפוי המלווה.  מתניות הסכמי המימון והתחייבויות

מהמלווים על הפרת הסכמי ההלוואה  הודעהלא קיבלו  56החברות המועברות

 2017במרץ  31ידיעת החברה, ליום  ולמיטב, להלן 7.14.3 שבסעיף כמפורט בטבלה 

בטבלה  המפורטותבאמות המידה הפיננסיות  עמידה מתקיימתולמועד התשקיף 

יטב ידיעת החברה, החברות המועברות אינן מפרות , ולמלהלן 7.14.3 שבסעיף 

  .איזה מהסכמי המימון המפורטים להלן

                                                      

   דולר התחייבויות של החברה. מיליון 86-כ מתוך, דולר מיליון 83 - לכ, מסתכם 2017במרץ  31יתרת חובן ליום  שהיקף   56



) ורבע 0
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 בעלי מידים

בנקאה ותחוב

  . ")קיימות

נכו בתוקף ם

C בשיעור של ח

 ת
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2  
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(לליבור רצ

)2%של 
  

  

  

החבחייבויות 

מעמלעיל,  .7 

חה להבטחת 

הק הערבויות

שהינ הותיים

 Collateral Fee

 עברות.

ההלוואות יתרת
  בספרים

ליו )דולר(אלפי  
2017 במרץ 31

  

64,605   

18,429   

83,034  

להבטחת התח

14.1בסעיף  

ערבויות ,רה

ה(" להלן 9.2.6

המה המימון 

Agency Fe ו -
  ת האמורות.

ת בחברות המוע

 פירעון מועד
  ההלוואה

30.10.2019 
מעט במקרים 

של העמדה 
  פירעון מיידי)

1.4.2020   
מעט במקרים 

של העמדה 
  פירעון מיידי)
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השליטה ל יל

המתואריםן 

, ללא תמותם

6 בסעיף פורט

 הסכמי ודות

  

eeודשיות מסוג 
 תשלום העמלות

אשר אינן נכללות

 מועד
 נטילת
  ההלוואה

מ

30.10.2015  
(למ
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(למ

לפ
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   נים
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מתן ערבויות 

מממנ בנקים

במסגרת הס

וחבר בחברה

החברות המ

פרטים להלן 

 : התשקיף

ים משלמים למ
הלוואה הבלתי מ

                  

פרטית של מר ג'
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בהתאם ללוח 
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  מראש.
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חודשיים 

בהתאם ללוח 
סילוקין קבוע 

מראש, 
בהנחת 
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המחזיקות 
בנכסי 

החברה 
שבמדינת 

טקסס 
כמפורט 
בטבלה 
בסעיף 

, לעיל 7.1.8
 ושתי
 חברות
 של בבעלותו
'יי ג מר

אורלינסקי
57   

ו

ב
ס

א

  

 

  

י במסגרת הלווא
) (בהתאמה) 0.2

  

               

חבר   57

  לווהמ שם

הלוואת 
סינדיקציה 

ממספר 
גופים 

 מממנים 

הלוואת 
סינדיקציה 

ממספר 
גופים 
 מממנים

  

כי ,* יצוין
25%אחוז (

  

  

  

  

' מס
 הלוואה

1  

2  

  "כסה



  62 -ז
 

  

' מס
 הלוואה

 באמות עמידה   החישוב ופירוט ופיננסיות מידה אמות
 ותפיננסי מידה
  31.3.17 ליום

 פירעון חדלות

 cross - צולבת
default ,ותנאים 
  נוספים מהותיים

 וערבויות שעבודים, בטחונות תיאור
  הכספיים בדוחות וערכם

Non Recourse 

1  1.FCCR58  ביום האחרון  הניהול חברותשל
לא יפחת מיחס של  קלנדרישל כל רבעון 

  .1-ל 1.2
2. DSCR )Debt Service Cover Ratio ( של

ביום האחרון של כל  הניהול חברות
-ל 1.5לא יפחת מיחס של  קלנדרירבעון 

1. 
המאוחד והמתואם ביום  EBITDA -ה .3

לא יפחת  קלנדריהאחרון של כל רבעון 
 מיליון דולר. 12.4-מ

החוב של אגרות החוב שיונפקו על  דירוג .4
התשקיף,  דע(למוהחולים  בתי ידי

 Baa3לכל הפחות  יהיההשוכרים) 
בדירוג  -BBBאו  Moodysבדירוג 

Standad & Poors  אוBBB  בדירוגFitch ,
 כאמוראו לחליפין על בתי החולים 

 הניתנת מזומנים יתרת על לשמור
  יום.  45מידי במשך  לשימוש

1.2.24:1.00 
2. 2.24:1.00 
3. 13,748,000 

 דולר
איגרות  דירוג .4

החוב של 
 אחד
 "חביהמ

על  עומד
AA- בדירוג 

Standad & 

Poors  ו דירוג
איגרות החוב 

 של ביה"ח
עומד על  שני

AAA בדירוג 
Standad & 

Poors  

כולל עילות  ההסכם
מקובלות להעמדת 
ההלוואה לפירעון 

 -, וביניהן אימיידי
עמידה במועדי 
תשלומים, הפרת 
מצגים במסגרת 
הסכם ההלוואה, 

 "רפשפתיחת הליכי 
של הלווה או של 
הערב, שינוי שליטה 
והרעה ממשית 

  במצבו של הלווה.

 החזקותיהראשון בדרגה על  שיעבוד
של החברה האם בחברות המועברות 

 7.1.8שבסעיף  בטבלה 21 עד 3מספר 
  .לעיל

  
 הנכסים עלראשון בדרגה  שיעבוד
 7.1.8בטבלה שבסעיף  21 עד 3מספר 

לעיל (ששווים במאזן מוערך על ידי 
  )דולר מיליון 185,700 -בכ החברה
בין היתר (לרבות בדרך של  שועבדו

המחאה על דרך השעבוד, ככל 
 בחשבונות תקבוליםשרלבנטי) כל ה

, דיבידנדים, נכסים נים, מזומהלווים
לא מוחשיים, חוזים, מלאי, ציוד, 

והזכויות  יםרווחותגמולי ביטוח, 
  הנילוות להם.

  
לא מוגבלת בסכום מטעם  תערבו

, ערבות המוגבלת הניהול חברות
אלפי דולר של מר  15,600בסכום של 

 השליטה מבעלי, אורלינסקימשה 
  .בחברה

למלווה קיימת זכות 
חזרה לערבים, בכפוף 
לתנאים מסוימים. 
לפרטים ראו סעיף 

  להלן. 9.2.6

2  1.FCCR59  ביום האחרון של  המפעיליםשל
לא יפחת מיחס של  קלנדריכל רבעון 

  .1-ל 1.25
2. DSCR )Debt Service Cover Ratio ( של

ביום האחרון של כל רבעון  המפעילים
 .1- ל 1.5לא יפחת מיחס של  קלנדרי

השנתי המתואם ביום  EBITDAR -ה .3
לא יפחת  קלנדריהאחרון של כל רבעון 

 מיליון דולר. 2.3-מ
4. Cash Velocity -  אמת מידה פיננסית

לגבות בפועל  המפעיליםהמחייבת את 
  בכל רבעון.  םמהכנסותיה אחוזים 80
  

1.1.54:1.00 
2. 1.52:1.00 
3. 2,946,000 

 דולר
 המפעילים .4

בפועל  יםגוב
אחוזים  86%

המהכנסותי
  ם.

כולל עילות  ההסכם
מקובלות להעמדת 
ההלוואה לפירעון 

 -, וביניהן אימיידי
עמידה במועדי 
תשלומים, הפרת 
מצגים במסגרת 
הסכם ההלוואה, 

 "רפשפתיחת הליכי 
של הלווה או של 
הערב, שינוי שליטה 
והרעה ממשית 

  במצבו של הלווה. 

 הנכסים עלראשון בדרגה  שיעבוד
 7.1.8 שבסעיף  בטבלה 2 עד 1מספר 
(ששווים במאזן מוערך על ידי  לעיל

  )דולר מיליון 34,400 -כב החברה
  

בין היתר (לרבות בדרך של  שועבדו
המחאה על דרך השעבוד, ככל 

 בחשבונות תקבוליםשרלבנטי) כל ה
, נכסים לא מוחשיים, מלאי, הלווים
 דמי יופקדו אליהם חשבונותציוד, 
 וספרי, שונים תקבולים, שכירות
  .הלווים

  
בלתי מוגבלת בסכום מטעם  תערבו

, ערבויות מוגבלות של המפעילים
(ערבותו  אורלינסקיה"ה ג'יי ומשה 

מוגבלת עד  אורלינסקי משהשל 
אלפי דולר), ושל  2,917לגובה של 

תאגידים בשליטתם. לפרטים ראו 
  .להלן 9.2.6סעיף 

  

חזרה לערבים, בכפוף 
לתנאים מסוימים. 
לפרטים ראו סעיף 

  להלן.  9.2.6
  

 

                                                      
58  FCCR Fixed Charge Coverage Ratio)( -  היחס בין)1( EBITDA ה) מאוחד מתואם- EBITDA  המאוחד המתואם

 )1( :מבין הנמוך(ב)  - ו; באיווההמאוחד והמתואם בגין נכסי החברה  EBITDA -מהווה את הסכום של: (א) ה
EBITDA  2( או להן והערבים באינדיאנה החברה נכסי של הנכס חברות של מאוחד (EBITDA  מאוחד של השוכרים

 את המהוות( ההוצאות הקבועות המאוחדות )2(החולים המחוזיים באינדיאנה) לבין  באינדיאנה למועד התשקיף (בתי
 EBITDA-ה קביעת בעת נוכו וטרם במידה, ממומנות לא מימון הוצאות; (ב) המאוחד החוב כיסוי: (א)  של הסכום
באינדיאנה  הנכס; (ג) מסים על הכנסה ששולמו במזומן או שנצברו; (ד) דיבידנדים של חברות והמתואם המאוחד

 ).GAAP - והערבים להם שהוכרזו, שולמו או נצברו במאוחד בהתאם ל
59  FCCR Fixed Charge Coverage Ratio)( -  היחס בין)1( EBITDAR  מתואם של החברות המפעילות את נכסי החברה

(המהוות את הסכום של : (א) כל  ההוצאות הקבועות המאוחדות של הלווה והמפעיל )2(") לבין המפעילבטקסס ("
 תועמדאו  מהחבויות הריבית של הלווה והמפעיל במאוחד; (ב) סך העמלות ששולמו למלווה; (ג) סכום הקרן ששול

 הוצאות כל וכן ממומנות לא הון הוצאותמאוחד; (ד) במפעיל הלווה והזמן מסוימת וחבויות אחרות של  בנקודתלפירעון 
 כנדרש כלשהן מיתרות מומנו לא כאמור ההון שהוצאות במידה רק אך והמפעיל הלווה ידי על) בוצעו(אם  שבוצעו הון
 ).במאוחד והמפעיל הלווה ידי על שולמו אשר הכנסה על מיסים הוצאות; (ה) ההלוואה לפי
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 הנכסים 

בארה"ב  

 יםמניבם 

 להגדלת 

משמשים 

רות ערך, 

ה"ב, נכון 

פן שונה, 

בודה של 

 הממשל 

 7.22  עיף

, הקבוצה

 מימוןת, 

 המימון ת

. ווחיותה

 להאטה 

 היתר בין

 או/ו הון 

 המימון ת

 במימון ו

 ן.

ל, זה תשקיף

תיק את הגדיל

יות רכישת

ינות נוספות 

ה של נכסים

לפעול חברה

המנוספים  

תו בחוק נייר

הנדל"ן בארה"

התממש באופ

בתכנית העבו

התמיכה של

מפורטים בסע

ה הנהלת רכת

ול, מעת לעת

ובזמינות מון

ורו החברה י

לגרום עשויה

ב לגרום לים

 בגיוס כללי 

בעלויות ידול

או נכסים שת

להלן 9.2.2 ף

בת מתואר וא

לה לפעול רה

התאם למדינ

מדיפעילות ב

ה והשכרחזק

החבכוונת . ת

ישת נכסים

עתיד, כהגדרת

מצב בשוק ה

או חלקן או לה

, משינויים ב

במדיניות האו 

מי הסיכון המ

להער, החברה

ה עשויה ליט

המימ בעלות 

עסקי על פעה

ע ,אשראי תן

עלול אשר, ט

קושי, כן כמו

לגי לגרום ם

רכיש במימון 

לעיל וסעי 7.1 

שהו כפי לות

החבר בכוונת 

, בההפעילות

תה בתחום ה

 

תמקדת באח

אזורי הפעילו

רכיאמצעות 

ע צופה פני ע

הבנתה את המ

א תממש, כולן

ת לא נכונות,

ן בארה"ב ו/א

או חלק מגורמ

ה של הפעילות

החברהש אחר

לשינויים, תה

השפה להיות 

במת בארה״ב

בפר הנדל״ן 

כ. בנקאי ראי

הם גם לולים

לקושי לגרום
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1.4.1ר בסעיף 

  תאגיד

הפעיל בתחום

כן . ערכם ת

ה בתחוםם 

פעילותרחבת 

  רה קשורה. 

ל החברה מת

ממוקמים בא

בבעלותה בא

   . משיקים

מור הינן מידע

ת החברה והב

ות שלא להתמ

אה מהערכות

בשוק הנדל"ן

ותם של כל א

ה תחום על ון

מא - אשראי

פעילות מימון

עשויה מקרו

ב הבנקים ת

ובענף בכלל 

אשר בקבלת 

על ההון שוק

ל מכך תוצאה

 .קיים

חברה כאמור

הת של סקית

ב ולפעול שיך

להשא, לותה

נוספים כסים

  .לעיל .7.7 

ה לפעול להר

תם החברים א

  הקרובה ה

, פעילותה ש

 רפואיים, המ

שב המניבים 

או בתחומים 

 החברה כאמ

יה של הנהלת

ות אלה עלולו

צפוי, כתוצאה

לתי צפויים בש

ה מהתממשו

הסיכו גורמי 

 : התשקיף

 ו

א ועלות ינות

מ לצורך קאי

ה ברמת חוב

מדיניו קשחת

 במשק כלית

 יותר רב ושי

 באמצעות ב

וכת כולו שק

ק חוב של חדש

ניהול הח סכם

עס אסטרטגיה

להמש החברה

שבבעל נכסים

נ רכישות ת

1.7. בסעיףת 

בכוונת החברה

השוכרים הות

בשנה תפתחות

עד התשקיף,

מוסדותים כ

הנכסים יו 

ו/א ת רפואיים

ה של הנהלת

ס על הערכותי

תשקיף. כוונו

מהותית, מהצ

 משינויים בל

כתוצאהקאי או

   סיכון רמי

 פירוט להלן 

ה למועד נכון

מקרו סיכוני

זמי  7.22.1.1.

בנק

והח

הק

כלכ

לק

חוב

במ

מח

הס -

וא יעדים  7.

ה בכוונת

הנ מערך

באמצעות

המתוארת

בנוסף, ב

וון זהיולג

להתפ צפי  7.

למוענכון 

המשמשי

פורטפולי

מוסדותכ

כוונותיה 

המבוסס

למועד הת

לרבות מה

החברה, מ

האמריקא

  .להלן

בגור דיון  7.

7.22.1.

1

 

  

7.20

7.21

7.22



 להוביל ה

רכישת ן 

 הביקוש 

  .ה

 בשיעורי 

 פגועל לה

הלוואות 

(ככל  קנה

לא שקיף 

 תוצאות 

רלית או 

קטין את 

 תוצאות 

השוכרים, 

  .הנכס

בחשבון,  

השוכר  ל

 בהכנסות

 תוכניות 

רה, ראו 

ב, בארה"

ת, ניסיון 

ק הנדל"ן 

 המוסדות

 היה. סית

 בקצבב ו

 ההוגן ווי

 החברה 

 במימוש 

המוסדות 

מפעילי  ל

יכולה ריקאית

ורות למימון

נסי האחרון,

הכלכלה מצב

 לשינויים כה

עלול האמורה

או ל"מחזר" 

תונפקחברה 

התש למועדש 

על פן מהותי

הרשות הפדר

, עלול להק

יע ישירות על

מים אצל ה

לתחזק את ה

 מביאותברה 

שמקבלתיים 

ב הפחתה זי

רטים בדבר

ים של החבר

חירי הנדל"ן ב

זאת עם. יים

לקריסת שוק

ההשוק של 

יחס נמוכה א

בהיקף נרחב ן

מהשו נמוכה 

,התשקיף עד

 צופה קושי

ה -   רפואי

על שונים בות

האמר כלכלה

מקוצמצום ב

במשבר הפיננ

מ מהותיתפע 

נמוכ חשיפה 

ה הריבית ורי

יטול מימון א

החוב של הח

 הרי, 6.5%ל 

 להשפיע באו

תקציב של ה

תי הבריאות,

כזה לא ישפי

קשיים תזרי

השכירות או ל

ד מנכסי החב

שלתבים ממ

א, המוערך 

לפר ל הנכס.

ילות השוכרי

במחדרסטית 

סדות הרפוא

ע על כך כי ל

מחירי ה על 

היא מקרקעין

במקרקעין ה

 להיות עלולה

למוע נכון. ם

לא החברה 

שיון מוסד

חוב המטילה

בכ האטה - ת

 הזמינים וצ

חה החברה ב

ח ואינו מושפ

לחברהשקיף, 

בשיעו עלייה 

יל החברה של

אגרות הר ש

תעלה עלשלא 

כאמור כדי  ת

צום בתמצ -

תחום שירות

צמצום קצר, 

עלול ליצור ק

לם את דמי ה

ווי של כל אח

מתקציב סות

הנכסמושכר 

עה בשוויו ש

הנוגעות לפעי

דירידה  -  ״ב

המוסרי  מחי

אחרון מצביע

 מהותיתעה 

במ השקעות 

השקעותילל 

ע נכסיה בגין ה

הכספיי חות

.זו מעין זת

   .בעלותה

ואובדן רי

ה לרגולציה ם
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האמריקאית

בי האשראי

כפי שנוכח ,ת

קשיח הינוים 

למועד התש 

. בארה״ב ית

ש יכולתהב תי

מאחר .טיבית

ש בית קבועה

עלאת הריבית

  

הבריאות ב

מקומית, בת

בטווח הקים. 

חברה, אך ע

ביכולתם לשל

שהערכות השו

ההכנסהיקף 

לו מעקיפין) 

פגיעל לגרום

ממשלתיות ה

  עיל.

בארה״ נדל״ן

 להשפיע על

ר הפיננסי הא

הייתה השפע

של הנזילות 

כל את לממש

לחברה המכר

בדוח שמופיע 

מזורז מכירה

לב שיועברו ם

ם הפעילות

כפופיםעלתם 

בכלכלה אטה

קטנת משאב

זאת עם. סים

רפואי וסדות

- ריבית כוני

הפדרלי יבית

מהות לא ופן

יבית אטרקט

בריב תונפקנה)

העוי שיהיה ב

.ילות החברה

  פיים

בתקציב צום

ממשלתית המ

קבולי השוכרי

עילות של ה

עקיפין לפגוע ב

ש מאחר, סף

הקיפין, את 

מישרין או בע

לעלולה  מור

שתתפות המ

לע 7.1.4.2 יף 

הנ שוק יסת

ולה בעקיפין

קבוצה במשבר

רה"ב לא ה

   .פואיים

 - נזילות כון

 תאלץ חברה

ה תמורת, ורז

 כפי נכסיה 

למ נדרשת נה

נכסיה של קי

ולציה בתחום

והפעפואיים 

הא  7.22.1.2.

להק

נכס

מל

סיכ  7.22.1.3.

הר

בא

ברי

שת

צפו

פעי

ענפ סיכונים

צמ  7.22.1.4.

המ

תק

הפע

ובע

בנו

בעק

(במ

כא

הה

סע

קר  7.22.1.5.

עלו

הק

בא

הר

סיכ  7.22.1.6.

והח

מזו

של

אינ

חלק

רגו  7.22.1.7.

הר

2

3

4

5

6
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 הרגולציה

 הנוגעים 

 השוכרדי 

ו על ידי 

 מהותית 

ד הרפואי 

בשל אי  

ם לפגיעה 

מושכרים 

, IGT- ה

שפעה על 

על אף י. 

 עיקראת 

לא כי  ,ה

תחת  ברה

א צפויה 

מועד ון ל

ת חולים 

ת המשנה 

רה לפעול 

ם לקבלת 

י מהותי 

 מלוא, בע

 בעלי טת

 לרעה יע

כלכלי או 

 מצבה, ה

יה מדמי 

. בדולר ת

 עשויה, ל

ה. של הפעלה

רגולאטורים

שהו על ידלכ

יון שניתן לו

היגרם פגיעה 

ר של המוסד

ממשלתיות 

 עלולה לגרום

מסי החברה 

מכח תוכנית

ות השיה להי

בהסכם חלופי

אלא מהווים  

ערכת החברה

ת מנכסי החב

לאם כאמור 

נכות יצוין, כי 

בידי בית פעלו

סכמי שכירות

היה על החבר

ים הנדרשים

קוש ה צופה

הקובמהמועד 

בשליט גידים

ישפ אשר וע

ים, מצבם הכ

ברהעסקי הח

קף הכנסותי

הברית רצות

בישראל בצע

וסטנדרטים ש

ר שינויים ת

מוסד רפואי 

ס את הרישי

עלולה לה ,ל

ישיון/ההסדר

השתתפות ה

בתנאים אלו 

  החברה.

מרבית נכסש 

 לתשלומים מ

עשויעמם נה 

להתקשרות ב

 IGT-לומי ה

ולאור ה )עיל

ביחס למרבית

טול ההסכמים

יחד עם זאת 

יופ IGT-ר ה

הביא את הס

ת המשנה יה

מוד בסטנדר

החברה אינה 

מ החל - טה

מתא כירותש

אירו לפיכךו 

יטה האמורי

ע לרעה על ע

זה על היק ל

באר מתבצעת

להתב צפוי ה

קבלת רישיון ו

להשפעתפין, 

  . יים

מל רשלני של 

יאבד הנכס )

בה הוא פועל

ובדן של הרי

 תוכניות הה

 או שינויים ב

 ובעקיפין על 

כיוון - שנה

ים הזכאים 

שכירות המשנ

הנכסים עד ל

תש ת החברה

לע 7.7.1.12 ף 

מפעיל חלופי ב

לביטריכה ש

על החברה.ה 

ה תחת הסד

 הצדדים לה

  .לעיל 7.7 

סכמי שכירות

סים אשר יעמ

סד הרפואי. 

  ר.

שלי ובעלי ם

שלומי דמי ש

"), קשורים

בעלי השל של

עלול להשפיע

ובכלל, שלה 

מ החברה ות

החברה של ן
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ק, היתר בין 

, בעקיפחברה

סדות הרפואי

 תפעול וניהול

מצעות אחר)

ות במדינה ב

בנוסף, או ס.

עיליו) תחת 

טוריים  רגול

לי השוכרים 

שכירות המש

שר הינם גופ

של הסכמי ש

ים ועל שווי ה

מיטב ידיעתל

(ראו סעיף ים

תי במציאת מ

החברה מער 

לרעהמהותית 

מנכסי החברה

בדבר זכאות

1.6. סעיפים 

 של ביטול ה

ל חלופי לנכס

 תפעול המוס

כאמור  חלופי

  ה

קשורים דדים

מתש וינבע ה

שוכרים(" ה

ש עסקיהם ל

ות שלהם, ע

הפעילות ות

 .נכסיה י

פעילו -ליפין

המימון גיוס

,וכוללים, כס

הח את שפת

המוס על יקוח

בשלבו קרה 

עצמו או באמ

חלקת הבריאו

סוויו של הנכ

אמצעות מפע

ידה בתנאים

בתקבוהותית 

הסכמי ש טול

אש תי חולים

הרי לביטול ש

רימי השוכרי

אמור, כיוון של

קבולי השוכרי

קושי מהותוי 

,IGT-סדר ה

השפעה מ יות

מ מרבית קובע

לפרטים ב. חד

די סיום, ראו

סף, במקרה 

ציאת מפעיל

שינות לצורך

ציאת מפעיל 

לחברה וחדים

צדעם  קאות

ההחבר נסות

בחברה שליטה

על מהותי ופן

צאות הפעילו

ותוצאו לכלי

שוו ועל ירות

חל שער כוני

מ וחלק אחר

הנכ

חוש

לפי

במ

(בע

מח

בש

(בא

עמ

מה

ביט  7.22.1.8.

בתל

שה

תזר

הא

תק

צפו

הס

להי

הק

אח

לכד

בנו

למ

ריש

במ

מיו סיכונים

עס  7.22.1.9.

הכ

הש

בא

תוצ

הכ

שכ

סיכ  7.22.1.10.

מא

8

9
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, הש״ח ל

 על שלילי

הבתולה  

פי דיני - ל

F דהיינו (

פי -יה. על

ם הם גופי

במס בגין 

 , לחברה

ויחול  יה

ת, הדבר 

 וחיותה.

, מקרו ני

, החברה 

: 

  טנה

החודשים 

מול הדולר ל

ש באופן פיע

 אוגדת באיי

הבריטיים. על

Flow through

 בעלי מניותי

החברה גם ה

להם חבות ב

כתוצאה מכך

בות במס. הי

המועברו יות

הותית על רוו

סיכונ - טיבם

להערכת אם

:וקטנה נונית

השפעה קט

  

X  

X  

  

X  

  

  

X  

 

X  

X 

ה לושתולש 

של החליפין 

להשפ עשוי 

ה חברה המא

ה איי הבתולה

h entity( קופה

המס הינה של

ידי  -קים על

 דהיינו אין ל

 מניותיהם. כ

יה אין כל חב

 למיסוי הזכוי

ולהשפיע מה ה

ט פי על לעיל

בהתא, דורגו 

בינ, גדולה עה

  ת

2015-ו 2016

 

בשער נויים

הדולר כלפי 

 .רה

החברה הינה

ייבת במס בא

נה חברה שק

וחבות ה  מס

גידים המוחזק

האמריקאים,

 אלא לבעלי 

חזיקה בנכסי

ם הקשורים 

ותית לקבוצה

ל שתוארו ון

אשר, לחברה

השפע -  לותם

השפעה בינונית

X  

  

  

  

  

X  

X  

  

  

  

  

6 בשנים רות

  ):פרופורמה
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לשינ חשופה 

 הש״ח של 

החבר של פיות

ה - מריקאים

היא אינה חי

ב, החברה הי

שומה לצרכי 

התאג רה"ב,

דיני המס ה 

ת מפעילותם

עותן היא מח

ס האמריקאי

ת מס משמעו

הסיכו גורמי 

ל מיוחדים ם

בכלל התאגיד

וקשו בנות ת

פ) (דולר אלפי

 להיות ברה

שתיסוף ופן

הכספ תוצאות

האמני המס

ריטיים, אך ה

מס של ארה"ב

ברה אינה ניש

י המס של א

 קופים לעניין

הנובעת כנסה

חברות באמצ

נוי בדיני המס

ליצור חבות ול

 מובאים הלן

וסיכונים פיים

 עסקי על תם

  השפעה גדולה

  

  

  

X 
  

  

  

  

X  

  

  

 

חברות רווחי

בא( 2017 ץמר

הח

בא

הת

דינ  7.22.1.11.

הב

המ

הח

דינ

שק

הה

ולח

שינ

עלו

שלה בטבלה 

ענפ סיכונים

השפעת פי על

  

ה

  ית

 

  ״ב

  נה

 

ם 

וקשורות נות

 אודות טים

מב 31מו ביום 

1

7.22.2.

  

  קרו

  אשראי ות

האמריקאי כלה

  ת

  פיים

   ציב הבריאות

בארה״ הנדל״ן ק

  ות

 תחום הפעילות
  יון

כמי שכירות משנ

 וחדים לחברה

ם צדדים קשורים
  טה

  חליפין 

  אמריקאיים

 

בנ חברות  7.

פרט להלן

שהסתיימ

 

  

סיכוני מאק

ועלו זמינות

בכלכ האטה

סיכוני ריבי

סיכונים ענפ

צמצום תקצ

שוק קריסת

סיכוני נזילו

רגולציה בת
ואובדן ריש

ביטול הסכ

סיכונים מי

עסקאות עם
ובעלי שליט

 שער סיכוני

ההמס  דיני
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 31.12.2015ליום  31.12.2016ליום  31.3.2017ליום 

רווח (הפסד) 
 אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 
 ריבית

דיבידנד
דמי 
 ניהול

רווח (הפסד) 
 אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 
 ריבית

דיבידנד
דמי 
 ניהול

רווח (הפסד) 
 אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 
 ריבית

דיבידנד
דמי 
 ניהול

 שם החברה
 

7,132 464 - - 6,330 1,945 - - )2,547( 1,195 328 - 
הסכם מסגרת 

טקסס 1מס'     

 עצמאיםנתונים פיננסים  ם, ואין להטקסס - 1מסגרת מס'  הסכםחלק מ הם 2 עד 1 מס' תאגידים

Chosen PropCo 
PPTX, LLC 1 

Chosen PropCo 
PTX, LLC 2 

35,329 1,200 - - 74,415 4,902 - - 17,757 5,057 14,764 - 
סכם מסגרת מס' 

2 
 אינדיאנה

  

 עצמאיםנתונים פיננסים  ם, ואין להאינדיאנה - 2מסגרת מס'  הסכםחלק מ הם 19 עד3  מס' תאגידים
 

Chosen PropCo 
WMIN, LLC 3 

Chosen PropCo 
NRIN, LLC 4 

Chosen PropCo 
RHIN, LLC 5 

Chosen PropCo 
SCIN, LLC 6 

Chosen PropCo 
BIN, LLC 

 
7 

Chosen PropCo 
CIN, LLC 

 
8 

Chosen PropCo 
EIN, LLC 9 

Chosen PropCo 
HIN, LLC 10

Chosen PropCo 
LIN, LLC 11
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Chosen PropCo 
MIN, LLC 12

Chosen PropCo 
RIN, LLC 13

Chosen PropCo 
LMIN, LLC 14

Chosen PropCo 
UIN, LLC 15

Chosen PropCo 
THIN, LLC 16

Chosen PropCo 
SIN, LLC 17

Chosen PropCo 
RELIN, LLC 18

Chosen PropCo 
HMIN, LLC 19

1,195 72 - - 2,218 295 - - 362 307 880 - 
הסכם מסגרת 

 3מס' 
  איווה

 עצמאיםנתונים פיננסים  ם, ואין להאיווה - 3מסגרת מס'  הסכםחלק מ הם 21 עד 20  מס' תאגידים
 

Chosen PropCo 
GIA, LLC 20

Chosen PropCo 
ZIA, LL 21



  הסברי הדירקטוריון  7.24

, שלו םינו העצמי ותזרימי המזומנהתאגיד, תוצאות פעולותיו, הו קיעס בלמצ ןטוריוקהדיר יהסבר .1

 7201 מרץב 13 ליום נכון

Chosen Properties, Ltd ( )כחברה פרטית המוגבלת במניות  2017 מאיב 26התאגדה ביום ״החברה״

"ח אג״. בכוונת החברה להנפיק איגרות חוב )סדרה א׳( )BVI Business Companies Act, 2004על פי 

 (.״הבורסה״בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ ) למסחראשר יוצעו לציבור ויירשמו  ('׳א

להעברת תמורת ההנפקה מכח תשקיף זה לחשבון החברה קודם התחייבו, כי  חברהב השליטה בעלי

לחברה  "(האם החברה)" MAJH Holding Company LLC1 , תעבירלעיל( 2.3.3)ראו בעניין זה סעיף 

 -, שיחזיקו בזכויות בLLCתאגידי  21 -)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה( את הזכויות ב

מבנים מניבים שהינם בתי אבות  21ם כמוסדות רפואיים )נכסים מניבים באזורי הפעילות, המשמשי 22

( ומבנה מניב עילל 7.1.8סיעודיים )הכוללים בחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, כמפורט בסעיף 

הזכויות מניות רגילות של החברה לחברה האם )״ 100אחד של דיור מוגן( וזאת כנגד הנפקת 

״, לפי העניין(. כל הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה החברות המועברות" או "המועברות

 ל.ילע 7.1.6אחת. לפרטים בנוגע לזכויות המועברות ראו סעיף 

 הזכויותהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים באופן המשקף את רכישת 

ת בדוחות , כאילו התבצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שמוצגהאם החברההמועברות מ

במועד התאגדותן של  (2014, בספטמבר 1) 2016 בדצמבר 31 ליוםהכספיים המאוחדים פרופורמה 

בחברות הללו, לפי המאוחר,  האחזקותאת  השליטההחברות המועברות או במועד שבו רכשו בעלי 

לפרטים אודות אופן עריכת הדוחות הכספיים  בהתבסס על שיעור החזקתם בחברות אלה באותו מועד.

החברה  של פרופורמההכספיים המאוחדים  דוחותלא 1של החברה על בסיס פרופורמה, ראו ביאור 

 .("הכספיים הדוחות") לתשקיף 10המובאים בפרק  2016 בדצמבר 31 ליום

 

 

  

                                                      
( ובידי אביו מר ג'יי אורלינסקי 82%-הנשלטת )בעקיפין( בידי מר משה אורלינסקי )כחברה פרטית המאוגדת בדלוואר   1

 (. 18%-)כ
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה יעל פ -הכספי  בהמצ .1.1

  רי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה:קניתוח עי

 ליום יתרה סעיף

 )אלפי דולר(

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 

 2017של  ןהראשו רבעוןב

 2016 דצמבר 31 6201 מרץב 31 2017 מרץב 31 

 נכסים

 שוטפים

 יוםהשוואה ל, ב2017העלייה ברבעון הראשון של  8,481 6,998 8,707

ביתרת נובעת בעיקרה מעלייה  ,2016דצמבר  31

 בגין דמי שכירות.רים וצדדים קש -החייבים 

לא םכסינ  

 שוטפים

בהשוואה ליום  2017העלייה ברבעון הראשון של  179,436 103,840 220,936

 ברווחי משמעותימשיפור  תנובע 2016לדצמבר  31

ובדמי  EBITDAR- שהביא לעליה ב המפעיל

השכירות הראויים )כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם 

( וכתוצאה 2017השכירות שנחתם בחודש אפריל 

 2מכך העלה את שווי נכסי הנדל"ן.

  187,917 110,838 229,643 נכסים"כ סה

התחייבויות 

 שוטפות

ליום , בהשוואה 2017ברבעון הראשון של  הירידה 5,813 2,223 5,275

נובעת בעיקרה מפירעון  2016בדצמבר  31

 .התחייבות בגין מיסי נדל"ן

התחייבויות לא 

 שוטפות

בהשוואה , 2017הירידה ברבעון הראשון של  81,105 84,682 80,866

נובעת  2016לדצמבר  31לדוחות השנתיים ליום 

 .ותהלוואשוטף של רעון יבעיקרה מפ

, בהשוואה 2017של העלייה ברבעון הראשון  100,999 23,753 143,502 סה"כ הון

לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה 

שנבע כתוצאה מעליית ערך של  מהרווח השוטף

 הנדל"ן להשקעה.

"כ סה

 התחייבויות

 והון

229,643 110,838 187,917  

 

 ליום יתרה סעיף

 )אלפי דולר(

 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 

 2015 בדצמבר 31 2016 בדצמבר 31

 נכסים

 שוטפים

, נובעת בעיקרה מעלייה 2016לדצמבר  31ה ליום יהעלי 6,589 8,481

בגין דמי שכירות לעומת  שוריםצדדים ק -ביתרת החייבים 

 .2015לדצמבר  31היתרה ליום 

לא םכסינ  

 שוטפים

נובעת  2016לדצמבר  31העלייה בשווי נדל"ן להשקעה ליום  103,836 179,436

 - ברווחי המפעיל שהביא לעליה במשיפור משמעותי 

                                                      
 EBITDAR-לעליה ב לפרטים נוספים אודות הפעולות שביצע המפעיל ואשר הביאו לשיפור המשמעותי ברווחיו ו  2

 לתשקיף.  7.1.4.2להלן וכן סעיף  1.2וכתוצאה מכך לעליית הערך של הנדל"ן להשקעה, ראו סעיף 
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EBITDAR  ובדמי השכירות הראויים )כפי שבאים לידי

 ( 2017ביטוי בהסכם השכירות שנחתם בחודש אפריל 

  110,425 187,917 סה"כ נכסים

העלייה בין התקופות נובעת בעיקרה ממיון יתרת הלוואה  2,101 5,813 התחייבויות שוטפות

 מצד קשור לחלות שוטפת.

התחייבויות לא 

 שוטפות

הירידה בין התקופות נובעת בעיקרה ממיון יתרת הלוואה  85,155 81,105

 מצד קשור לחלות שוטפת.

 העלייה בין התקופות נובעת בעיקרה מהרווח השוטף. 23,169 100,999 הון"כ סה

סה"כ התחייבויות 

 והון

187,917 110,425  

 

 :הדוחות המאוחדים פרופורמהוצאות הפעילות על פי תרי יקע יתוחנ .1.2

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים  לתקופה סעיף

 2017של ן הראשורבעון ב

 

1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי

 מדמי הכנסות

 שכירות

, בהשוואה לתקופה 2017העלייה ברבעון הראשון של  16,012 3,479 4,128

עלייה ברווח מ הבעיקר תאשתקד, נובעהמקבילה 

התפעולי של חברות התפעול, אשר קיבל ביטוי 

בהתאמת דמי השכירות לשווי הוגן )לפרטים 

 .()א( בדוחות הכספיים11נוספים, ראה ביאור 

תפעול  הוצאות

 נכסים

הוצאות התפעול כוללות בעיקר הוצאות בגין מיסי  954 235 237

לחברה על ידי נדל"ן וביטוח, אשר מוחזרים 

 השוכרים.

נובעת בעיקרה מתרומות  2016ההוצאה בשנת  552 - - הנהלה  הוצאות

 שנעשו על ידי הקבוצה.

נדל"ן  ערך עליית

 להשקעה

, 2017של הראשון ברבעון עליית הערך המשמעותית  75,600 - 41,500

משיפור משמעותי ברווחי המפעיל נובעת בעיקרה 

ובדמי השכירות  EBITDAR-שהביא לעליה ב

)כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם השכירות  הראויים

השיפור ברווח המפעיל  (.2017שנחתם בחודש אפריל 

שנת בהתקדמות במשא ומתן )א(  - מנובע בעיקר 

שהוביל  IGT-עם בתי החולים תחת הסדר ה 2016

החולים  ים בתמישיעור התשלומים שמשללעדכון 

הגעה להסכמים לחברות התפעול בגין שירותים ו

שיפור בתמהיל )ב(  ,2017עדכניים במהלך שנת 

הלקוחות אשר מקבלים שירותים שונים ומצריכים 

ים בנוסף ייותר טיפול במהלך השנים )לקוחות פרט

)ג( שיפורים , (- Medicareוה Medicaidללקוחות 

אמצעים טכנולוגיים ( ד) -ו הוניים שנעשו לנכסים, 

מאפשרים רישום מדויק אצל המפעיל השקיימים 

דיירים, ידיו ל-עליותר של השירותים הניתנים 
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וכתוצאה מכך קבלת תשלומי מדינה בגין שירותים 

 .רבים יותר שניתנים

 .לתשקיף 7.1.4.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

, מימון הוצאות

 נטו

לא היה שינוי משמעותי בהוצאות המימון ברבעון  7,143 1,793 1,735

, בהשוואה לתקופה המקבילה 2017של הראשון 

 אשתקד.

  82,963 1,451 43,656 נקי רווח

 

 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים  לתקופה סעיף

2016 2015 2014 

 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי

 מדמי הכנסות

 שכירות

 ההעלייה בדמי השכירות בין התקופות נובעת בעיקר 4,248 11,903 16,012

עלייה ברווח התפעולי של חברות התפעול, אשר מ

קיבל ביטוי בהתאמת דמי השכירות לשווי הוגן 

)א( בדוחות 11)לפרטים נוספים, ראה ביאור 

 .(הכספיים

 תפעול הוצאות

 נכסים

הוצאות התפעול כוללות בעיקר הוצאות בגין מיסי  340 856 954

נדל"ן וביטוח, אשר מוחזרים לחברה על ידי 

 השוכרים.

הוצאות  הנהלה 

 וכלליות 

 סכומים לא מהותיים. - 55 552

עליית ערך נדל"ן 

 להשקעה

נובעת בעיקרה  2016עליית הערך המשמעותית בשנת  4,159 11,139 75,600

משיפור משמעותי ברווחי חברות התפעול ומעליה 

השיפור ברווחי  בדמי השכירות הראויים בהתאם.

התקדמות במשא ומתן )א(  – מהמתפעל נובע בעיקר 

תוכנית להגדלת חלק חברות התפעול במסגרת 

 IGT - "Intergovernmentההשתתפות הפדרלית 

Transfer Payment" ("IGT")  להפעלת מוסדות

עליה  , )ב(מול בתי החולים רפואיים לא ממשלתיים

-בהחזרים אשר חברות התפעול מקבלות תחת ה

Medicaid שיפור בתמהיל הלקוחות , במהלך השנים

אשר מקבלים שירותים שונים ומצריכים יותר טיפול 

במהלך השנים )לקוחות פרטים בנוסף ללקוחות 

Medicaid והMedicare -))ים ישיפורים הונ , )ג

אמצעים טכנולוגיים )ד(  -, ו שנעשו לנכסים

מאפשרים רישום מדויק אצל המפעיל השקיימים 

ידיו לדיירים, -עליותר של השירותים הניתנים 

וכתוצאה מכך קבלת תשלומי מדינה בגין שירותים 

 .רבים יותר שניתנים

 .לתשקיף 7.1.4.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

 2015מול  2016השינוי בהוצאות המימון בשנת  791 6,559 7,143, מימון הוצאות



5 

 

 

נובעת בעיקרה מגיוס הלוואות חדשות במהלך שנת  נטו

נכסי נדל"ן חדשים ועלית בעקבות רכישת  2015

בשיעור הריבית בהשוואה להלוואות הישנות למידע 

 )ג( בדוחות הכספים. 7נוסף ראה ביאור 

  7,276 15,572 82,963 נקי  רווח

 

 :נזילות ומקורות מימון של החברהניתוח  .1.3

בדצמבר  31 סעיף

2016 

בדצמבר  31

2015 

בדצמבר  31

2014 

הסברי החברה ליתרות ולשינויים 

 המהותיים

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

תזרימי מזומנים 

 מפעילות שוטפת

העלייה בין התקופות נובעת בעיקרה מעלייה  1,487 4,265 6,958

ברווח התפעולי של חברות התפעול, אשר 

 הביאה לעלייה בהכנסות מדמי השכירות.

תזרימי מזומנים 

 מפעילות השקעה

לפעילות השקעה תזרימי המזומנים  (77,595) (11,368) 195

בעיקרם מרכישת בתקופות ההשוואה נבעו 

במדינות טקסס, אינדיאנה  נכסי החברה

 ואיווה.

תזרימי מזומנים 

 מימון לותמפעי

נבע  2016תזרים המזומנים השלילי בשנת  76,108 7,103 (7,153)

 ומנגדים השוטפבעיקר מתשלומי הריבית 

החברה הלוואות  גייסה המקבילות בתקופות

מגופים פיננסים ובעל השליטה לצורך מימון 

 ןהשקעותיה בנכסים הנדל"

 

הסברי החברה ליתרות ולשינויים  לתקופה סעיף

 2017של  ןהראשו רבעוןהמהותיים ב

 

1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

תזרימי מזומנים 

 מפעילות שוטפת

לא היה שינוי משמעותי בתזרימי המזומנים  6,958 1,874 1,917

, 2017של הראשון מפעילות השוטפת ברבעון 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 מזומנים תזרימי

 השקעה לותימפע

- - 195  

 מזומנים תזרימי

 מימון מפעילות

המזומנים  לא היה שינוי משמעותי בתזרימי (7,153) (1,874) (1,917)

, 2017של הראשון מפעילות מימון ברבעון 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

4.1. FFO (FUNDS FROM OPERATIONS) 

. )שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות F.F.Oלהלן מפורטות תוצאות 

לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של נדל״ן  ,אופי חד פעמי

. F.F.O. ובתוספת חלק החברה בהפחתות( ,להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות
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 -ההינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל׳׳ן מניב. יודגש כי מדד 

F.F.O:. 

 ייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;אינו מ )א(

 אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; )ב(

 אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; )ג(

 של החברה. המבקרהחשבון  העל ידי רואו/או סקור אינו נתון המבוקר  )ד(

משקף באופן נאות פן נוסף  -F.F.Oכי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה, ה  ,החברה סבורה

של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה 

בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל״ן 

 :של החברה. O.F.F ־מניב אחרות. להלן נתוני ה 

 

 מרץב 13 ביוםחודשים שנסתיימה  לושהשלתקופה של  בה״רא ראלפי דול 

 7201 6201 

FFO  2,156   1,451  

FFO *1,570 2,275 לפי גישת ההנהלה 

 .נדחות מימון עלויות והפחתת מחדש מימון עלויות בנטרול* 

  דצמברב 31 ביוםשנסתיימה  לשנה בה״רא ראלפי דול 

 6201 5201 2014 

FFO  7,363   4,433  3,117  

FFO *3,176 6,148 7,838 לפי גישת ההנהלה 

 * בנטרול עלויות מימון מחדש והפחתת עלויות מימון נדחות.

 2017 מרץב 31חודשים שהסתיימה ביום ה לושתשתקופה של בו 2016 תבשנ FFO -העלייה ב

 EBITDAR-ב לעליה שהביא המפעיל ברווחי משמעותי משיפור, נובעת בעיקרה (שנתי)בחישוב 

ובדמי השכירות הראויים )כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם השכירות שנחתם בחודש אפריל 

2017.) 

1.5. ION  

)רווח מהשכרת נכסים והפעלתם( של  NOI (Net Operating Income)להלן מידע אודות 

הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של  NOIלהערכת הנהלת החברה, נתון  .הקבוצה

נדל״ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס 

״( מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס )מעבר לאינדיקציות Cap Rate)׳׳

הנגזר מעסקאות למיטה  ממוצעמכירה  נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר

למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי  NOI -אחרונות שבוצעו וכו׳(. בנוסף משמש נתון ה

מקוזזות השקעות  NOI, וזאת כאשר מסך ה־ יםנכסחוב פיננסי למימון רכישת  לשירות
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 : NOI -ה(. יש להדגיש כי Capexבשיפוצים ושמירה על הקיים )

 זרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;לא מציג ת )א(

, כולל יכולתה לבצע החברהלא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של  )ב(

 חלוקת כספים;

 .החברהאינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של  )ג(

 של החברה. המבקרהחשבון  העל ידי רוא אינו נתון המבוקר ו/או סקור )ד(

 של החברה: NOIלהלן נתוני ה־ 

 מרץב 31 ביוםחודשים שנסתיימה ה לושתשלתקופה של  בה״רא ראלפי דול 

 7201 6201 

NOI 3,891  3,243  

 

  בדצמבר 31 ביוםשנסתיימה  לשנה בה״רא ראלפי דול 

 2016 2015 2014 

NOI  15,058   11,047   3,908  

 

 המפעיל ברווחי משמעותי משיפורנובעת בעיקרה  2017 של ןהראשו ברבעוןו 2016בשנים  NOI -העלייה ב

ובדמי השכירות הראויים )כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם השכירות שנחתם  EBITDAR-ב לעליה שהביא

 (.2017בחודש אפריל 

 
 היבטי ממשל תאגידי .2

  כללי .2.1

ותקנות על  ,הוראות מחוק החברות 2012,3-(, התשע״ב50בהתאם לחוק ניירות ערך )תיקון מס׳ 

פיו חלות גם על חברה זרה אשר תעודות ההתחייבות שלה מוצעות לציבור בישראל, ובכלל זה 

 5.וועדת ביקורת 4הוראות בדבר חובת מינוי דירקטורים חיצוניים

למינוי דירקטורים חיצוניים  ,העניין לפי, לפעול ובכוונתה פעלה החברהבהתאם לאמור לעיל, 

ודירקטור בלתי תלוי; לקביעת גמולם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי 

 ;2000-בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש״ס

ורים להתקשר ולהכליל את הדירקטורים בכיסוי ביטוחי במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקט

ונושאי משרה בחברה; לקבוע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם 

 -תשנ"ט , לחוק החברות 240להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 

                                                      
 .2012באוגוסט  8ביום  2830פורסם בס״ח   3
 א לחוק החברות.249עד  259סעיפים   4
 לחוק החברות. 117עד  114סעיפים   5
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, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, 1999

 ביקורת; להקים ועדת תגמול ולאמץ מדיניות תגמול.להקים ועדת 

 ר פנימיקמב .2.2

 נכון למועד התשקיף לא מכהן בחברה מבקר פנים.

  תרומות .2.3

 לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות.

 פרטים בדבר המבקר של התאגיד .2.4

 אלמגור זהר.  בריטמן Deloitteהחברה הינו רואה החשבון המבקר של 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח בקשר גילוי הוראות .3

  ריטייםקאומדנים חשבונאיים 

לא נעשה שימוש באומדנים חשבונאיים  2016בדצמבר  31וליום  2017 מרץב 31בדוחות הכספיים ליום 

  .קריטיים למעט בחינת שווי הנדל׳׳ן להשקעה המתבסס על חוות דעת של שמאים מוסמכים

  ות שוויכהער .4

 לוקארד בריאן מר, באמצעות "(השווי מעריך)" .CBRE, Incהשווי של נכסי החברה הוא  מעריך

בעל התמחות  Seniors Housing & Care National Practice -נשיא  סגןכ השווי מעריך אצל המכהן

אצל  המכהן לינדרג'.  לסליבאמצעות ה"ה  וכן; שנים 5-ספציפית בתחום הדיור למבוגרים של מעל ל

 באינדיאנה הנכסים)בגין  Valuation and Advisory Services -מנהל  דירקטורכמעריך השווי 

)בגין  מנהל דירקטור -; וגרנט מלר (באינדיאנה נכסיםה)בגין  נשיא סגן - הרוויס; כריס (ואיווה

   .הנכסים בטקסס(

 הנכסים במאזן החברה.  משווי 100%מהווה הנכסים שהוערכו על ידי מעריך השווי  שיעור

 זכאי הואהשיפוי לו  בשל כבעל תלות להיחשב עשוימעריך השווי  6רשות ניירות ערך יתלהנחי בהתאם

בגין נזקים והוצאות שייגרמו  (מטעמו מי/או ו)התחייבה לשפות את מעריך השווי  החברה .מהחברה

 השווי בהערכות שימוש או והסתמכות התשקיף פי על לציבורערך  ניירות תמהצע כתוצאה לרבותלו, 

 של הטרחה שכר. מצד מעריך השווי הולמת בלתי התנהלותבמקרים של הונאה או  אלאלו,  המצורפות

 .החברה בביצועי או השווי הערכת בתוצאות הותנה לא השווי מעריך

 ומוסדות אבות בתי בתעשייתבחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל ניסיונו הרב ומקצועיותו  ,החברה

 הכישורים את לו מעניקים אשר, בפרט החברה של הפעילות ובמדינות, בכלל"ב בארה רפואיים

 . החברה נכסי של ההוגן השווי לקביעת הנדרשים

ב)ט( לתקנות ביחס להערכות שווי לנכסים מהותיים, שבוצעו על ידי 8לפרטים נוספים המנויים בתקנה 

 .לעיל 7.7.8, ראו בסעיף השווי מעריך

  
                                                      

 .2015 בפברואר 8 מיום', שווי הערכות ממספר הנובעת שווי מעריך ומהותיות שווי מעריך תלות אי בדבר 'גילוי  6
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 לאחר תאריך המאזן אירועים .5

 מיום החל כי סוכם, באינדיאנה הנותר החולים בית מול התמלוגים הסכמי תנאי של מעדכון כחלק .א

 .התפעול לחברות לתמלוגים הזכאות את ימחו הנכס חברות 2017 באפריל 1 -ה

( 1)ב()4והסכם הניהול החדש, ראה ביאור  המוסדות הרפואייםלעניין הסכמי מסגרת להשכרת  .ב

 .2017ביוני  30לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום 

, בוצעה חלוקה מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של החברות המועברות 2017 באוגוסט 3ביום  .ג

 דולר.אלפי  4,670 -כלבעלי השליטה בחברה בסך כולל של 

רה על ידי דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקה )שאינה במזומן( , אוש2017באוגוסט  10ביום  .ד

 מיליון דולר. 7.7בגין יתרות חובה עם צדדים קשורים בסך של 

 

 

 
                            _________________                                  _________________ 

 
 ,גייל איימי      ,אורלינסקי משה                  

 כספים"ל סמנכ        יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל                                          
 ודירקטורית          

 

 2017 אוגוסטב 30



  הסברי הדירקטוריון   7.25

, שלו םינו העצמי ותזרימי המזומנהתאגיד, תוצאות פעולותיו, הו קיעס בלמצ ןטוריוקהדיר יהסבר .1

  7201 יוניב 03 ליום נכון

Chosen Properties, Ltd ) (כחברה פרטית המוגבלת במניות  2017 מאיב 26התאגדה ביום ״החברה״

"ח אג״. בכוונת החברה להנפיק איגרות חוב (סדרה א׳) (BVI Business Companies Act, 2004על פי 

  ).״הבורסה״בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ ( למסחראשר יוצעו לציבור ויירשמו  )'׳א

להעברת תמורת ההנפקה מכח תשקיף זה לחשבון החברה קודם התחייבו, כי  חברהב השליטה בעלי

לחברה  ")האם החברה(" MAJH Holding Company LLC1 , תעבירלעיל) 2.3.3(ראו בעניין זה סעיף 

 -, שיחזיקו בזכויות בLLCתאגידי  21 -(באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה) את הזכויות ב

מבנים מניבים שהינם בתי אבות  21ם כמוסדות רפואיים (נכסים מניבים באזורי הפעילות, המשמשי 22

) ומבנה מניב עילל 7.1.8סיעודיים (הכוללים בחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, כמפורט בסעיף 

הזכויות מניות רגילות של החברה לחברה האם (״ 100אחד של דיור מוגן) וזאת כנגד הנפקת 

״, לפי העניין). כל הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה החברות המועברות" או "המועברות

  ל.ילע 7.1.6אחת. לפרטים בנוגע לזכויות המועברות ראו סעיף 

 הזכויותהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים באופן המשקף את רכישת 

, כאילו התבצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות האם החברההמועברות מ

במועד התאגדותן של  )2014, בספטמבר 1( 2016 בדצמבר 31 ליוםהכספיים המאוחדים פרופורמה 

בחברות הללו, לפי המאוחר,  האחזקותאת  השליטההחברות המועברות או במועד שבו רכשו בעלי 

לפרטים אודות אופן עריכת הדוחות הכספיים  בהתבסס על שיעור החזקתם בחברות אלה באותו מועד.

החברה  של פרופורמההכספיים המאוחדים  דוחותלא 1של החברה על בסיס פרופורמה, ראו ביאור 

  .)"הכספיים הדוחות"( לתשקיף 10המובאים בפרק  2016 בדצמבר 31 ליום

  

  

   

                                                      
) ובידי אביו מר ג'יי אורלינסקי 82%- אורלינסקי (כהנשלטת (בעקיפין) בידי מר משה חברה פרטית המאוגדת בדלוואר    1

  ). 18%-(כ
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה יעל פ - הכספי  בהמצ .1.1

   רי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה:קניתוח עי

  ליום יתרה  סעיף

  (אלפי דולר)

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 

  2017של ששת החודשים הראשונים ב

  2016 דצמבר 31  6201 יוניב 30  2017 יוניב 30  

 נכסים

  שוטפים

, בהשוואה 2017העלייה במחצית הראשונה של  8,481  7,415  9,605

, נובעת בעיקרה מעלייה 2016דצמבר  31ליום 

צדדים קשורים בגין דמי  -ביתרת החייבים 

  שכירות.

לא םכסינ  

  שוטפים

בהשוואה  2017העלייה במחצית הראשונה של   179,436  103,836 220,936

 משמעותינובעת משיפור  2016לדצמבר  31ליום 

 EBITDAR-שהביא לעליה ב המפעיל ברווחי

ובדמי השכירות הראויים (כפי שבאים לידי ביטוי 

) 2017בהסכם השכירות שנחתם בחודש אפריל 

  2וכתוצאה מכך העלה את שווי נכסי הנדל"ן.

    187,917  111,251  230,541  נכסים"כ סה

התחייבויות 

  שוטפות

, בהשוואה  2017הירידה במחצית הראשונה של   5,813  2,255  5,408

נובעת בעיקרה מפירעון  2016בדצמבר  31ליום 

  .התחייבות בגין מיסי נדל"ן

התחייבויות לא 

  שוטפות

, בהשוואה 2017הירידה במחצית הראשונה של   81,105  84,634  80,653

נובעת  2016לדצמבר  31השנתיים ליום לדוחות 

  בעיקרה מפירעון שוטף של הלוואות.

, בהשוואה 2017העלייה במחצית הראשונה של   100,999  24,362  144,480  סה"כ הון

לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה 

  להלן. 1.2מהרווח השוטף כמפורט בסעיף 

"כ סה

 התחייבויות

  והון

230,541  111,251  187,917    

  

  

  :וצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים פרופורמהתרי יקע יתוחנ .1.2

הסברי החברה ליתרות ולשינויים   לתקופה  סעיף

ששת החודשים המהותיים ב

  2017של הראשונים 

  

1-6/2017 1-6/2016 3-6/2017 3-6/2016  1-12/2016  

 אלפי דולר אלפי

  דולר

  דולר אלפי  דולר אלפי דולר אלפי

 הכנסות

 מדמי

של  במחצית הראשונההעלייה  16,012 3,378 4,860 6,857 8,988

, בהשוואה לתקופה 2017

                                                      
וכתוצאה  EBITDAR-לעליה ב לפרטים נוספים אודות הפעולות שביצע המפעיל ואשר הביאו לשיפור המשמעותי ברווחיו ו 2

 לתשקיף.  7.1.4.2וכן סעיף  1.2מכך לעליית הערך של הנדל"ן להשקעה, ראו סעיף 
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המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה   שכירות

מעלייה ברווח התפעולי של חברות 

התפעול, אשר קיבל ביטוי 

בהתאמת דמי השכירות לשווי 

הוגן (לפרטים נוספים, ראה ביאור 

  (א) בדוחות הכספיים).11

 הוצאות

תפעול 

  נכסים

הוצאות התפעול כוללות בעיקר   954  235  237  470  474

הוצאות בגין מיסי נדל"ן וביטוח, 

אשר מוחזרים לחברה על ידי 

  השוכרים.

  הוצאות

  הנהלה

נובעת  2016ההוצאה בשנת   552  -  -  -  -

בעיקרה מתרומות שנעשו על ידי 

  הקבוצה.

 ערך עליית

נדל"ן 

  להשקעה

ברבעון עליית הערך המשמעותית   75,600  -  -  -  41,500

נובעת בעיקרה , 2017הראשון של 

משיפור משמעותי ברווחי המפעיל 

 EBITDAR-שהביא לעליה ב

ובדמי השכירות הראויים (כפי 

שבאים לידי ביטוי בהסכם 

השכירות שנחתם בחודש אפריל 

). השיפור ברווח המפעיל נובע 2017

התקדמות במשא (א)  -  מבעיקר 

עם בתי החולים  2016שנת בומתן 

שהוביל  IGT-תחת הסדר ה

לעדכון שיעור התשלומים 

החולים לחברות  ים בתמישמשל

התפעול בגין שירותים והגעה 

להסכמים עדכניים במהלך שנת 

שיפור בתמהיל הלקוחות , (ב) 2017

אשר מקבלים שירותים שונים 

ומצריכים יותר טיפול במהלך 

ים בנוסף יהשנים (לקוחות פרט

-וה Medicaidללקוחות 

Medicare -( (ג) שיפורים הוניים ,

אמצעים (ד)  - שנעשו לנכסים, ו 

אצל המפעיל טכנולוגיים שקיימים 

מאפשרים רישום מדויק יותר ה

ידיו -עלשל השירותים הניתנים 

לדיירים, וכתוצאה מכך קבלת 

תשלומי מדינה בגין שירותים 

  רבים יותר שניתנים.

 7.1.4.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

  .לתשקיף

לא היה שינוי משמעותי בהוצאות   7,143  1,801  1,788  3,594  3,523 הוצאות
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של  במחצית הראשונההמימון   נטו, מימון

, בהשוואה לתקופה 2017

  המקבילה אשתקד.

  82,963 1,342 2,835 2,793 46,491  נקי רווח

  

 :נזילות ומקורות מימון של החברהניתוח  .1.3

החברה ליתרות הסברי   לתקופה  סעיף

מחצית ולשינויים המהותיים ב

  2017של  הראשונה

  

1-6/2017 1-6/2016 3-6/2017  3-6/2016  1-12/2016  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר

תזרימי 

מזומנים 

מפעילות 

  שוטפת

העלייה בין התקופות נובעת  6,958 1,621 1,877 3,495 3,794

ברווח  בעיקרה מעלייה

התפעולי של חברות התפעול, 

אשר הביאה לעלייה בהכנסות 

  מדמי השכירות.

 תזרימי

 מזומנים

 מפעילות

  השקעה

  ללא שינוי מהותי.  195  195  -  195  -

 תזרימי

 מזומנים

 מימון מפעילות

תזרימי המזומנים השליליים  (7,153) (1,816) (1,877) (3,690) (3,794)

נבעו בעיקרם מתשלומי ריבית 

פים בגין שוטופירעונות קרן 

הלוואות מבנקים ומוסדות 

  פיננסיים.

  

  

1.4. FFO (FUNDS FROM OPERATIONS)  

. (שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות F.F.Oלהלן מפורטות תוצאות 

לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של נדל״ן  ,אופי חד פעמי

. F.F.O. ובתוספת חלק החברה בהפחתות) ,להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות

 -ההינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל׳׳ן מניב. יודגש כי מדד 

F.F.O:.  

  ייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;אינו מ  (א)

  אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם;  (ב)

  אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי;  (ג)

  של החברה. המבקרהחשבון  העל ידי רואו/או סקור אינו נתון המבוקר   (ד)

משקף באופן נאות פן נוסף  -F.F.Oים שלה, ה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספי ,החברה סבורה

של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה 
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בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל״ן 

  :. של החברהO.F.F ־מניב אחרות. להלן נתוני ה 

  

דול   של  בה״רא ראלפי  שנסתיימה  ישהשלתקופה    יוניב 03 ביוםחודשים 

  7201  6201  

FFO  4,990 2,793 

FFO *3,031 5,228  לפי גישת ההנהלה 

  .נדחות מימון עלויות והפחתת מחדש מימון עלויות בנטרול* 

  
דול   של  בה״רא ראלפי  שנסתיימה לושה שלתקופה    יוניב 03 ביוםחודשים 

  7201  6201  

FFO  2,836 1,342 

FFO *1,461 2,955  לפי גישת ההנהלה 

  .נדחות מימון עלויות והפחתת מחדש מימון עלויות בנטרול* 

  
דול      דצמברב 31 ביוםשנסתיימה  לשנה בה״רא ראלפי 

  6201  5201  2014 

FFO  7,363 4,433 3,117 

FFO *3,176 6,148 7,838 לפי גישת ההנהלה 

  .נדחות מימון עלויות והפחתת מחדש מימון עלויות בנטרול* 

ביחס  2017ביוני  30ביום  וחודשים שהסתיימ הלושששישה ושל  ותתקופב FFO-העלייה ב

 לעליה שהביא המפעיל ברווחי משמעותי משיפור, נובעת בעיקרה לתקופות המקבילות אשתקד

ובדמי השכירות הראויים (כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם השכירות שנחתם  EBITDAR-ב

  ).2017בחודש אפריל 

1.5. NOI   

(רווח מהשכרת נכסים והפעלתם) של  NOI (Net Operating Income)להלן מידע אודות 

הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של  NOIלהערכת הנהלת החברה, נתון  .הקבוצה

נדל״ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס 

״) מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס (מעבר לאינדיקציות Cap Rate(׳׳

הנגזר מעסקאות למיטה  ממוצעמכירה  נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר

למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי  NOI -אחרונות שבוצעו וכו׳). בנוסף משמש נתון ה

מקוזזות השקעות  NOI, וזאת כאשר מסך ה־ יםנכסחוב פיננסי למימון רכישת  לשירות

  : NOI -ה). יש להדגיש כי Capexבשיפוצים ושמירה על הקיים (

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;לא מציג   (א)
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, כולל יכולתה לבצע החברהלא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של   (ב)

  חלוקת כספים;

  .החברהאינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של   (ג)

  של החברה. המבקרהחשבון  הר על ידי רואאינו נתון המבוקר ו/או סקו  (ד)

  של החברה: NOIלהלן נתוני ה־ 

  יוניב 03 ביוםחודשים שנסתיימה  ישהשלתקופה של  בה״רא ראלפי דול  

  7201  6201  

NOI 8,514 6,387 

  
  יוניב 30 ביוםחודשים שנסתיימה ה לושתשלתקופה של  בה״רא ראלפי דול  

  7201  6201  

NOI 4,623 3,143 

  

   בדצמבר 31 ביוםשנסתיימה  לשנה בה״רא ראלפי דול 

  2016  2015  2014  

NOI  15,058  11,047  3,908  

ביחס לתקופות  2017ביוני  30ביום  וחודשים שהסתיימ השלוששישה ושל  ותתקופב NOI-העלייה ב

ובדמי  EBITDAR-ב לעליה שהביא המפעיל ברווחי משמעותי משיפורנובעת בעיקרה  המקבילות אשתקד,

יצוין, כי יתרת  ).2017השכירות הראויים (כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם השכירות שנחתם בחודש אפריל 

ביוני  30לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום בפועל של חברות התפעול  EBITDAR-ה

   מיליון דולר בהתאמה.  5.3 - מיליון דולר ו 10.9 הינה 2017

  
  תאגידיהיבטי ממשל  .2

   כללי .2.1

ותקנות על  ,הוראות מחוק החברות 2012,3-), התשע״ב50בהתאם לחוק ניירות ערך (תיקון מס׳ 

פיו חלות גם על חברה זרה אשר תעודות ההתחייבות שלה מוצעות לציבור בישראל, ובכלל זה 

  5.וועדת ביקורת 4הוראות בדבר חובת מינוי דירקטורים חיצוניים

למינוי דירקטורים חיצוניים  ובכוונתה לפעול, לפי העניין, פעלה החברהבהתאם לאמור לעיל, 

ודירקטור בלתי תלוי; לקביעת גמולם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי 

 ;2000- בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש״ס

                                                      
  .2012באוגוסט  8ביום  2830 פורסם בס״ח   3
 א לחוק החברות.249עד  259סעיפים    4
 לחוק החברות. 117עד  114סעיפים    5
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במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים להתקשר ולהכליל את הדירקטורים בכיסוי ביטוחי 

ונושאי משרה בחברה; לקבוע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם 

 -תשנ"ט , לחוק החברות 240להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 

ברה ומורכבות פעילותה, , בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות הח1999

  להקים ועדת ביקורת; להקים ועדת תגמול ולאמץ מדיניות תגמול.

  ר פנימיקמב .2.2

  נכון למועד התשקיף לא מכהן בחברה מבקר פנים.

   תרומות .2.3

  לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות.

  פרטים בדבר המבקר של התאגיד .2.4

  אלמגור זהר.  בריטמן Deloitteהחברה הינו רואה החשבון המבקר של 

  התאגיד של הפיננסי הדיווח בקשר גילוי הוראות .3

   ריטייםקאומדנים חשבונאיים 

קבלת לא נעשה שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים למעט  2017 יוניב 30בדוחות הכספיים ליום 

, לפיהם לא חלו שינויים משמעותיים CBREחיצוני מהפירמה הגלובלית משמאי  No Changeמכתבי 

בהנחות, ששימשו להערכת שוויים של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר היו יכולים להביא לשינויים 

(א) בדוחות כספיים ביניים 3(לפרטים נוספים, ראה באור  2017ביוני  30 ליוםמהותיים בשוויים ההוגן 

    ).2017ביוני  30מאוחדים פרופורמה ליום 

 חר תאריך המאזןלא אירועים .4

, סוכם כי החל מיום באינדיאנה ת החולים הנותרימעדכון של תנאי הסכמי התמלוגים מול ב כחלק .1

 חברות הנכס ימחו את הזכאות לתמלוגים לחברות התפעול. 2017באפריל  1 -ה

) 1)(ב(4הניהול החדש, ראה ביאור  םהסכו מוסדות רפואיים להשכרת מסגרת הסכמי לעניין .2

 .2017ביוני  30ליום  החברה של פרופורמההכספיים המאוחדים  לדוחות

, בוצעה חלוקה מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של החברות המועברות 2017 באוגוסט 3ביום  .3

 דולר.אלפי  4,670 - כלבעלי השליטה בחברה בסך כולל של 

(שאינה במזומן) , אושרה על ידי דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקה 2017באוגוסט  10ביום  .4

  .מיליון דולר 7.7בגין יתרות חובה עם צדדים קשורים בסך של 

  

                            _________________                                  _________________  
  

  ,גייל איימי           ,אורלינסקי משה                  
  כספים"ל סמנכ        יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל                                          

  ודירקטורית                    
  

  2017 אוגוסטב 30



 

 

 

 1-ח

 ניהול החברה - 8פרק 

 

  דירקטוריון החברה 1.1

 להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה: 

 

 שאול שניידר ירון זלצמן עדי מולכו שר יבסט גייל איימי אורלינסקי'יי ג אורלינסקי משה שם:

שם 
 באנגלית:

Moshe Orlinsky Jay Orlinsky Amy Gale Steve Sher Adi Molcho Yaron Zalisman Shaul Schneider 

 הדירקטוריון"ר יו תפקיד:
 ומנכ"ל

 

דירקטורית  דירקטור 
  כספים"ל סמנכו

 חיצוני דירקטור דירקטור בלתי תלוי  דירקטורית חיצונית דירקטור

מספר 
 :דרכון

456901269 554934619 556711999 410440515 12912059 23311693 014145940 

תאריך 
 לידה:

 1961באוגוסט  17 1974באוקטובר  22 1979באפריל  27 1967באפריל  1 1974 ביולי 22 1952ביוני  20 1976 בינואר 20

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין:

11988 Fishers 

Crossing Drive, 

Suite 100, 

Fishers, IN 46038 

11988 Fishers 

Crossing Drive, 

Suite 100, Fishers, 

IN 46038 

11988 Fishers 

Crossing Drive, 

Suite 100, 

Fishers, IN 46038 

1357 Elmwood 

Ave, Deerfield, IL, 

60015-2103   

, כרמי 5רחוב אורן 
 יוסף, ישראל 

, קרית 11רחוב הכפר 
 אונו, ישראל

חטיבת אלכסנדרוני 
, רעננה, ישראל20  

 ישראלית  ישראלית ישראלית אמריקאית אמריקאית אמריקאית אמריקאית נתינות:

תחילת 
כהונה 

 כדירקטור:

 2017באוגוסט  14 2017 באוגוסט 9 2017 באוגוסט 9 2017 באוגוסט 9 2017 באוגוסט 9 2017 באוגוסט 9 2017 במאי 26
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 שאול שניידר ירון זלצמן עדי מולכו שר יבסט גייל איימי אורלינסקי'יי ג אורלינסקי משה שם:

חברות 
בוועדת 

 דירקטוריון:

ועדת ביקורת בשבתה  לא לא לא לא
 גם כועדת תגמול

ועדת ביקורת בשבתה 
 גם כועדת תגמול

ועדת ביקורת בשבתה 
 גם כועדת תגמול

האם הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי, 
דירקטור 
חיצוני או 
דירקטור 

חיצוני 
 מומחה:

 כן כן כן לא לא לא לא

האם 
החברה 

בו  רואה
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית:

 כן כן כן לא כן לא לא

האם 
החברה 
רואה בו 

כבעל 
כשירות 

 מקצועית:

 כן כן כן כן כן כן כן

הדירקטור 
הינו עובד 

של 
התאגיד, 

של חברה 
בת או חברה 
קשורה שלו 
או של בעל 

 עניין בו:

 הדירקטוריון"ר יו
 החברה"ל ומנכ

 באמצעות ומכהן
 בשליטתו תאגידים

 האם בחברת כמנהל
 החברה של

 של בנות ובחברות
ובחברות  החברה

נוספות בשליטתו 

בחברה  דירקטור
ומכהן באמצעות  

 בשליטתו תאגידים
בחברת האם  כמנהל

 ובחברותשל החברה 
 החברה של בנות

ובחברות נוספות 
בשליטתו השוכרות 
את נכסי החברה ו/או 

בחברה וכן "ל סמנכ
מכהנת כסמנכ"ל 
כספים בקבוצת 

Chosen . 

 חיצוני משפטי יועץ
 בשליטת חברות של

 השליטה בעל

 לא לא לא
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 שאול שניידר ירון זלצמן עדי מולכו שר יבסט גייל איימי אורלינסקי'יי ג אורלינסקי משה שם:

השוכרות את נכסי 
החברה ו/או 
המעניקות לה 

 שירותים.  

 

 

המעניקות לה 
  .שירותים

 ראשון תואר בעל השכלה:
(B.Sc בחשבונאות )

 Yeshiva -מה

University  משנת(
 עורך( וכן הינו 1997

דין בעל תואר 
-מ במשפטים
Fordham 

University  משנת(
2001.) 

 

בעל תואר ראשון 
(BAמ  )- Yeshiva 

University  משנת(
ובעל  בכלכלה( 1974

  -( מMBAתואר שני )

Baruch College of 

CUNY  משנת(
1977.) 

בעלת תואר ראשון 
(B.Sc )בחשבונאות 

 University of-מ
Missouri-St. 

Louis . בעלתMBA 
)תואר שני במנהל 

 MHAעסקים(, 
 בניהול שני תואר)

-ו( בריאות מערכות
Masters 

Forensics מ-
Webster 

University.  

בעל תואר במשפטים 
(JD ) מאוניברסיטת

Chicago Kent 

School of Law 
( ובעל 1992)משנת 

( B.Sתואר ראשון )
בחשבונאות 

מאוניברסיטת 
Indiana University, 

Kelley School 

Buisness . 

בעלת תואר במנהל 
עסקים ומומחיות 

במימון ונדל"ן 
מהבינתחומי הרצליה 

ובעלת תואר שני 
(MBA ) עם התמחות

במימון ונדל"ן מבית 
וורטון ספר 

באוניברסיטת 
 פינסיבלניה 

רו"ח מוסמך. בעל 
תואר ראשון 

בחשבונאות וכלכלה 
מהאוניברסיטה 

בירושלים.  העברית
בעל תואר שני במנהל 

( MBAעסקים )
 -התמחות במימון 
אוניברסיטת תל 

 אביב.

בעל תואר ראשון 
המדינה  יבמדע

מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים 

ובעל תואר שני 
(MBA )

מאוניברסיטת 
 מנצ'סטר באנגליה. 

 5 -עיסוק ב
השנים 

 האחרונות:

"ל בקבוצת מנכ
Chosen  ולפני כן
 Helthבחברות 

Care  .נוספות
 בהרחבהלפרטים 

פעילותו של  בדבר
מר משה 

, ראו אורלינסקי
 .   לעיל 7.1.3סעיף 

  וכן"ן בנדל השקעה
 כספים"ל כסמנכ כיהן

. קבוצהה חברותב
 בהרחבהלפרטים 

פעילותו של מר  בדבר
, ראו אורלינסקי'יי ג

 .לעיל 7.1.3סעיף 

בחברה וכן "ל סמנכ
מכהנת כסמנכ"ל 

כספים בקבוצת 
Chosen .שנת לפני 

הגב'  כיהנה, 2014
 כחשבת גייל

בחברות שונות של 
בעלי השליטה 

 בחברה.  

מנהלת קשרי  עורך דין 
משקיעים ותחום שוק 

 קבוצת עזריאלי  -ההון

סמנכ"ל כספים 
בחברת איי.די.או. 

גרופ בע"מ; סמנכ"ל 
 .A.D.Oכספים 

Properties. 

סמנכ"ל פיתוח 
; עסקים באיסנס

דירקטור ושותף בבית 
 Postiviaהשקעות 
וכן ייעוץ  ,בולגריה

כהונה עסקי ו
 דירקטורכ

תאגידים 
בהם משמש 

 כדירקטור:

 כמנהל וכןלעיל  ראו
פרטיות  בחברות

 .שליטתונוספות ב

 בחברות כמנהל
פרטיות נוספות 

 .שליטתוב

כלכלית ירושלים  אין אין אין
 בע"מ

 דח"צ באיטנרקיור;
נכסים  דח"צ בפתאל

 -דח"צ ב אירופה;
ASRR דח"צ ;

בדלשה קפיטל; דח"צ 
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 שאול שניידר ירון זלצמן עדי מולכו שר יבסט גייל איימי אורלינסקי'יי ג אורלינסקי משה שם:

; בקורנרסטון נכסים
וכן דירקטור בחברות 

דשר שירותי  -פרטיות 
ייעוץ כלכלי וניהול 

בע"מ ובמקס ש. 
 .אחזקות

קרבה 
משפחתית 
לבעל עניין 

אחר 
 בחברה:

, בנו של מר ג'יי כן
בעל  אורלינסקי

 שליטה בחברה.

 משהשל מר  אביו, כן
בעל  אורלינסקי

 שליטה בחברה.

 אין אין אין אין אין

(, ומיידייםניירות ערך )דוחות תקופתיים  בתקנות זה, כמשמעות מונח הינו מורשה חתימה עצמאי בחברה אורלינסקי'יי וג אורלינסקימשה  "ה:מה אחד כל, כי יצוין

  .1970-תש"ל
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  נושאי משרה בכירה 1.2

לא מכהנים נושאי משרה בכירה נוספים מעבר לנושאי המשרה אשר פרטים  ףלמועד התשקי

 לעיל.  1.1אודותם מובאים בסעיף 

   הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים 1.3

החלות על דירקטוריון החברה בהתאם להוראות הדין באיי להלן תיאור חלק מההוראות 

הבתולה הבריטיים, תזכיר ההתאגדות של החברה ותקנון החברה. מובהר כי תזכיר ההתאגדות 

 ותקנון החברה, כפופים להוראות דין איי הבתולה הבריטיים.

ורכי דין בהתאם לחוות הדעת של משרד ע היאהבתולה הבריטיים  ייההתייחסות בפרק זה לדין א

להלן, במקור ובתרגום לעברית, אשר הסכים  11המוסמך באיי הבתולה הבריטיים הכלול בפרק 

 להכללת חוות דעתו ותרגומה בתשקיף.

יחולו על , כל עוד אגרות החוב )סדרה א'( של החברה יהיו במחזור, לעיל 1.1בסעיף  כאמור

וכפועל יוצא הוראות שונות של חוק החברות,  א לחוק ניירות ערך,39 החברה הוראות סעיף

וכן מינוי ועדת  2מינוי ועדת ביקורת 1,הוראות לגבי חובת מינוי דירקטורים חיצוניים ובכלל זה

בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי על החברה, וזאת  יחולו 3,תגמול

 4.הבתולה הבריטיים

השליטה ונושאי המשרה בחברה, בהווה ובעתיד, מתחייבים באופן בלתי חוזר  יהחברה, בעל

תקפותו של סעיף  או ויתחייבו באופן בלתי חוזר )לפי העניין( שלא להעלות טענות נגד תחולתו

 א לחוק ניירות ערך כאמור.39

 פי דיני איי הבתולה כהונתו של דירקטור מסתיימת קודם לתום התקופה שנקצבה-הואיל ועל

לכהונה זו רק מכוח מותו )חו״ח(, התפטרותו, החלטה של דירקטוריון החברה, אסיפת בעלי 

המניות או בית המשפט, אזי בעל השליטה ויתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה 

( במקרה שבו מי מהדירקטורים החיצוניים הודיע לחברה כי 1מתחייבים באופן בלתי חוזר כי: )

יפעלו  הםתנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתו כדירקטור חיצוני, אזי חדל להתקיים בו 

בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון )לפי העניין( 

דחופה, אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני האמור לאלתר 

( במקרה שבו מי 2) -ם יצביעו בעד החלטה כאמור; ו״( וכי הההחלטהזה בלבד: ״( 1))בס״ק 

( 1)א()226מהדירקטורים המכהנים הודיע לחברה כי הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 

( לחוק החברות, או שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל על 1)א226לחוק החברות או 

ה פרטית שהיא חברת אג״ח, אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחבר

אזי יפעלו בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון )לפי 

                                                      

 א לחוק החברות.249עד  239סעיפים  1
 לחוק החברות. 117עד  114סעיפים  2
 . החברותב לחוק 111 -א ו111סעיפים   3
כי בתקנון אין  ,א לחוק ניירות ערך. יודגש39תקנון החברה כולל את אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף  4

 הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
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העניין( דחופה, אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור האמור לאלתר 

 ״( וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור.ההחלטהזה בלבד: ״ (2) )בס״ק

ממועד ההנפקה ובמהלך  5חודשים 3השליטה מתחייבים באופן בלתי חוזר כי החל מתום  יבעל

 הדירקטורים זה)ובכלל דירקטורים  לושהשגרות החוב )סדרה א׳( יכהנו בחברה לפחות יחיי א

 שהינם תושבי ישראל. (החיצוניים

אינו  ואההתיאור להלן מהווה תיאור עיקרי התקנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה ו

תקנון החברה ובכל תיקון לתזכיר ולתקנון, ככל בתזכיר ההתאגדות ובממצה. ניתן יהא לעיין 

 .gna.gov.ilwww.ma שיהיה, באופן אלקטרוני, באתר ״מגנא״ של רשות ניירות ערך בכתובת

על פי או תחת פיקוח הדירקטוריון. כפוף לאמור בתקנון, עסקי וענייני החברה ינוהלו ב 1.3.1

( דירקטורים 2בכל עת לפחות שני ) בהיכהנו , חוב אגרות חברת היא החברה עוד כל

 חיצוניים. 

 מינוי דירקטורים, סיום כהונתם ודירקטורים חליפיים 1.3.2

הדירקטורים הראשונים של החברה ימונו על ידי הראשון או  הדירקטור 1.3.2.1

ולאחר מכן ייבחרו הדירקטורים באמצעות  6הסוכן הרשום הראשון

 ימונה דירקטור החלטה של בעלי המניות או החלטה של הדירקטוריון.

 לתקופה ימונה, צוינה לא ואם, מינויו בעת צוינה אשר הכהונה לתקופת

  ; מוגבלת בלתי

לעיל, לא ימונה אדם כדירקטור בחברה, אלא אם  1.3.2.1 בכפוף לסעיף 1.3.2.2

הצהרה בכתב  באמצעותגילה את הפרטים הבאים לדירקטוריון החברה, 

 ״(:ההצהרה: ״זה 1.3.2.2 בסעיף)

להלן וטרם  )א(1.3.2.3אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  .א

פי סעיף -פה שבה אסור לו לכהן כדירקטור עלחלפה התקו

 להלן;)א( 1.3.2.3

ם להלן וטר)ב(  8.3.2.3אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  .ב

)ב(  8.3.2.3פי אותו סעיף -חלפה התקופה שקבע בית המשפט על

 להלן;

הטילה אמצעי אכיפה האוסר עליו  אם ועדת האכיפה המינהלית .ג

לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא 

                                                      

 .לתקנון 16.3סעיף   5
באיי הבתולה  ן רישום הנוכחעל פי חוקי איי הבתולה הבריטיים, כל חברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים חייבת בסוכ 6

הבריטיים. אדם לא יהיה ולא יסכים להיות סוכן רשום של חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים אלא אם האדם 

של איי הבתולה  1990או חוק הבנקים וחברות נאמנות משנת  1990כאמור מחזיק ברישיון על פי חוק ניהול חברה משנת 

 מרהסוכן הרשום של החברה מינה את  2017 במאי 26 שביוםתי סוכן רשום. יצוין הבריטיים המסמיך אותו לספק שירו

  .של החברה ןכדירקטור הראשו אורלינסקי משה

http://www.magna.gov.il/
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ת האכיפה וטרם חלפה התקופה שקבעה ועד חברת אגרות חוב,

 להלן.)ג(  8.3.2.3פי סעיף -המינהלית על

 ההצהרה תישמר במשרדה הרשום של החברה. 

1.3.2.3  

אדם שהורשע בפסק דין באחת מהעבירות הבאות לא ימונה לכהונת  (א)

דירקטור בחברה, אלא אם עברו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו 

 הורשע:

(i) ( :שוחד1בעבירות של ); (גניבה מנכסי החברה על ידי מנהל 2 )

( שימוש במסמך 5) ;( זיוף4) ;השגת דבר מה במרמה (3) ;חברהב

( רישום מזויף במסמכי 7) ;( שידול באמצעות מרמה6) ;מזויף

( אי מסירת 9) ;( עבירות של מנהלים או עובדים בחברה1) ;חברה

מרמה ( 10) ;מידע ופרסום מטעה על ידי נושא משרה בחברה

( סחיטה תוך 12) ;( הסתרה במרמה11) ;והפרת אמונים בחברה

על  פנים( שימוש במידע 14) ;( סחיטה באיומים13) ;שימוש בכוח

( 16) ;( שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים15); ידי איש פנים

הצעה ומכירת ניירות ערך לציבור בישראל שלא בהתאם לתשקיף 

פרט מטעה בטיוטת  ( גרימה להכללת17) ;או טיוטת תשקיף

( גרימה להכללת פרט מטעה במידע המוצג 11) ;תשקיף או בתשקיף

( הוצאת חוות דעת, דוח או אישור הנכללים 19באסיפת עובדים; )

או שיש אליהם התייחסות לאחר מכן בתשקיף, דוח, הודעה או 

מפרט הצעת רכש, מתוך ידיעה שחוות הדעת, הדוח או האישור 

גרימה להכללת פרט מטעה בדוח, הודעה,  (20) ;הכילו פרט מטעה

מסמך רישום או מפרט הצעת רכש המוגשים לרשות ניירות ערך או 

פרט מטעה באחד  כלל( 21); לבורסה לניירות ערך בתל אביב

( 22) ;הייד-מדוחותיה, פרסומיה או מידע אחר המפורסם על

 הונאה בקשר לניירות ערך; או

(ii) ולם בעבירות של שוחד, הרשעה על ידי בית משפט בכל מקום בע

עבירות על ידי מנהלי תאגיד או עבירות הכרוכות בניצול  מרמה,

 מידע פנים.

לעיל לא )א(  8.3.2.3אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף  (ב)

ימונה כדירקטור בחברה, אם בית המשפט קבע שמכוח מהות, חומרת או 

נסיבות העבירה, האדם אינו רשאי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 

בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית 

 אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.המשפט 

הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו   (ג)

גרות ילכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת א
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דירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן לחוב, לא ימונה אותו אדם 

 כדירקטור על פי אותה החלטה.

 חוק תחת כדירקטור לכהן פסילתו)א(  :יכהן במשרתו עדכל דירקטור  1.3.2.4

, יחיד שאינו במקרה או, מותו; )ב( הבריטיים הבתולה באיי החל החברות

)ד( ביום בו נודע  ;ממשרתו פיטוריו או התפטרותו; )ג( להתקיים בהפסיקו

 נודע בו היום)ה(  (;i)1.3.2.3 בסעיף המנויות מהעבירות באחתעל הרשעתו 

; )ג( 8.3.2.3הדירקטור האמור, כאמור בסעיף  על אכיפה אמצעי הטלת על

)ו( הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד, נקט מיוזמתו בהליכי פירוק או 

הסרתו בפועל מכהונה על ידי החלטה של  יום; )ז( לחברה פירוק צו שניתן

תקופת הכהונה שנקבעה )ככל  תום)ח( הדירקטוריון או של בעלי המניות; 

 אושל הדירקטורים או בעלי המניות  בהחלטהשנקבעה( בזמן מינויו או 

דירקטורים חיצוניים שתקופת כהונתם הינה בהתאם לאמור ל ביחס( ט)

אשר לא חיצוניים  שאינםלהלן ודירקטורים בלתי תלויים   8.3.3.9בסעיף 

, ולעניין זה רצופות שנים 9יכהנו כדירקטורים בחברה לתקופה העולה על 

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף 

  הכהונה.

אדם כדירקטור של החברה אלא אם הסכים בכתב לשמש לא יתמנה  1.3.2.5

 כדירקטור.

  8.3.2.3או  1.3.2.2נודע לחברה כי דירקטור מונה בניגוד להוראות סעיפים  1.3.2.6

  או 1.3.2.7 סעיפים לעיל אוהר הפר את הוראות לעיל, או כי דירקטו

של אותו דירקטור, אם את כהונתו  יסייםלהלן, הדירקטוריון  1.3.2.1

תפקע כך  עלמצאו כי נתקיימו התנאים האמורים, וממועד ההחלטה 

 דרישות נוספות לפיטורי דירקטור חיצוני מפורטות בסעיפיםהכהונה. 

 להלן. 1.3.3.14-1.3.3.10

אם, לאחר מינויו כדירקטור בחברה, הורשע דירקטור בעבירה המפורטת  1.3.2.7

לעיל, יודיע על כך לחברה מוקדם )ב( )א( 1.3.2.3או  )א()א( 1.3.2.3 בסעיפים

דירקטוריון או בהחלטת בעלי ככל האפשר וכהונתו תסתיים בהחלטת 

לעיל, ולא יהיה ניתן  1.3.2.4 המניות של החברה בהתאם להוראות סעיף

לשוב ולמנותו כדירקטור אלא אם כן חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן 

 לעיל. 1.3.2.3 כדירקטור, כמפורט בסעיף

 אם, לאחר מינויו כדירקטור בחברה, החליטה ועדת האכיפה המינהלית 1.3.2.1

להטיל אמצעי אכיפה על אדם האוסר עליו להתמנות כדירקטור בכל 

גרות חוב או בחברה יחברה ציבורית, בכל חברה פרטית שהיא חברת א

לעיל, יודיע על כך אותו )ג( 1.3.2.3 שבה מונה האדם כאמור בסעיף

דירקטור לחברה מוקדם ככל האפשר וכהונתו תסתיים בהחלטת 

 1.3.2.4 מניות של החברה בהתאם לסעיףדירקטוריון או בהחלטת בעלי ה

לעיל, ולא יהיה ניתן לשוב ולמנותו כדירקטור, אלא אם חלפה תקופת 
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 האיסור שקבעה וועדת האכיפה המינהלית.

דירקטור רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות מתן הודעה בכתב על  1.3.2.9

התפטרותו לחברה וההתפטרות תיכנס לתוקפה ממועד קבלת ההודעה על 

ו ממועד מאוחר יותר כפי שיצוין בהודעה. בנוסף לדרישות ידי החברה א

לעיל, דירקטור יתפטר מתפקידו  1.3.2.1-1.3.2.3 םהמפורטות בסעיפי

באופן מיידי אם הוא פסול או הופך להיות פסול מלכהן כדירקטור על פי 

  דיני איי הבתולה הבריטיים.

מילוי  הדירקטוריון רשאי, בכל זמן, למנות כל אדם כדירקטור לשם 1.3.2.10

כאשר הדירקטוריון ממנה  משרה פנויה או בנוסף לדירקטורים הקיימים.

אדם כדירקטור לשם מילוי משרה פנויה, התקופה לא תהיה ארוכה יותר 

 מאשר התקופה שנותרה לאדם שחדל להיות דירקטור להחזיק במשרה.

, או במקרה של דירקטור משרת דירקטור מתפנית, אם דירקטור נפטר 1.3.2.11

או מפסיק להחזיק במשרתו מכל סיבה מפסיק להתקיים  ,תאגיד שהוא

 אחרת טרם פקיעת תקופת כהונתו בתפקיד.

, למנות שיופקד במשרדי החברה דירקטור רשאי, באמצעות מסמך בכתב 1.3.2.12

 דירקטורכ מינוילאדם שאינו פסול  אוחליף שלא חייב להיות דירקטור 

להשתתף והחליף יהיה זכאי  הבריטיים הבתולה איי לחוקי בהתאם

בישיבות בהעדרו של הדירקטור שמינה אותו ולהצביע או להסכים 

 במקומו של הדירקטור עד שהמינוי יפקע או יסתיים.

: בחברה כדירקטור מלכהן פסול יהיה, מהבאים אחד בו שמתקיים אדם 1.3.2.13

 שהוא או" disqualified person" הוא; )ב( שנים 11 לו מלאו טרם)א( 

"restricted person" מונחים אלו על פי חוקי איי הבתולה  כהגדרת

שלא קיבל הפטר או )ד( תאגיד שפתח  רגל שטופ הואהבריטיים; )ג( 

 .ביוזמתו בהליכי פירוק או שקיבל צו פירוק מבית משפט

בקשר עם השירותים הניתנים  הבחבר לדירקטורים שיינתנו התגמולים 1.3.2.14

ה או השתתפות או שיינתנו על ידם לחברה )בין אם בדרך של שכר, עמל

ברווחים ובין אם בכל דרך אחרת(, לרבות בגין שירותים שיינתנו על ידם 

 הדירקטוריון של בהחלטה ועלחברות שהחברה היא בעלת עניין בהן, ייקב

 .המניות בעלי של בהחלטה או

 1.3.2.7, 1.3.2.2 בסעיפים המפורטות הגילוי חובות את שהפר דירקטור 1.3.2.15

 לעיל, ייחשב כמי שהפר את חובת האמונים שלו כלפי החברה. 1.3.2.1או 

 דירקטורים חיצוניים 1.3.3

אם, במועד המינוי של דירקטור חיצוני, כל חברי הדירקטוריון בחברה  .1.3.3.1

שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד, יהיה 

 הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני.
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לא יאוחר משלושה חודשים  וימונ ניםהראשו ייםהחיצונ יםהדירקטור .1.3.3.2

 מהמועד שבו הפכה החברה לחברת אגרות חוב.

דירקטור חיצוני ימונה על פי החלטה של בעלי המניות או על פי החלטה  .1.3.3.3

של הדירקטוריון רק לאחר המועד שבו המועמד כאמור המציא הצהרה 

אישרה  לעיל וועדת הביקורת 1.3.2.2 בכתב בהתאם להוראות סעיף

 1.3.3.6 -ו ,1.3.3.5, 1.3.3.4 שהתקיימו כל התנאים הנקובים בסעיפים

  להלן.

רק יחיד שהוא תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור )בהתאם  .1.3.3.4

לעיל( ימונה כדירקטור חיצוני ויחיד זה יהיה  1.3.2.3 -ו 1.3.2.2לסעיפים 

 בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפחות אחד

 מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

 :אלה בנסיבות בחברה חיצוני לדירקטור אדם הלא ימונ .1.3.3.5

קרובו, שותפו, מעבידו, מי שהוא כפוף במישרין או או  הוא .א

זיקה לחברה בעל  הואבעקיפין או תאגיד שהוא בעל השליטה בו, 

או לבעל השליטה בחברה או לקרובו, במועד המינוי, או בשנתיים 

שקדמו למועד המינוי, או זיקה לתאגיד אחר, ולגבי חברה שאין 

כל זיקה למי  -בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה 

יושב ראש דירקטוריון החברה, המנהל  שהוא, במועד המינוי,

ותי או נושא המשרה הבכיר ביותר הכללי, הנשיא, בעל מניות מה

  בתחום הכספים;

 :זה לעניין

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים  -״ זיקה״

דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של 

דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת 

 להציע לראשונה מניות לציבור.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או  -״ תאגיד אחר״

 בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד  .ב

עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה, או אם יש בהם לפגוע 

 ביכולתו לפעול כדירקטור;

חיצוני אם הוא עובד של רשות ניירות לא ימונה יחיד כדירקטור  .ג

 הערך או של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

לעיל, לא יתמנה יחיד כדירקטור  1.3.3.5 מבלי לגרוע מהוראות סעיף .1.3.3.6

חיצוני שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או 

 בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או
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לעיל, גם  1.3.3.5 מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף

אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד 

קוימו קשרים או להלן.  1.3.3.1 שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף

התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, 

להלן הפרת תנאי מן התנאים הדרושים  1.3.3.14-3.3.11.1 לעניין סעיפים

 כדירקטור חיצוני. הלמינוי או לכהונ

בכל וועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון )ככל שדיני  .1.3.3.7

איי הבתולה הבריטיים או תקנון זה מתירים(, יכהן לפחות דירקטור 

 חיצוני אחד.

בהתאם למגבלות הקבועות  דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות .1.3.3.1

דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא  בחוק ניירות ערך.

זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בשל 

כהונתו כדירקטור בחברה. לעניין סעיף זה, תמורה לא תכלול הענקת 

 פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.

ו של דירקטור חיצוני תהיה שלוש שנים, ורשאית החברה, תקופת כהונת .1.3.3.9

 למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. 

פוטר וכהונתו לא תפקע אלא בהתאם להוראות ידירקטור חיצוני לא  .1.3.3.10

משפט רשאי, לבקשת  להלן. בנוסף, בית 1.3.3.14עד  1.3.3.11 סעיפים

להורות על סיום כהונתו של החברה, דירקטור, בעל מניות או נושה, 

( נבצר מהדירקטור 1דירקטור חיצוני אם מצא כי התקיים אחד מאלה: )

( במשך כהונתו הוא נמצא אשם 2החיצוני למלא את תפקידו דרך קבע; )

 לעיל. (i)1.3.2.3 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה כמפורט בסעיף

 1.3.3.3 בסעיפיםדירקטור חיצוני שחדלו להתקיים בו התנאים הדרושים  .1.3.3.11

 לדירקטוריוןלעיל לכהונה כדירקטור חיצוני יודיע על כך  1.3.3.6עד 

מיד וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת בעלי  החברה

 לעיל. 1.3.2.4 המניות של החברה בהתאם לסעיף

נודע לדירקטוריון כי קיים חשש שדירקטור חיצוני חדל לקיים תנאי  .1.3.3.12

לעיל למינויו  1.3.3.6 עד 1.3.3.3 ל פי סעיפיםמהתנאים הדרושים ע

כדירקטור חיצוני, או כי קיים חשש כי הדירקטור הפר את חובת 

האמונים לחברה, ידון בכך הדירקטוריון בישיבה שתכונס לראשונה 

 לאחר שנודע להם על כך.

נודע לדירקטוריון, לאחר שנתנו לדירקטור החיצוני הזדמנות סבירה  .1.3.3.13

שהדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מהתנאים להציג את עמדתו, 

לעיל למינויו, או כי הוא הפר  1.3.3.6 עד 1.3.3.3 הדרושים על פי סעיפים

לשם סיום כהונתו של  ישיבהאת חובת האמונים, יזמן הדירקטוריון 

 לעיל. 1.3.2.4 הדירקטור החיצוני בהתאם לסעיף
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ורות על סיום בית משפט רשאי, לבקשת דירקטור או בעל מניות, לה .1.3.3.14

כהונתו של דירקטור חיצוני אם מצא שהדירקטור החיצוני חדל לקיים 

לעיל למינויו  1.3.3.6 עד 1.3.3.3 תנאי מן התנאים הדרושים על פי סעיפים

  כדירקטור חיצוני, או כי הפר את חובת האמונים לחברה.

משרתו של דירקטור חיצוני ולא מכהנים בחברה שני דירקטורים  נתפנתה .1.3.3.15

 חיצוניים אחרים, ימלא הדירקטוריון את המשרה הפנויה על פי החלטתו.

 שכיהן למי יעניקו לא בשליטתם ותאגיד בה השליטה ובעל החברה .1.3.3.16

החברה, לבן זוגו או לילדו טובת הנאה,  הבאות חיצוני כדירקטור

 לכהונה, ילדו את או זוגו בן את, אותובמישרין או בעקיפין, ולא ימנו 

 לא, בה השליטה בעלי בשליטת בתאגיד או בחברה משרה כנושא

 בין, בתמורה מקצועיים שירותים ממנו יקבלו ולא כעובד יעסיקוהו

 כן אם אלא, בשליטתו תאגיד באמצעות לרבות, בעקיפין ובין במישרין

 קרוב ולעניין, חברה באותה חיצוני כדירקטור כהונתו מתום שנתיים חלפו

 .חיצוני כדירקטור כהונתו מתום שנה, ילדו או זוגו בן שאינו

לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם  .1.3.3.17

אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה 

 .הפלונית

 סמכויות הדירקטוריון 1.3.4

 אשר הדירקטוריון של החברהידי  בכפוף להוראות התקנון, עסקי החברה ינוהלו על

רשאי לשלם את כל ההוצאות שנגרמו לפני ובקשר עם התאגדות החברה ורשאי לממש 

לצורך ניהול, הכוונה ופיקוח על עסקי וענייני  הנדרשותאת כל סמכויות החברה 

הוקנו על פי דיני איי הבתולה הבריטיים, התזכיר או התקנון לבעלי שלא החברה 

ובהתאם לדין באיי  ובכפוף לסמכויות שהוקנו לו לפי תקנון החברה המניות בחברה

 הבתולה הבריטיים ובהתאם לדרישות שיקבעו בהחלטה של בעלי המניות.

 ישיבות הדירקטוריון 1.3.5

ועדים ובאופן הדירקטוריון או כל וועדה שלו רשאים להיפגש במ .1.3.5.1

ובמקומות באיי הבתולה הבריטיים או מחוצה להם, כפי שהדירקטוריון 

 יקבע.

משתתף טלפונית או  חליפואו  הואדירקטור ייחשב כנוכח בישיבה אם  .1.3.5.2

באמצעי אלקטרוני אחר וכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה מסוגלים 

 לשמוע זה את זה.

 מניין חוקי 1.3.6

ישיבת דירקטוריון תיחשב כאילו התקיימה כדין לכל המטרות אם  1.3.6.1

בתחילת הישיבה נוכחים, באופן אישי או על ידי חליפים, לא פחות 

 .ולפחות שני דירקטורים המספר הכולל של הדירקטוריםמ משליש
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לעניין סיום כהונתו של המבקר הפנימי, המניין הדרוש לפתיחת ישיבה  1.3.6.2

חות מרוב חברי הדירקטוריון על אף הוראת של הדירקטוריון יהיה לא פ

 כל סעיף אחר בתקנון.

 יו״ר הדירקטוריון 1.3.7

בישיבות של הדירקטוריון שבהן יו״ר הדירקטוריון נוכח, הוא ישב בראש  1.3.7.1

 הישיבה.

אם אין יו״ר דירקטוריון או אם יו״ר הדירקטוריון אינו נוכח,  1.3.7.2

 הדירקטורים הנוכחים יבחרו אחד מהם כיו״ר הישיבה.

 הדירקטוריון ועדות 1.3.1

 כלהדירקטורים רשאים להאציל להוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים,  בכפוף

שתמנה חבר או מספר חברים מחברי הדירקטוריון  הדירקטוריון לוועדהסמכות של 

 .כפי שימצאו לנכון

 לדירקטוריון אין סמכות להאציל לוועדת דירקטוריון את הסמכויות הבאות:

 התקנון;לתקן את התזכיר או  (א)

 למנות וועדות דירקטוריון; (ב)

 להאציל סמכויות לוועדת דירקטוריון; (ג)

 דירקטורים;לסיים כהונת  אולמנות  (ד)

 סוכן;לסיים כהונת  אולמנות  (ה)

 לאשר תכנית מיזוג, איחוד או הסדר;  (ו)

 ;להוציא הכרזת כושר פירעון או לאשר תכנית פירוק (ז)

לאחר הצעת חלוקה,  מיידלפי דיני איי הבתולה הבריטיים, לפיה  החלטה לקבל (ח)

 החברה תעמוד במבחן יכולת הפירעון.

)ג( לעיל אינם מונעים מוועדת דירקטוריון, שהוסמכה על ידי  -)ב( ו קטנים םסעיפי

החלטת דירקטוריון שמינתה את הוועדה כאמור או באמצעות החלטת דירקטוריון 

שנעשתה לאחר מכן, למנות ועדת משנה ולהאציל לוועדת המשנה סמכויות הניתנות 

 למימוש על ידי הוועדה.

 ועדת ביקורת 1.3.9

 באמצעות, הדירקטוריון חוב אגרותלחברת  החל ממועד הפיכת החברה 1.3.9.1

 ימנה ועדת ביקורת.החלטתו, 

מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה. חברי ועדת הביקורת  1.3.9.2

ייבחרו מבין חברי הדירקטוריון והוועדה תכלול בכל עת את כל 

הדירקטורים החיצוניים שמונו. רוב חברי ועדת הביקורת יהיו 
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 ו דירקטורים בלתי תלויים.דירקטורים חיצוניים א

 יושב ראש וועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני. 1.3.9.3

 ועדת תגמול 1.3.10

 ימנה וועדת תגמול.החלטתו  באמצעותהדירקטוריון  1.3.10.1

מספר חבריה של וועדת התגמול לא יפחת משלושה. חברי ועדת התגמול  1.3.10.2

ייבחרו מבין חברי הדירקטוריון והוועדה תכלול בכל עת את כל 

החיצוניים שמונו. רוב חברי ועדת התגמול יהיה דירקטורים הדירקטורים 

חיצוניים ושאר חבריה יהיו דירקטורים שתנאי כהונתם והעסקתם הם 

 לעיל. 1.3.3.1 בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף

 .חיצוני דירקטור יהיה התגמול ועדת ראש יושב 1.3.10.3

 וביטוח שיפוי 1.3.11

 משרה ונושא דירקטורלהוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים, כל  בכפוף 1.3.11.1

החברה, וכן כל  ימבקר אתכולל  לא, ולמען הסר ספק החברה של

 -אחד מהם  כלדירקטור לשעבר או נושא משרה לשעבר של החברה )

"( ישופה מתוך נכסי החברה כנגד כל אחריות, פעולות, הליכים, משופה"

 טענות, דרישות, עלויות, נזקים או הוצאות, כולל הוצאות משפטיות מכל

סוג שהוא, שינבעו כתוצאה ממעשה או מחדל שהפעלת סמכויותיהם, 

מלבד אחריות )ככל שתושת( העשויה לנבוע מהונאה ממשית או מחדל 

 נגרםשאו נזק  הפסדלבזדון. משופה לא יהיה אחראי כלפי החברה 

( כתוצאה מהפעלת סמכויותיהם, אלא אם עקיףלחברה )ישיר או 

מחדל בזדון של המשופה. שום אדם  אחריותם נובעת מהונאה ממשית או

, אלא לעיל כאמורהונאה ממשית או מחדל בזדון  ביצעש כמילא ייחשב 

 .זאת קבע מוסמך משפט בית אם

 עלויותלו דין עורךל סביר שכר לתשלוםתיתן לכל משופה מקדמה  החברה 1.3.11.2

לכל פעולה, תביעה,  להתדיינות הנוגעת בקשר שייגרמו והוצאות אחרות

. שיפויל זכאי יהיה הואהליך או חקירה בקשר למשופה אשר בגינם 

 סכומי כל את לחברההמשופה יחתום על התחייבות שהוא ישיב 

 שיפוטית קביעה, אם ייקבע בפסק דין סופי או לו שהועברו המקדמות

מכוח סעיף זה. אם ייקבע בפסק  שיפויאחרת, שהמשופה לא היה זכאי ל

 שיפוילשמשופה לא היה זכאי  אחרת, סופית שיפוטית קביעהופי או דין ס

בקשר עם פסיקה, עלויות או הוצאות כלשהן, אז המשופה לא ישופה 

וכל מקדמה תושב לחברה )ללא ריבית( על ידי  כאמור אירועיםבקשר עם 

 המשופה.

 דירקטור ביטוחל בחוזה להתקשר רשאים, החברה בשם, רקטוריםהדי 1.3.11.3

 פעולה בשלעשוי לחוב בה  שהוא/או נושא משרה בחברה, בגין כל חבות, ו
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 :אלהמילוי תפקידו בחברה, בשל  מתוקף שעשה

 ;אחר כלפי או החברה כלפי הזהירות חובת הפרת (א)

ובלבד שפעל בתום לב והיה לו  החברה כלפי האמונים חובת הפרת (ב)

 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 .אחר אדם לטובת עליו שהוטלה כספית חבות (ג)

לאמור לעיל, החברה תשפה ותבטח את נושאי המשרה בה ביחס  בכפוף 1.3.11.4

לתשלומים שעליהם לשלם כאמצעי אכיפה לנפגעי הפרה בהתאם 

להחלטת ועדת האכיפה המנהלית, או ביחס לתשלום הוצאות שנגרמו 

בקשר להליכי האכיפה המנהלית שננקטו בנוגע לאדם כאמור, לרבות 

ו"ד ולרבות בדרך של שיפוי הוצאות משפט סבירות, לרבות שכר טרחת ע

 מראש. 

אף האמור לעיל, לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח בגין  על 1.3.11.5

 אחד או יותר מאלה: 

 (;ב)1.3.11.3 בסעיף כאמור הפרה למעט אמונים חובת הפרת (א)

 ;רשלנות ולמעט בפזיזות או מכוונת זהירות חובת הפרת (ב)

 ;כדין שלא אישי רווח להפקת כוונה מתוך התשנעש פעולה (ג)

 או כופר שהוטל עליו. עיצום כספי ,אזרחי קנס ,קנס (ד)
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 פרטים נוספים 1.4

 המשרד הרשום של החברה באיי

 הבתולה:

 

- 

 

Kingston Chambers 

P.O. Box 173 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands 

 

 "ב:בארה החברה משרדי

 
- 

 

11988 Fishers Crossing Drive, Unit 100, Fishers, 

Indiana 46038 

 

עורכי הדין של החברה להנפקה 

 זו:

 

- 

 

 'ושות אוריון וול חן בכר פישר

 אביב תל, 3 פריש דניאל

 

 - רואי החשבון של החברה:

 

Deloitte ,אלמגור זהר ברייטמן 

 -1 עזריאלי מרכז, 132 בגין מנחם דרך

 .אביב תל, העגול הבניין

 - גרות החוב )סדרה א'(:יהנאמן לא

 

 בע"מ נאמנות לשירותי חברה משמרת

 , תל אביב41 בגין מנחם דרך

 

דין -מען להמצאת כתבי בי

 בישראל:

 

- 

 

 תל, 3 פריש דניאל', ושות אוריון וול חן בכר פישראצל 

 אביב

 



 1-ט

 

 בכירה בחברה בעלי עניין ונושאי משרה - 9פרק 

 

 ולנושאי משרה בכירה ןתגמולים לבעלי עניי 1.1

לבעלי עניין  שכר ו/או דמי ניהול ו/או הוצאות נלוות מולא שול תיים שקדמו למועד התשקיף,בשנ

 .בחברה ונושאי משרה

  בעל השליטהעסקאות עם  1.9

 ישליטה או שלבעלה ילמיטב ידיעת החברה, מפורטים להלן פרטים ביחס לכל עסקה עם בעל

שליטה עניין אישי בה, אשר החברה ו/או תאגידים בשליטתה התקשרו בה במהלך השנתיים ה

  שקדמו למועד התשקיף או שהינה בתוקף במועד התשקיף:

  המועברות הזכויות העברת הסכם 1.9.1

 החברה עבירת, אגרות החוב, כי בכפוף להשלמת ההנפקה של והשליטה התחייב יבעל

 האת מלוא החזקותי)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה( לחברה  האם

כמוסדות נכסים מניבים המשמשים  99-בחברות המועברות שיחזיקו במלוא הזכויות ב

בדבר נוספים לפרטים . חברה האםשל החברה ל מניות 100הנפקת וזאת כנגד  ,רפואיים

  .לעיל 7.1.6 ףסעיואודות הנכסים המועברים, ראו השליטה  יהתחייבות בעל

העסקה בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה.  אושרה ,9017 אוגוסטב 10 ביום

  צד להתקשרות האמורה. םהשליטה בעסקה נובע מהיות יהעניין האישי של בעל

 החברה הולינ הסכם 1.9.9

על פי תשקיף  אגרות חוב, החברה הוקמה לצורך הנפקת לעיל 7.1.4.1 בסעיףכאמור 

, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי התשקיףבישראל והזכויות המועברות יועברו אליה 

נכון למועד התשקיף, אין לחברה מנגנון תפעול  ,. לפיכךלעיל 1.9.1 בסעיףכמפורט 

 וניהול עצמאי.

  Commercial Home Office Services Enterprises, LLCהחברה התקשרה עם

 ,השליטה יבעלבשליטת חברה , (לעיל 7.1.4.1כהגדרתה בסעיף ", השירותים חברת")

במסגרתו תעניק חברת  לניהול החברה )וחברות בנות של החברה( הסכם שירותיםב

כדלקמן: שירותי משרד ומזכירות,  ,לחברה שירותים בארצות הברית שירותיםה

כרים, ותקשורת, מחשבים, הנהלת חשבונות, גביית דמי שכירות המשולמים על ידי הש

-על התחייבויותיהם וקיום השוכרים בידי החברה של"ן הנדל נכסי תחזוקת על פיקוח

 ,ולמימונם נכסים של ומכירה לרכישה בנוגע וייעוץ ניהול שירותי, השכירות הסכמיפי 

 .אסטרטגי וייעוץ עסקי פיתוחאיתור השקעות, ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה, 

לחברה שירותי הנהלה בכירה ודירקטורים. בהתאם  שירותיםתעניק חברת ה ,בנוסף

חברת  ם ו/או נותני שירותים שללקבוע בהסכם, שירותי הניהול יינתנו על ידי עובדי

   .ם, והיא זו שתישא במלוא עלותשירותיםה

יעמוד ההנפקה על פי תשקיף זה,  לתוקפו עם השלמת ייכנסהחברה  ניהולהסכם 
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 במחזור.  אג"ח א'ויפקע במועד שבו לא תיוותרנה  אג"ח א'בתוקפו בכל תקופת חיי 

בהודעה שתימסר  החברה ניהולתהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם  החברה

רשאית לסיים את תוקפו של  תהיה שירותיםחברת המראש.  יום 10 שירותיםהלחברת 

 שירותיםחברת ה. מראש יום 10לחברה , בהודעה מראש שתימסר החברה ניהולהסכם 

נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  ואת הכלליהמנהל להחליף את לא תהיה רשאית 

דירקטוריון  שלבאישור מראש  אלא, נותנים מטעמה שירותים לחברהההכספים 

  החברה.

 הבתולה באיי החברה של פעילותה ניהול את כוללים אינם הניהול שירותי כי, מובהר

, המבקר הפנימי, רואי בחברה הדירקטורים של שכרם את זאת ובכלל, ובישראל

החשבון, עורכי הדין, נאמנים, מזכירות חברה, משרדים )במידת הצורך(, אגרות, 

 .בנפרד החברהידי -על ישולמו ואלו"ב, וכיוהוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה 

 המהווה בסכום שנתיים ניהול דמי השירותים לחברת ישולמו הניהול לשירותי בתמורה

, "(הניהול דמי)" החברה בספרי שמוצגים כפי החברההנדל"ן של  נכסי שווי מסך 1.9%

 לחברת ישולמו הניהול דמי. מיליון דולר בשנה 3אך בכל מקרה בסכום שלא יעלה על 

 מחצית בגין שנה בכל באוקטובר 1 וביום באפריל 1 ביום, בשנה פעמיים השירותים

 כפי החברה נכסי לפי יחושב תשלום כל לצורך הנכסים שווי כאשר, לה שקדמה השנה

על אף  .1התשלום למועד קודם שפורסמו החברה של הכספיים בדוחות שמוצגים

של מתואם נטו הפיננסי יחס החוב )א(  :הרלוונטיהאמור לעיל, ככל שבמועד התשלום 

)בהתבסס על דוחותיה הכספיים לשטר הנאמנות  5.3כהגדרת מונח זה בסעיף החברה 

הצפויה במהלך  EBITDA-( לשפורסמו קודם למועד התשלום האחרונים של החברה

או )ב( התקבלה החלטה  ,10-יהיה גבוה מלמועד התשלום החודשים העוקבים  19

באופן  סולקת של איגרות החוב )סדרה א'(של היתרה הבלתי מ להעמדה לפירעון מיידי

 הפירעון החלטתלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( )" 8.9.9הנדרש בסעיף 

יידחו תשלומי דמי הניהול )ללא ריבית( עד למועד שבו החברה תעמוד ביחס  -"( המיידי

בנוסף תהא . או עד למועד שבו תבוטל החלטת הפירעון המיידי, לפי העניין האמור

 שירותיםה חברת ידי על שהוצאו ישירות הוצאות החזרל חברת השירותים זכאית

החזר )"'( וכד ל"אש, נסיעה הוצאות כגון) לחברה הניהול שירותי הענקת במסגרת

ועלויות נוספות בהן נשאה בקשר עם שירותי הניהול )כגון: שכירות  "(ההוצאות

וישולם כנגד הצגת  בשנה דולר אלפי 500 על יעלה לאהחזר ההוצאות  סכום. משרדים(

 2.אסמכתאות בדבר ביצוע התשלומים/נשיאה בעלויות בפועל

 התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של , אושרה9017 אוגוסטב 10ביום 

, חברה שירותיםחברת ה נובע מהיות בעסקה השליטה יבעלשל  האישיהחברה. העניין 

 .האמורהצד להתקשרות , םבשליטת

ביחס והוגנים  יםסבירהינם  שירותיםלחברת השישולמו דמי הניהול להערכת החברה, 

                     
 .9018במרץ  31פי תשקיף זה ועד ליום -דמי הניהול יהא בגין התקופה שמיום השלמת ההנפקה על שלהתשלום הראשון            1
 ריכוז של ההוצאות כאמור יוצג בפני ועדת הביקורת של החברה אחת לשנה.  2
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, וביחס לתנאי השוק החברה ניהוללמכלול השירותים הניתנים לחברה במסגרת הסכם 

האחריות  היקףזאת בשים לב לגודל החברה, היקף השירותים שיועמדו לחברה ו

וכן איכות השירותים  קפםוהישירותי הניהול לחברה, מורכבות עסקיה  מתןשב

 .שירותיםחברת השיועמדו לחברה על ידי 

  שכירותהסכמי  1.9.3

 שוכרים ידי עלכולם  יופעלוו ינוהלו ,וושכרי רפואייםהוסדות המ, קובעלמועד ה נכון

 חברות הינם אשר (לעיל 7.1.4.9 בסעיף)בעצמם או באמצעות חברות ניהול, כמפורט 

הרפואיים  המוסדות את ומנהלות מתפעלות/או ו הנכסים את שוכרות אשר ייעודיות

 , כלקובענכון למועד ה .הנדרשים והשירותים הנלווים הצרכים כל והמספקות את

 שליטה בחברה.ה בעליבשליטת  השוכרים וחברות הניהול הינם גופים

כל נכסי החברה ( 9017החל מחודש אפריל  החל מהמועד הקובע )ובאופן רטרואקטיבי

, כך שעלויות התפעול של teN i pirTבמתווה של  הסכמי מסגרת 3באמצעות  יושכרו

במלואן על השוכר. החברה זכאית לתשלום שכר דירה המשולם על ידי  יחולוהנכס 

. לפירוט השוכרים והיא אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם הפעלת וניהול הנכס

וכן הטבלה  לעיל 7.7.1.4 -ו 7.1.4.9 סעיפים, ראו כאמור בהרחבה על הסכמי המסגרת

 3.לעיל 7.7.1.6 עיףשבס

א 11 בביאור כמפורט הןהכנסות החברה מדמי שכירות מצדדים קשורים )פרופורמה( 

  .לתשקיף זה 10 בפרק המצורפים 9016בדצמבר  31 ליום הכספיים לדוחות

( באינדיאנה לעיל 7.7.1.5 בסעיף, במסגרת ההסכמים לניהול הנכסים )כהגדרתם בנוסף

הצדדים הסכימו להענקת רישיון בלעדי לשוכר המשנה לצורך שימוש בכל הנכסים 

הבלתי מוחשיים )כגון רישיונות, היתרים וכיו"ב( הנדרשים לצורך תפעולו של המוסד 

הרפואי, למשך חיי הסכם ניהול הנכסים בלבד, וזאת בתמורה לתשלום תמלוגים 

 הומחתה כאמור לוגיםהתמ, כי הזכאות לקבלת יצוין"(. הרישיון הסכמי)" חודשיים

והן  הרלוונטיות הולינמחברות הנכס לחברות ה ,9017באפריל  1, החל מיום במלואה

 וגובה הרישיון הסכמי בדבר נוספים לפרטים. הזכאיות הבלעדיות לקבלת התמלוגים

 לעיל. 7.7.1.5 סעיף, ראו התמלוגים

לעיל  הנזכריםוההסדרים  השכירותהסכמי  כל ואושר ,9017 אוגוסטב 10ביום 

השליטה בעסקה  ישל בעל האישיבדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה. העניין 

 .תות האמוריוצד להתקשרו (ם)באמצעות חברות בשליטת השליטה יבעל מהיותנובע 

 הסכם מיסוי 1.9.4

השליטה בחברה, כי החברה והתאגידים המוחזקים על  יבדבר התחייבות בעל לפרטים

( אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי Corporationידיה לא יבחרו להיחשב כחברות )

  .לעיל 7.17 סעיףראו מס אמריקאי 

                     
הינו לרבות כל צד קשור לשוכר )כהגדרתו  ,כי לצורך הסכמי המסגרת "שוכר" ,יובהרמבלי לגרוע מאחריות השוכר    3

 /הפעילות וכיו"ב.מושכראת ה הפעילבהסכם( השוכר בשכירות משנה את המושכר או חלקים ממנו או בעל הזכות ל
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התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של  אושרה ,9017 אוגוסטב 10 ביום

צד להתחייבות  םהשליטה בעסקה נובע מהעובדה שה יהאישי של בעל םהחברה. עניינ

 האמורה.

 השליטה והחברה לעניין החלת הדין הישראלי יהתחייבות בעל 1.9.5

 החוב אגרות מחזיקי/או ו הנאמן לבקשת יתנגדו שלא התחייבו והחברה השליטה יבעל

 חדלות והסדר פשרה לעניין הישראלי הדין להחלת בישראל משפט בבית תוגש אשר

 בכדי לישראל מחוץ משפט לבית ביוזמתם יפנו לא, שתוגש ככל, ביחס לחברה פירעון

של החברה, וכן  החוב אגרות מחזיקי/או ו הנאמן ידי על הננקט הליך מפני הגנה לקבל

לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר 

   וחדלות פירעון.

  החברה להבטחת התחייבויות בשליטתו ותאגידים השליטה בעלמתן ערבויות על ידי  1.9.6

חברות המועברות, כמפורט בסעיף בהם התקשרו ההמימון אשר  הסכמי במסגרת

, תיכספ תמורה ללא, םבשליטתו/או תאגידים השליטה  יבעל והעמיד, ללעי 7.14.1

, לטובת הבטחת מלוויםה גופיםהאישיות לטובת  בויותיהתחי/או ו ערבויות

 באחת"(, הערבויות)" הסכמי המימון במסגרתהתחייבויותיהן של החברות המועברות 

 :להלן כמפורט ההתחייבויות/או ו הערבויות מסוגי יותר או

    ו/או תאגיד פיננסיפיננסית להבטחת חוב בנקאי  ותויערב

ו/או תאגידים אורלינסקי  או ג'יי אורלינסקי משה ה"ה: ידי הועמדו עלאשר ערבויות 

הניתנות למימוש לשם הבטחת ההתחייבות הפיננסית של "(, הערבים)" םבשליטת

לערוב לתשלום סכום  יםכלפי המלווהערבים התחייבו  ןבמסגרתהמועברות החברות 

חלק . )ראו פירוט בטבלה להלן( המועברותלחברות  יםהמלוו וההלוואה שהעמיד

שנועדו להבטחת ההתחייבויות  "Bad Boyכוללת גם תניות מסוג "אלו ת יוערבומ

מעשי ( 1הפיננסיות של החברות המועברות במקרים קיצוניים הכוללים בין היתר: )

בגין חבויות, הפסדים, ( תשלומים 9מצד הלווים או הערבים; ) או מעילה מרמה, הונאה

ביצוע  (3; )נזקים והוצאות סבירות שונות אשר יגרמו כתוצאה מהתנהגות פלילית

נזקים שיגרמו  (4; )שינויים בנכסי הנדל"ן המניב של החברה בניגוד להסכם ההלוואה

באופן הנוגד את הסכמי דמי שכירות  תגביי( 5; )לנכסי הנדל"ן המניב של החברה

כל פעולה בין במישרין ובין בעקיפים של הלווה או של הערבים שנועדה  (5המימון; )

 כמיהס חלוקה תוך הפרה של( ביצוע 6) ;של המלווה לגרום לשיהוי במימוש זכויותיו

 לא שימוש( 8) במסגרת הסכמי המימון , או הצגת מצגי שוואהפרת מצגים( 7) ;המימון

 עם בקשר שנתקבלו בתקבולים מעילה או/וו/או שלא בהתאם להסכם המימון  ראוי

המחאה ביצוע העברה, ( 1; )ביטוח ותקבולי שכירות דמי לרבות, המשועבד הנכס

שעבוד וכיו"ב של הזכויות בנכס או בתאגידים המחזיקים אותו, בניגוד להוראות 

כמו כן, במסגרת ערבויות אלו כאמור התחייבו הערבים, בין היתר,  הסכם המימון;

לדאוג לעמידה בתנאי הסכמי המימון גם עקב שינוי שליטה בחברות המועברות 

לווים או הערבים, לרבות המי מ בהיעדר הסכמת המלווה ועקב חדלות פירעון של

 כונס נכסים או מנהל מיוחד למלווים ו/או לערבים.ובמקרה של מינוי 
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 :להלן פרטים אודות ערבויות פיננסיות כאמור הקיימות נכון למועד זה

 

 מס'
הלוואה 
בסעיף 
7.14.3 
 לעיל

 כערב בכובעו השליטה בעלהיקף הערבות שניתנה על ידי  ההלוואה פרטי

1 

מיליון  66ה בסך הלווא
דולר המובטחת, בין 

השאר, על ידי שיעבוד 
ראשון על נכסי החברה. 

לפרטים נוספים ראו סעיף 
  לעיל. 7.14.3

ביחד ולחוד אשר  הניהול חברותשל  מוגבלת ובלתי מותנית בלתיפיננסית  ערבות)א( 
בסעיף  תהמתואר 1 מס' הלוואה במסגרתלמלווים החוב  תשלוםהועמדה לשם 

  .לעיל 7.14.3 בסעיף כמפורט Bad Boy תניותלעיל. הערבות כוללת  7.14.3

אלפי דולר של  15,600בסכום של עד  המוגבלת, מותנית בלתיפיננסית  ערבות)ב( 
 1 מס' הלוואההחוב למלווים במסגרת  תשלום, אשר הועמדה לשם אורלינסקימשה 

 כמפורט בסעיף Bad Boy תניות. הערבות כוללת לעיל 7.14.3המתוארת בסעיף 
 .לעיל 7.14.3

 

9 

מיליון  18.45ה בסך הלווא
דולר המובטחת, בין 

השאר, על ידי שיעבוד 
ראשון על נכסי החברה. 

לפרטים נוספים ראו סעיף 
 לעיל. 7.14.3

, אשר הועמדה לשם המפעיליםשל  מוגבלת ובלתי, מותנית בלתי פיננסית ערבות)א( 
 . לעיל 7.14.3בסעיף  המתוארת 9'מס הלוואההחוב למלווים במסגרת  תשלום

אלפי דולר  9,117בסכום של עד  המוגבלת, מותנית בלתי כללית פיננסית ערבות( ב)
 הלוואההחוב למלווים במסגרת  תשלוםשל מר משה אורלינסקי, אשר הועמדה לשם 

 לעיל.  7.14.3 בסעיףהמתוארת  9מס' 

 תשלום, אשר הועמדה לשם אורלינסקי משהשל מר  מותנית בלתיפיננסית  ערבות (ג)
. הערבות לעיל 7.14.3 בסעיף המתוארת 9' מס הלוואההחוב למלווים במסגרת 

למעשים ו/או מחדלים ספציפיים של הלווים ו/או הערבים, כגון פתיחת  מוגבלת
הליכי פשיטת רגל של מי מהלווים או יתר הערבים, אי רכישת פוליסות ביטוח 
בהתאם להסכם ההלוואה, ביצוע חלוקת דיבידנד לאחר הפרת הסכם ההלוואה, אי 

ו/או  עמידה במצגים בהתאם להסכם ההלוואה וכדומה. חלק מאותם המעשים
כמתואר  Bad Boyמסוג  תניותהמחדלים אשר עשויים להפעיל את הערבות כוללים 

 לעיל. 7.14.3בסעיף 

 תשלום, אשר הועמדה לשם אורלינסקישל מר ג'יי  מותנית בלתיפיננסית  ערבות (ד)
. הערבות לעיל 7.14.3 בסעיף המתוארת 9' מס הלוואההחוב למלווים במסגרת 

למעשים ו/או מחדלים ספציפיים של הלווים ו/או הערבים, כגון פתיחת  מוגבלת
הליכי פשיטת רגל של מי מהלווים או יתר הערבים, אי רכישת פוליסות ביטוח 
בהתאם להסכם ההלוואה, ביצוע חלוקת דיבידנד לאחר הפרת הסכם ההלוואה, אי 

ו/או  עמידה במצגים בהתאם להסכם ההלוואה וכדומה. חלק מאותם המעשים
כמתואר  Bad Boyמסוג  תניותהמחדלים אשר עשויים להפעיל את הערבות כוללים 

 לעיל. 7.14.3בסעיף 

)בסעיף זה  Chosen TX Holding Company, LLCמוגבלת שהעמיד  ערבות( ה)
החוב  תשלום לטובת, אורלינסקי משה מר של המלאה בבעלותו תאגיד"(, הערב"

לעיל. הערבות הינה ערבות  7.14.3המתוארת בסעיף  9מס'  הלוואהלמלווים במסגרת 
בשתי חברות הנכס בטקסס  החזקותיואשר במסגרתה שיעבד הערב את מלוא 

(Chosen PropCo PPTX, LLC  ו- Chosen PropCo PTX, LLC )המלווה לטובת .
 .ההלוואה הסכם של הפרה אירוע בהתרחש לתוקף תכנס הערבות

 זה)בסעיף Texas SNF Holding Company, LLC מוגבלת שהעמיד  ערבות( ו)
החוב  תשלום לטובת, אורלינסקי משה מר של המלאה בבעלותו תאגיד"(, הערב"

לעיל. הערבות הינה ערבות  7.14.3המתוארת בסעיף  9מס'  הלוואהלמלווים במסגרת 
במפעילים של הנכסים בטקסס  החזקותיואשר במסגרתה שיעבד הערב את מלוא 

 לטובת המלווה. הערבות תכנס לתוקף בהתרחש אירוע הפרה של הסכם ההלוואה.

 זה)בסעיף MEDS TX Holding Company, LLC מוגבלת שהעמיד  ערבות( ז)
החוב  תשלום לטובת, אורלינסקי יי'ג מר של המלאה בבעלותו תאגיד"(, הערב"

הערבות הינה ערבות  .לעיל 7.14.3המתוארת בסעיף  9מס'  הלוואהלמלווים במסגרת 
אשר במסגרתה שיעבד הערב את מלוא החזקותיו בתאגידים בשליטתו )אשר אינם 

לעיל( לטובת המלווה. הערבות  7נכללים בחברות המועברות כהגדרת המונח בפרק 
 תכנס לתוקף בהתרחש אירוע הפרה של הסכם ההלוואה.
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 סביבתית רגולציהלהנוגעות  התחייבויות 1.9.6.1

לעיל, התקשרו  7.14.3במסגרת הסכמי ההלוואה המתוארים בסעיף 

בבעלותם ו בשליטתם ותאגידים בעלי השליטה ,החברות המועברות

)לרבות הגנה על  בקשר עם רגולציה סביבתיתשיפוי בהתחייבויות ל

ה הסביבה, הגנה מפני חומרים מסוכנים וזיהום ושמירה על ניקיון הסביב

 תיוההתחייבו"-" ונותני השיפוי)""( רגולציה סביבתיתוהנכסים( )"

 לפי העניין(. ,"לשיפוי

התחייבו נותני השיפוי לשפות את המלווים במסגרת ההתחייבות לשיפוי 

 , בכפוף לסייגים הקבועים בהתחייבות לשיפוי, בגיןמטעמםו/או מי 

לרגולציה  הפרות שונות של הסכמי ההלוואה הנוגעותשל  ןהתרחשות

 איכות דיני של בהפרה שעילתן שונות תביעות (1: )לרבות ,סביבתית

תשלומי ( 3; )הפרת מצגים הקשורים לדיני איכות הסביבה (9; )הסביבה

של  כתוצאה ממעשים או מחדלים שכר טרחה אשר יושתו על המלווים,

( הפסדים שיגרמו למלווים עקב 4) סביבתיתהלווים בקשר עם רגולציה 

 "(. החבות לשיפוי") הפרה של רגולציה סביבתית

הפרה של רגולציה  )כגון מסוימים שיפוי לאירועי מוגבלת לשיפוי החבות

 ת לשיפוייוההתחייבוסביבתית, שימוש בחומרים מסוכנים וכו'(, 

לעיל,  7.14.3 בסעיףההלוואות המתוארות נמשכות גם לאחר פירעון 

    כקבוע בהתחייבויות לשיפוי.

לוא מתמורת ההנפקה, ככל שתתקבל בפועל על פי תשקיף זה, מיועדת לפירעון מרבית 

ישוחררו בעלי למעט אם צוין אחרת, האמורות לעיל, אשר עם פירעונן, הלוואות ה

 כאמור. ידיהם -עלהערבויות שניתנו  מלואהשליטה מ

 שליטה מבעל הלוואה 1.9.7

מר משה אורלינסקי, מבעלי השליטה  החברה בטקסס הלווהבמסגרת רכישת נכסי 

במסגרת תשקיף  אשר יועברו) כאמורהחברה נכסי למיליון דולר  3.95בחברה, סך של 

 : תנאי ההלוואהעיקר להלן . (זה לחברה

 Liborנושאת ריבית שנתית בשיעור של והיא  9015הועמדה בחודש נובמבר ההלוואה 

שולמה מדי חודש ריבית  9016עד סוף חודש נובמבר . (0.5%רצפה של  בורי)לל 6.45%+ 

הקרן והריבית משולמים בתשלומים  9016בלבד בגין ההלוואה. החל מחודש דצמבר 

 1עד ליום  שנים 10חודשיים )בהתאם ללוח סילוקין מוסכם( תחת אמורטיזציה של 

  .)ממקורותיה השוטפים של החברה( 9017בנובמבר 

הסכם ההלוואה כולל תנאים מקובלים נוספים, כגון תשלום ריבית פיגורים במקרה 

  איחור בתשלומים, אירועי העמדה לפירעון מיידי, וכיו"ב.

בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של  ההתקשרות הראושר, 9017 אוגוסטב 10 ביום

נושה של בעל השליטה החברה. העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מהיות 
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 החברה. 

 בין הקבוצה לבעלי השליטה ובהח יתרות 1.9.8

הקבוצה ובעלי השליטה בחברה )לרבות באמצעות גופים בשליטתם( התקיימו  בין

 היתרותשונות, בין היתר, בגין דמי שכירות, שירותים נלווים, אשראי וכיו"ב.  יתרות

כאמור נפרעו, מעת לעת, לרבות בדרך של קיזוז וביצוע תשלומים לטובת נושי הקבוצה. 

הסתכמה )בניכוי מיסי ארנונה( הקבוצה(  כלפי) חובה, יתרת ה9017 ץבמר 31נכון ליום 

  דולר. מיליון 7.7 -לסך של כ

כי בכפוף  ,החברה והאסיפה הכללית דירקטוריוןהחליטו , 9017 באוגוסט 10 ביום

 שלהמניות  לבעלי)שלא במזומן( חלוקה  תבוצע, זה תשקיף לפי ההנפקה להשלמת

    .האמורה הבהחו יתרת בגובה החברה

   שליטה בחברה ה ילבעל הלוואה מדתהע 1.9.1

לבעלי השליטה בחברה הלוואה העמדת החברה  אישרה, 9017 באוגוסט 10 ביום

, "(ההלוואה: "זה בסעיףדולר ) יליונימ 11 של סך על )באמצעות חברה בבעלותם(

שתועמד לבעלי השליטה במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה בסכום אחד או 

כפי שנמסר לחברה על  ., לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי השליטה כאמור4לשיעורין

פיתוח מוסדות רפואיים  לצורך מיועדיםההלוואה  תמורת כספיידי בעלי השליטה 

 מכחלפגוע בהתחייבות בעלי השליטה  מבלי וזאתעל ידי בעלי השליטה ומוסדות גמילה 

 תהא ההלוואהפי תנאיה,  על .לעיל 7.1.5פעילות הקבוע בסעיף  תיחוםל סדרהה

אחד המלאה של  ונכס נדל"ן מניב שבבעלות עלראשונה  רגהמד משכנתאב מובטחת

סמים ואלכוהול המצוי במדינת מ גמילה מוסדמבעלי השליטה בחברה המשמש כ

מ"ר  191-בשטח כולל של כמוסד הגמילה הינו  ."(הגמילה מוסד)" ארה"בשבאינדיאנה 

 משועבד אינומומן מהון עצמי ו הגמילה מוסד .םמטופלי 15בעל יכולת תפוסה של ו

 . 5וישועבד לטובת החברה בלבד במועד העמדת ההלוואה כלשהו גורם לטובת

חודש  שבין) חודשים 19 של לתקופהבנוגע למוסד הגמילה,  6צפוייםיובאו נתונים  להלן

 RADTTBE-ה :הידי בעל השליט-שנמסרו לחברה על כפי(, 9018 מאי לחודש 9017יוני 

 לסוף מלאה תפוסה בהנחת) דולר מיליון 3-כ על לעמוד צפוי הגמילה ממוסד שינבע

 .80%-כ על לעמוד צפוי הגמילה במוסד המשוער הממוצעתפוסה ה ושיעור( התקופה

 ועל דולר אלפי 10-כ על עמד 9017 יוני בחודש הגמילה מוסד של RADTTBE-שיעור ה

עמד על  9017יוני  בחודששיעור התפוסה הממוצע . 9017יולי  חודשבאלפי דולר  150 -כ

                     
 ושיודיעהשליטה(, ההלוואה יכול ותועמד בכל מועד  יהבלעדי של בעל םשל העמדת ההלוואה לשיעורין )לפי שיקול דעת במקרה 4

 .בפועל העמדתם למועד בהתאם יהאשל הסכומים  הפירעוןהשליטה לחברה, ומועד  יבעל
שיועבר לחברה  המועברות ותנכון למועד התשקיף מוסד הגמילה מהווה חלק מן המקרקעין של אחד מנכסי החבר כי, יצוין 5

עבד לטובת הנאמן למחזיקי "( ואשר ישוהרפואי המוסד"ש זו: "בה) Sugar Creek Nursing & Rehab -במסגרת תשקיף זה 
. לפיכך, החל ממועד השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, ככל שתושלם, ישועבד מוסד הנאמנות שטר פי על)סדרה א'( אגרות החוב 

 החברה, התשקיף למועד נכון. יחד עם המוסד הרפואי ראשונה בדרגה לטובת מחזקי אגרות החוב )סדרה א'( במשכנתאהגמילה 
 עם .האמורים כך שחלק אחד יכלול את המוסד הרפואי ואילו החלק האחר יכלול את מוסד הגמילה מקרקעיןה להפרדת פועלת

 ההלוואה להעמדת ובכפוף, ההנפקה השלמת ממועד חודשים משלושה יותר יארך לא מקרה בכל אשר, כאמור ההליך השלמת
     .בלבד ההלוואה להבטחת לעיל מפורטכ הגמילה מוסד ישועבד, השליטה לבעלי

 .9017מוסד הגמילה החל את פעילותו העסקית במהלך חודש מאי  6
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    .9017 יולי חודשב 40%-ועל כ 33.3%-כ

לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  שהובאו והתחזיות ההערכות

עלולות  אלו הערכות. התשקיף למועד נכון הקיים ידעערך, המבוסס על הערכות וה

 כתוצאהשלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, 

 .השליטה בעל בשליטת שאינם או התשקיף במועד ידועים שאינם שונים מגורמים

ריבית  ותישאשנים  6לתקופה בת  תועמד ההלוואה: יובאו עיקר תנאי ההלוואה להלן

 31 )בימים שנתיים חצי בתשלומים ישולמו הריבית תשלומי. 6.5% של בשיעור שנתית

 בתשלום ולם( ואילו הקרן תש9018-9093של כל אחת מהשנים  בספטמבר 30-ו, במרץ

לשעבוד מוסד הגמילה כאמור  בנוסף (.9093 בספטמבר 30 ביום) התקופה בסוףאחד 

 ,אורלינסקישל מר משה  גבלתמו בלתי, ההלוואה תהא מובטחת בערבות אישית לעיל

  מבעלי השליטה בחברה.

השליטה בכפוף לכך שבמועד העמדת ההלוואה, תחת הנחת  יההלוואה תועמד לבעל

מיליון דולר  5העמדת ההלוואה, תיוותר בקופת החברה יתרת מזומנים בסך של לפחות 

"(. במידה ולא תהא יתרת המזומנים במועד השלמת ההנפקה, אזי יתרת המזומנים)"

  7ההלוואה תועמד בכל מועד מאוחר יותר שבו תהא בחברה יתרת המזומנים.

הסכם ההלוואה כולל תנאים מקובלים נוספים, כגון תשלום ריבית פיגורים במקרה 

 איחור בתשלומים, אירועי העמדה לפירעון מיידי, וכיו"ב. 

 תנאי ההלוואה הינם הוגנים וסבירים ומשקפים את תנאי השוקלהערכת החברה, 

 .ןיבנסיבות העני

ההלוואה בידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית  הענקת אושרה, 9017 אוגוסטב 10 ביום

כאמור השליטה  יבעלהשליטה בעסקה נובע מהיות  יבעל. העניין האישי של של החברה

 צד להתקשרות.

  שיפוי וביטוח 1.3

  הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 1.3.1

)כמו גם ליתר הדירקטורים המכהנים  וג'יי אורלינסקי משה אורלינסקילהעניקה החברה 

התחייבה  הםשיפוי, על פי יכתב״( המשרה ינושא״ביחד:)בחברה במועד התשקיף( 

 המשרה בשל כל חבות או הוצאה, יהחברה בכפוף להוראות הדין, לשפות את נושא

מאלה: )א( פעולות ו/או נגזרת שלהן  עקב אחת או יותר יוציאואו ש הםשתוטל עלי

בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של  יםמשרה ו/או מועסק ישאנו םבתוקף היות

 ינושא םכפי שתהיינה מעת לעת; )ב( פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היות החברה,

של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות  יםאו שלוח יםמשרה, עובד

 ״(.תאגיד אחרערך במישרין ו/או בעקיפין )״

                     
פי תשקיף זה )פירעון ההלוואות כמפורט -היתרה תחושב תחת הנחת ביצוע התשלומים שיש לבצע במועד השלמת ההנפקה על 7

)לרבות תשלום שכר  , תשלום הוצאות ההנפקהשטר הנאמנות, הפקדת כרית הריבית וכרית ההוצאות כמפורט בלעיל 6.9בסעיף 
 הנאמן(.
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לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי ההתחייבות 

 תקנון החברה, כמפורט להלן:

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין 

שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין 

 עים המפורטים בכתב השיפוי;לאחד או יותר מהאירו

עקב חקירה או  ההוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצא

בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא  והליך שהתנהל נגד

הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 

ם בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית פלילי, או שהסתיי

כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום 

 כספי;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא או שחויב בהן נושא 

או תאגיד אחר, לפי המקרה,  המשרה בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה

או בשם מי מהם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי 

 שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

 בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, יאהוצאות שהוצ

לחוק ניירות ערך  3הליך לפי פרק ח׳ - ן זה ״הליך״ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לעניי

לחוק ניירות ערך )הטלת  4)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, הליך לפי פרק ח׳

לחוק ניירות  1אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(, הליך לפי פרק ט׳

נית בתנאים( והליך לפי ערך )הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המות

סימן ד׳ )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( לפרק הרביעי )סעדים, עיצום כספי 

 ורישום חברה כחברה מפרה( בחלק התשיעי לחוק החברות.

לחוק  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח׳1נד)א()59תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 

 נהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(.ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מ

 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.

קטוריון בדירלשיפוי התקשרות זו  אושרה, סמוך למינויים של הדירקטורים בחברה

בעסקה נובע מן העובדה  השליטה יבעלהאישי של  םנענייובאסיפה הכללית של החברה. 

  על פי כתב השיפוי. יםמוטבשהינם 

בסמוך למועד ההנפקה, כתב שיפוי כאמור בסעיף זה, גם ליתר  להעניק החברה בכוונת

 ., כפי שיכהנו מעת לעתנושאי המשרה בחברה

 חברותשל באמור לעיל כדי לגרוע מזכותם של בעלי השליטה בחברה ו/או  אין כי, יצוין

אשר יכהנו, מעת לעת, כמנהלים בחברות הנכס )בהתאם לדין האמריקאי(  בשליטתם

      .להיות זכאים לשיפוי מהחברות כאמור בגין כהונתם

 התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה 1.3.9

את של החברה אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית  ,9017באוגוסט  97ביום 
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לרבות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, התקשרות 

בחברות בנות בחברה, בגין כהונתם כנושאי משרה מי מקרב בעלי השליטה בחברה, ל ביחס

 ."(הביטוח פוליסת)" ובחברות קשורות שלה של החברה

מיליון דולר  10בגבול אחריות של עד וחודשים  19פוליסת הביטוח הינה לתקופה של 

 38,000למקרה ולתקופת ביטוח. הפרמיה השנתית בגין פוליסת הביטוח הינה בסך של 

העולם  בכל החברה נגדדולר לתביעות  10,000דולר. ההשתתפות העצמית של החברה הינה 

-ו (דולר 35,000 ה, אשר בעניינן ההשתתפות העצמית הינקנדהבארה"ב ותביעות ב)למעט 

 ת שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך.דולר לתביעו 35,000

 ההחזקות ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משר 1.4

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות של 

מועד  אוחודשים למועד האמור ) 19-החברה סמוך למועד פרסום התשקיף ובתאריך שקדם ב

 הן כדלקמן: ,(המוקדם לפי, הקמת החברה

 במועד הקמת החברה
 (2017 מאיב 26)

 שם המחזיק במועד התשקיף

שיעור מההון המונפק 
והנפרע של החברה וזכויות 

 ההצבעה בה

שיעור מההון המונפק  ע.נ ללאמניות 
והנפרע של החברה 

 וזכויות ההצבעה בה

  ע.נ ללאמניות 

100% 100 100% 100 * האם החברה  

 לעיל. 3.3ראו סעיף  ,האם הבחבר המניות יבעלהשליטה ו יבעל אודות לפרטים*

 99 -ב  קותיהמחז LLLחברות בזכויות הלפרטים אודות הקצאה של מניות החברה כנגד העברת 

 .יללע 6.7.1סעיף  ראו ,מוסדות רפואייםהמשמשים כ מניבים נכסים



  1-י
 

  דוחות כספיים - 10פרק 

  2016בדצמבר  31פרופורמה ליום כספיים מאוחדים  דוחות )1(

  2017במרץ  31ליום פרופורמה  מאוחדיםתמציתיים ביניים דוחות כספיים  )2(

  2017 יוניב 30דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  )3(

  2017ביוני  30דוחות כספיים נפרדים (סולו) ליום  )4(

 2017 במרץ 31שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  תקופהיחס לבדוח אירועים  )5(

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

  



 

 

  2017 אוגוסטב 30

 
  דלכבו

   "החברה") –(להלן  Chosen Properties, Ltdהדירקטוריון של 
  

  א.ג. נ,

המיועד להתפרסם בחודש   LtdPropertiesChosen ,מדף של להשלמה ותשקיף תשקיף הנדון: 
  1720 אוגוסט

  
  :  המפורטים להלן להכללה בתשקיף את הדוחות הננו להודיעכם כי אנו מסכימים

 המאוחדים הכספיים הדוחות על 2017באוגוסט  27 מיום המבקר החשבון רואה דוח  .א

 השנים תימש אחת ולכל 2015- ו 2016 בדצמבר 31 לימים החברה שלפרופורמה 

 31ולתקופה שהסתיימה ביום  2016 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שהאחרונה שבהן

 .2014בדצמבר 

של החברה פרופורמה  מאוחד תמציתי כספי מידע על 2017 באוגוסט 27דוח סקירה מיום   .ב

 .ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך 2017מרץ ב 31ליום 

פרופורמה של החברה  מאוחד כספי תמציתי מידע על 2017 באוגוסט 27דוח סקירה מיום   .ג

 באותו תאריך. ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2017 ביוני 30ליום 

 30של החברה ליום המידע הכספי על  2017באוגוסט  27מיום דוח רואה החשבון המבקר   .ד

 .2017 יוניב

אנו מסמיכים את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה לדווח את מכתבנו זה באמצעות 

 המגנ"א.

  בכבוד רב,

      'ושות זהר אלמגור בריטמן

  חשבון רואי
Member of Deloitte Touche Tohmatsu    



, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 

 פרופורמה דוחות כספיים מאוחדים
 6201 בדצמבר 31ליום 

 



 

, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 
 
 

 דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
 2016 בדצמבר 31ליום 

 
 "בארה דולר באלפי

 
 תוכן העניינים

 
 
 

 עמוד 
  
  

 3 דוח רואי החשבון המבקרים
  

 4 פרופורמה על המצב הכספי דוחות מאוחדים
  

 5 דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
  

 6 דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון
  

 7 דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים
  

 8-28 ים לדוחות הכספייםביאור
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 שללבעלי המניות  דוח רואי החשבון המבקרים
, LTD (BVI)PropertiesChosen  

 
 
 

החברה(  -להלן )  Chosen Properties, LTD (BVI)של ביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופורמה על המצב הכספי המצורפים 
, פרופורמה ורווח כולל אחר פרופורמה  ואת הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד 2015-ו 2016בדצמבר  31לימים 
בדצמבר  31סתיימה ביום ההשנים שהאחרונה שבהן  שתימלכל אחת פרופורמה ותזרימי המזומנים  פרופורמה  ים בהוןהשינוי

פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון מאוחדים דוחות כספיים  .2014בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום , ו2016
  פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.מאוחדים יים אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספ וההנהלה של החברה.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 
פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של -על .1973-רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים  .פרופורמה בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

אנו סבורים  גה בדוחות הכספיים פרופורמה בכללותה.המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצ
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 

פרופורמה משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי פרופורמה המאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים 
, השינויים בהון פרופורמה וצאות פעולותיהואת ת 2015-ו 2016בדצמבר  31 של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים

 2016בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  תילכל אחת מש שלהן פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה
והוראות תקנות ניירות ערך ( IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2014בדצמבר  31ולתקופה שהסתיימה ביום 

 והמדיניות והנחות הפרופורמה המפורטות בדוחות הכספיים פרופורמה. 2010-ע(, התש"ם שנתייםכספיי)דוחות 
 
 
 
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 חשבון ירוא

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 

 2017 באוגוסט  27תל אביב, 
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, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 פרופורמה על המצב הכספידוחות מאוחדים 

 
 
 

 בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב ביאור 
    

    נכסים שוטפים

 425  229  4 פקדונות מיועדים

 6,164  8,252  12 צדדים קשורים -חייבים  
   8,481  6,589 
    

    נכסים שאינם שוטפים
 103,000  178,600  6  נדל"ן להשקעה

 836  836  4 פקדונות מיועדים

   179,436  103,836 
    
    

 110,425  187,917   סה"כ נכסים

    
    

    התחייבויות שוטפות
 577  820  7 מתאגידים פיננסייםהלוואות חלויות שוטפות של 
 20  3,230  7 הלוואה מצד קשור חלויות שוטפות של
 1,504  1,763  9  זכאים ויתרות זכות

   5,813  2,101 
    
    

    התחייבויות שאינן שוטפות
 3,230  -  7 הלוואות מצד קשור

 81,925  81,105  7 הלוואות מתאגידים פיננסיים

   81,105  85,155 
    

 23,169  100,999   סך הכל הון
    
    

 110,425  187,917   סה"כ התחייבויות והון

    
 
 
 
 
 

   7201באוגוסט  27
 Moshe Orlinsky Amy Gale תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

Chairman of the Board 

and Chief Executive 

Officer 
Chief Financial 

Officer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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D (BVI), LTPropertiesChosen  
 דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 
 
 

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום   

  6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 )*( 

 אלפי דולר ארה"ב  ביאור 
     

 4,248  11,903  16,012  11 ואחרות השכרת הנכסיםמהכנסות 
 340  856  954   עלות השכרת הנכסים 

 3,908  11,047  15,058   ח מהשכרת נכסים רוו
 4,159  11,139  75,600  6 התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 -  55  552   הוצאות הנהלה וכלליות
     

 8,067  22,131  90,106   תפעולי רווח
     

 794  6,559  7,146   מימון הוצאות 
 3  -  3   מימון הכנסות 
 791  6,559  7,143   נטו ,מימון הוצאות

     

 7,276  15,572  82,963   נקי לשנה רווח

     

 7,276  15,572  82,963   כולל רווח

     
 

 2014בספטמבר  1ביום  ההתחילה את פעילות קבוצהה )*(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .המאוחדים פרופורמה ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםביאורה
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, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

 
 
 

 
 הון 
 סה"כ  עודפים רנות הוןק *( מניות

 אלפי דולר ארה"ב 
     

 -  -  -  -  2014 בספטמבר 1יתרה ליום 
     

 7,276  7,276  -  -  כולל רווח
 17,525  17,525  -  -  השקעות בעלי מניות

 (1,411) -  (1,411) -  שליטהה לבעל הטבה
     

 23,390  24,801  (1,411) -  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 15,572  15,572  -  -  כולל רווח
 (15,972) (15,972)  -  -  המניות לבעלי חלוקות

 2,661  2,661   -  -  השקעות בעלי מניות
 (2,482) -  (2,482) -  הטבה לבעל השליטה

     
 23,169  27,062  (3,893) -  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 82,963  82,963  -  -  כולל רווח

 614  614  -  -  השקעות בעלי מניות
 (5,747) -  (5,747)  הטבה לבעל השליטה

     

 100,999  110,639  (9,640) -  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 אלפי דולר. 1-*( סכום נמוך מ
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, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

 
 
 

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 )*( 

 אלפי דולר ארה"ב  
    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 7,276  15,572  82,963  לשנה  רווח נקי
 

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
    

    הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 (4,159) (11,139) (75,600) התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

 (1,411) (2,482) (5,747) השליטה לבעל ,בדמי שכירות ותמלוגים הטבה
 794  6,559  7,146  הוצאות מימון

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (1,294) (4,871) (2,088) בצדדים קשוריםעלייה 
 281  626  284  עלייה בזכאים ויתרות זכות

    
 1,487  4,265  6,958   פעילות שוטפתמ שנבעונטו  ,מזומנים

    
    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

 (64,041) (23,661) -  נדל"ן להשקעהרכישת 
 (13,554) 12,293  195  , נטופקדונות מיועדים - (השקעהפירעון )

    
 (77,595) (11,368) 195  השקעה )ששימשו לפעילות( פעילותמ שנבעונטו  ,מזומנים

    
    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 59,102  82,473  -  )בניכוי עלויות עסקה( קבלת הלוואות מתאגידים פיננסיים
 -  3,250  -  קבלת הלוואה מצד קשור

 -  (60,088) (1,072) תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מפירעון 
 (519) (5,221) (6,695) (7ון מוקדם, ראה ביאור עמלת פרעריבית ששולמה )כולל 
 -  (15,972) -  חלוקות לבעלי המניות

 17,525  2,661  614  השקעות בעלי מניות
    

 76,108  7,103  (7,153)  מימון)ששימשו לפעילות( נטו שנבעו מפעילות  ,מזומנים
    
    

 -  -  -  במזומנים ושווי מזומנים שינוי
 -  -  -  זומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מ

 -  -  -  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    
 

 2014בספטמבר  1הקבוצה התחילה את פעילותה ביום  )*(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.ביאורה



, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 ביאורים לדוחות מאוחדים פרופורמה

 

8 

 כללי - 1 ביאור
 

 דות החברה ופעילותהאו א.
 

Chosen Properties, LTD (BVI) כחברה פרטית  2017 במאי, 26-בהתאגדה הוקמה ו( "החברה" – )להלן
 ,BVI Busines Companies Actלפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים )מוגבלת במניות 

בישראל לציבור ה נתוצעאשר  ,ות חובלהנפיק אגר הבכוונתמאז הקמתה לא היתה לחברה כל פעילות ו. (2004
 ."מבע אביב-בתללניירות ערך בבורסה ותירשמנה 

 
, אשר נשלטת על ידי מר משה אורלינסקי MAJH Holding Company LLCהחברה האם של החברה הינה 

 ומר ג'יי אורלינסקי.
 

, לחשבון החברה זה תשקיף פי עללהעברת תמורת ההנפקה  קודם כי, והתחייב האם חברהבעלי השליטה ב
 LLC תאגידי 21-ב הזכויות את)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה(  לחברההחברה האם  תעביר

)מוסדות רפואיים(  מניבים נכסים 22-ב בזכויות ובשרשור במישרין, שיחזיקו(, האם החברה של)חברות בת 
מבנים מניבים שהינם בתי  21) סיעודיים אבות כבתיבאינדיאנה, איווה וטקסס, ארה"ב, המשמשים  מדינותב

 כנגד(, וזאת וגןשל דיור מ אחד מניבאבות סיעודיים, הכוללים בחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, ומבנה 
 כל .אחת כמקשה לחברה ויועבר המועברות הזכויות כל. האם לחברה החברה של רגילותמניות  100 הנפקת

 הסכמי .מול חברות בבעלות בעל השליטה בחברה מסגרת הסכמי שלושה באמצעות מושכרים החברה נכסי

 על גם ,השכירות דמי לתשלום, מעבר שלם למשכיריהשוכר  שלפיהם, Triple Netבמתווה של  הנם המסגרת
 ביטוחיםהתשלום  על וכן הנכס עם בקשר יםהניתנ השירותיםהנדל"ן בגין הנכס, תשלומים בגין  מיסויתשלומי 
טרם חתימה על  ., כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זהותחזוקה שיפורים ,תיקוניםותשלום על ביצוע ו בנכסים

שוכרים, שהם צדדים קשורים  22-מושכרים על ידי חברות הנכס להיו  הנכסיםהסכמי המסגרת כאמור לעיל, 
הכוונה לחלוקת למידע בדבר  .11 ביאורסים. לפרטים נוספים, ראה של החברה, המפעילים ומנהלים את הנכ

הנובעת מהסכמי השכירות הקודמים לאחר  צדדים קשורים( –)חייבים  2016בדצמבר  31יתרת החייבים ליום 
 א.12השלמת ההנפקה ראה ביאור 

 
פעילותה, כמפורט  ההנפקה מיועדת, בין היתר,  לשמש את החברה לצורך מימון פעילות החברה בתחום תמורת

אלפי דולר ארה"ב מתוך תמורת ההנפקה, ככל  -83,322כמעת לעת. סך של  שתהינהלעיל, על פי החלטותיה כפי 
לנכסים שיועברו לחברה במסגרת ההנפקה  עמדוושהת והלווא לפרעוןשתתקבל בפועל על פי תשקיף זה, מיועד 

 18,421 -(, )ב( סך של כ1ג)7ההלוואה המפורטת בביאור  לפרעוןועד אלפי דולר מי 64,901-כדלקמן: )א( סך של כ
 השליטה בעל בשליטת לחברה הלוואה הענקת (, )ג(2ג)7ההלוואה המפורטת בביאור  לפרעוןאלפי דולר מיועד 

 .בשליטת בעל השליטה בחברה גד שעבוד של מוסד גמילה אשר נמצאכנ דולר מיליון 11-כ של בסך בחברה
 

אושר על  2017באוגוסט  10ביום הפעולות הבאות מבוצעת על ידי החברה עובר להנפקה כדלקמן: )א( בנוסף, 
-קשורים בסך של כיתרת החובה עם צדדים בגין  החלטה בדבר חלוקה שאינה במזומןידי דירקטוריון החברה 

מיליון  4.6לקה החברה סך של יח 2017באוגוסט  3א, )ב( ביום  12ון דולר, למידע נוסף ראה ביאור מילי 7.7
 ,ההנפקה השלמתבמועד  דולר כנגד תקבולים מחברות התפעול בהתאם להסכמי המסגרת אשר יכנסו לתוקף

 ב. 12, למידע נוסף ראה ביאור , יום חתימת ההסכם2017באפריל  1 מיום ובאופן רטרואקטיבי
 

על סטאטוס העברת הזכויות המועברות  מיידי בדיווחו החברה תדווח בדיווח מיידי על תוצאות ההנפקה
 םואינ נונתלא )או מי מטעמם(  בעלי השליטהכאמור, המועברות ההתחייבות להעברת הזכויות  למעט .לחברה

נכסים, הו/או בקשר עם כל מצג ו/או התחייבות ו/או שיפוי כלשהו בקשר עם הזכויות המועברות נים נות
 ."where-is"-ו "as is"נעשית והנכסים מכוחן והעברת זכויות אלו 

 
 דוחות כספיים פרופורמה

 
מאחר והישויות המועברות נשלטות, הן לפני העברתן והן לאחריה, על ידי אותם בעלי שליטה, רכישת ההחזקות 

. לאור זאת, החברה משקפת IFRS 3תחולת אשר הינו באיננה מהווה צירוף עסקים על ידי החברה בישויות 
בהתאם לשיטה  .(As Pooling of Interests) ןהמועברות על פי שיטת איחוד העניי הישויותאת רכישת למפרע 

 המועברותהישויות הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים באופן המשקף את רכישת  ,זו
מוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים ההתקופה המוקדמת ביותר כאילו התבצעה בתחילת  השליטה,מבעלי 

הישויות מ לחלק) אלה באותו מועדבישויות , בהתבסס על שיעור החזקתם (2014 בספטמבר 1)פרופורמה 
הדוחות  , משקפים2014 בספטמבר 1בגין ישויות שהוקמו לאחר . המועברות לא הייתה פעילות לפני מועד זה(

 רמה את הנכסים, ההתחייבויות והפעילות של אותן ישויות החל ממועד הקמתן. הכספיים המאוחדים פרופו
 
 :הגדרות ב.

 
 אלה:מאוחדים בדוחות כספיים 

 
 Chosen Properties, LTD (BVI) - החברה

 
 MAJH Holding Company LLC - האם החברה
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 כללי )המשך( - 1ביאור 
 

 הגדרות  )המשך( ב.
 

 דותהחברות המאוחוהחברה  - הקבוצה
 

דוחותיהן ואשר  ,(IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב - חברות מאוחדות
 מאוחדים עם דוחות החברה

 
 2010-וחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )ד - שליטה יבעלי עניין ובעל

 
 )מתוקן( IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

 
  , אשר שוכרות את נכסי הקבוצה.ות בבעלות בעל השליטה בחברהחבר      - חברות התפעול

 
י, הינו מדד ליכולתה של חברת ו, יחס הכיסLease Coverage Ratio  - שיעור כיסוי השכירות

 .קבוצההכלפי  הפיננסיותלעמוד בהתחייבויותיה  התפעול
 

 הברית-ארצותדולר  -    $ ;דולר
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 ביאור
 

 פרופורמה בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 
 פרופורמה המאוחדים הכספיים הדוחותשל  בסיס המדידה (1)

 
נדל"ן נכסי ערוכים על בסיס עלות, למעט  קבוצההשל  פרופורמה המאוחדיםהדוחות הכספיים 

 .ןהנמדדים בהתאם לשווים ההוג, להשקעה
 
 לפי שיטת מאפיין הפעילות. רמהפרופובחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל  קבוצהה
 

 פרופורמה המאוחדים מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים (2)
 

תקני  -אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  פרופורמה מאוחדיםדוחות כספיים 
IFRS)כוללים:, ה 

 
 (.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.
 (.IAS)תקני חשבונאות בינלאומיים  ב.
 (.SIC( ולתקני חשבונאות בינלאומיים )IFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ג.
 

להורואות תקנות ניירות ערך )דוחות ערוכים בהתאם  פרופורמה המאוחדים כמו כן, הדוחות הכספיים
  .2010-כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
 פרופורמה המאוחדים הכספיים עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות ב.

 
, במקרים מסוימים, להפעיל קבוצההביישום המדיניות החשבונאית הנקוטה על ידי הקבוצה, נדרשת הנהלת 

שיקול דעת חשבונאי נרחב. שיקול דעת זה מתייחס בעיקר לאימוץ הכלל החשבונאי הנאות ביותר בנסיבות 
נותן מענה מלא או מפורש לנסיבות ספציפיות. שיקול דעת הענין, או מתן פרשנות קבילה לכלל חשבונאי שאינו 

חשבונאי קריטי הוא כזה אשר בתוצאותיו יש כדי להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה 
, ואשר בהנחות בסיס אחרות היה יכול להביא פרופורמה כמשתקף בדוחותיה הכספיים המאוחדיםקבוצה השל 

באופן מהותי מזו המוצגת בהם. מטבעו, שיקול דעת חשבונאי כאמור הינו בחלקו לתוצאה חשבונאית שונה 
על הבנתה את הכללים  הקבוצהסובייקטיבי. עם זאת, בהפעלת שיקול דעת חשבונאי קריטי מתבססת הנהלת 

להתייעץ עם מומחים חיצוניים קבוצה ההחשבונאיים הישימים לפעילויותיה; ובנוסף, ככל שרלבנטי, נוהגת 
 ום.בתח

 
להשתמש באומדנים או בהערכות  קבוצההנדרשת הנהלת  פרופורמההמאוחדים בעת עריכת הדוחות הכספיים 

, אשר פרופורמה המאוחדים לגבי עסקאות או עניינים המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים
ת בעת עריכתם. אינה ניתנת לקביעה מדויק פרופורמההמאוחדים השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים 

לאמץ,  קבוצהההבסיס העיקרי לקביעת ערכם הכמותי של אומדנים כאמור הוא הנחות שאותן מחליטה הנהלת 
בהתחשב בנסיבות נשוא האומדן, וכן המידע הטוב ביותר שיש ברשותה במועד עריכתו. מטבע הדברים, בהיות 

וודאות, לעיתים משמעותית במיוחד, אומדנים והערכות אלו תוצאה של הפעלת שיקול דעת בסביבה של אי 
, כמו גם תוספת מידע קבוצההשינויים בהנחות הבסיס כנגזרת של שינויים שאינם תלויים בהכרח בהנהלת 

במועד בו נערך האומדן, עשויים להביא לשינויים בערכו הכמותי של  קבוצההבעתיד שלא היה בנמצא ברשות 
  ותוצאות פעולותיה.  קבוצההגם על מצבה הכספי של האומדן, לעיתים באופן מהותי, ולכן להשפיע 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 
 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים ב.

 
לפיכך, התוצאות בפועל, עת מתבררים באופן סופי תוצאותיו של אירוע הדורש קביעת אומדנים והערכות, 

לראשונה ומתעדכנים יות שונות, לעיתים אף באופן מהותי, מאומדנים והערכות אלו עת הם נקבעים עשויות לה
האומדנים וההנחות שבבסיסם נבחנים על ידי ההנהלה באופן שוטף, ומתעדכנים בעקבות מידע  על פני הזמן.

יו בידיה בתקופה שבא לידיעת ההנהלה או אירוע שהתרחש לאחר המועד האחרון בו נקבע האומדן, ואשר לא ה
הקודמת שבה נקבע האומדן, או נבחן לאחרונה. שינויים לאומדנים החשבונאיים  מוכרים בתקופה בה בוצע 
שינוי האומדן או בתקופות עתידיות אם יש בהשלכות השינוי להשפיע הן על התקופה הנוכחית והן על תקופות 

 עתידיות.
 

בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח נעשו ושיקולי הדעת אשר להלן ההנחות העיקריות 
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של  ,ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה

 נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בתקופת הדיווח הבאה:
 

  נדל"ן להשקעה 
 

. לפי תקנים אלו, השווי IFRS-13-ו IAS-40השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע בהתאם להוראות 
במכירת הנכס, , הכספי המצב על הדוח תאריךב ,מתקבל שהיה המחירההוגן של נדל"ן להשקעה הוא 

בעסקה שאינה מושפעת מיחסים ו, הפועלים בצורה מושכלת, בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה
קה, שעשויות להתהוות בעת מכירה או מיוחדים בין הצדדים. השווי ההוגן נקבע בהתעלם מעלויות עס

 מימוש בדרך אחרת של הנדל"ן להשקעה.
 

 קבוצהמסתייעת הנהלת ה בבעלות הקבוצה, לצורך קביעת אומדן השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
במעריכי שווי חיצוניים, ומתבססת, בעיקר, על הערכות שווי המבוצעות על ידי מעריכי השווי 

נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן,  קבוצההחיצוניים. הנהלת ה
 Incomeבשילוב עם  Discounted Cash Flow) תזרימי מזומניםבעיקר על פי גישת היוון 

Capitalization Approach) ,לשיעור ההיוון . כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים
(Discount Rateו )ישיעורשקלול ל ( התשואהTerminal Cap Rate ו-Cap Rate) תזרימי שנקבע בקשר ל

  המזומנים, נטו הצפויים לנבוע מהנכס השפעה משמעותית על שוויו ההוגן.
 

בעיקר, דמי השכירות הצפויים נלקחים בחשבון, של בתי האבות הסיעודים בקביעת השווי ההוגן 
בין היתר וככל סף, מובאים בחשבון, להתקבל מהשוכרים בהתאם לחוזי השכירות שבתוקף. בנו

וגילו, הציוד והרכוש הקבוע הייעודיים שבו לתפעול בית  מצבו הפיזי של בית האבות,מיקום השרלבנטי, 
 IGT-ה תעריפוניתמהיל המטופלים, תמהיל מקורות ההכנסה הצפויה של בית האבות )לרבות , האבות

סיעודים  בתי אבות לש םמחירי(, lease coverage ratio(, שיעור כיסוי השכירות )מוסדות הרווחהשל 
, מידת האכלוס בפועל למיטההצפוי הקיימים, המחיר הממוצע  םדומים, התאמות נדרשות למחירי

שאת שוויו ההוגן  בית האבותהשוואה ל בר בית אבות, מידת התאמתו של בית האבותוהחזויה של 
. שינוי בערכו של מי הצפוי לנבוע מבית האבות ותזרים המזומנים נטו , עלויות תפעולוקבוצהאומדת ה

יכול להשפיע באופן ובעיקר בדמי השכירות הצפויים להתקבל מהשוכרים, ממרכיבים אלו, או בכולם, 
 משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שאומדת אותו הנהלת הקבוצה.

 
ליך אמידת השווי ההוגן של חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תה קבוצהה

 קבוצהנדל"ן להשקעה כולל גם מרכיבים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת ה
במועד שבו נקבע וברגולציה הרלבנטית והבנתה את הצפוי להתפתח ולהתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה 

קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן  אומדן השווי ההוגן. לאור זאת, ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת,
להשקעה של הקבוצה מחייבת שיקול דעת, אשר שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן 

 דוחות הכספייםביכולים להשפיע באופן מהותי על שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה כפי שמופיע 
 .המאוחדים פרופורמה

 
 פרופורמה דוחות כספיים מאוחדים ג.

 
אשר לחברה יש שליטה בהן )חברות  ,כוללים את הדוחות של חברות פרופורמה כספיים המאוחדיםהדוחות ה

מאוחדות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות 
משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום 
התשואות שינבע לה מהישות המושקעת. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד 

 למועד בו הופסקה השליטה.
 

והחברות המאוחדות בוטלו  הקבוצהיתרות ועסקאות הדדיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 
 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
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 מחזור תפעולי .ד

 
 הינו שנה.של הקבוצה המחזור התפעולי 

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה ה.

 
של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא  פרופורמה הדוחות הכספיים

כל שהוא גם מטבע הפעילות של  ,ינו דולרה קבוצהשל הוההצגה מטבע הפעילות(. מטבע הפעילות  -פועלת )להלן 
 .קבוצהאחת מהחברות המאוחדות של ה

 
 פקדונות מיועדים ו.

 
בעיקר להשבחת והחזקת נכסי נדל"ן להשקעה ותשלומי , אשר שימושם מוגבל פקדונות המוחזקים בנאמנות

 מיועדים.כפקדונות , מסווגים על ידי הקבוצה מיסים וביטוח בגינם
 
 ייםמכשירים פיננס .ז

 
 נכסים פיננסיים (1)

 
במועד שבו הקבוצה הופכת להיות  פרופורמה השקעות בנכסים פיננסיים נרשמות בדוח על המצב הכספי

צד להסכם אשר לפי תנאיו היא זכאית לקבל את הנכס הפיננסי. השקעות בנכסים פיננסיים שבתחולת 
IAS 39 ספת עלויות עסקה המיוחסות במועד ההכרה הראשונית בהן לפי שווין ההוגן בתו תמוכרו

ישירות, למעט השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהן עלויות 
 עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 
הנכסים הפיננסיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריית "הלוואות וחייבים". הסיווג לקטגוריות תלוי 

כס הפיננסי המוחזק, והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס בטבעו ובמטרת החזקתו של הנ
 הפיננסי או בתקופות עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים לקטגוריה אחרת.

 
 התחייבויות פיננסיות (2)

 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 
פי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה הלוואות והתחייבויות אחרות נושאות ריבית מוכרות לראשונה ל

מיוחסות ישירות, במידה שקיימות )לדוגמה, עלויות גיוס הלוואה(. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות, 
לרבות אגרות חוב, מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית 

ויתרות . אשראי לזמן קצר )כגון זכאים המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות
( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד כתוצאה זכות

 מההפחתה השיטתית על פי שיטת הריבית האפקטיבית, בעת גריעת ההתחייבות הפיננסית.
 

  נדל"ן להשקעה .ח
 

לצורך הפקת דמי שכירות או  בבעלות, הינו נדל"ן המוחזק ם בארה"ב( בחברה )בתי אבות סיעודיי נדל"ן להשקעה
עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או 

  מכירה במהלך העסקים הרגיל.
 

 להשקעה. תחת סעיף נדל"ן מוצגות אף הןעל חשבון רכישת נדל"ן להשקעה  המשולמותמקדמות 
 

 ישירות. לו כולל עלויות רכישה המיוחסות  ,נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות
 

רווחים  אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. ,ההוגן ולאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי
פסד במועד התהוותם. נדל"ן או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה נזקפים לרווח או ה

   להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.
 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. 
 , לרבות זו בדוחות כספיים בינייםפרופורמה ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים

 בתקופה שבה נגרע הנכס. פרופורמהברווח או הפסד , מוכר פרופורמה
 

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה בדרך כלל על הערכת שווי שמבוצעת על ידי 
ב'  סעיףראה גם מעריכים חיצוניים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים. 

  עיל.ל
  



, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 ביאורים לדוחות מאוחדים פרופורמה

 

12 
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 מסים על הכנסה .ט

 
, מאחר המאוחדים פרופורמה אינה מציגה מיסים על ההכנסה )שוטפים ונדחים( בדוחות הכספיים קבוצהה

נישומה  איננה קבוצההמאוחדות שלה הינן ישויות שקופות לצרכי מס הכנסה. כלומר, הוכל החברות  קבוצהוה
וחבות המס, ככל שקיימת,  קבוצהכי מס והרווחים או הפסדים לצרכי מס מועברים לבעלי המניות של הלצר

 היא עליהם.
 

 עסקאות עם בעל שליטה –מדמי שכירות הכנסות  .י
 

 נמדדות( שליטה בעל ידי על מוחזקות אשרמהסכמים מול חברות אחיות ) נובעים אשרשכירות  מדמי הכנסות
 כפיהשכירות  דמי הכנסות לביןדמי השכירות  של ההוגן השווי בין ההפרש את זוקפת צההקבו .הוגן שווי לפי

 .להוןשעולים מהסכמי השכירות  
 

 עם הצטברותן על פני תקופת פרופורמה הכנסות מדמי שכירות נדל"ן להשקעה נזקפות לדוח רווח והפסד
 השכירות. 

 
ל עוד גבייתן מוערכת כצפויה במועד ההכרה בהן כ פרופורמההמאוחדים  ההכנסות נזקפות בדוחות הכספיים

 וכאשר סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.
 

 מדידת שווי הוגן .יא
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה 
 בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר  מדידת שווי הוגן מבוססת על

 ( ביותר.advantageousשוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 
 ם הכלכליים שלהם.ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסי

 
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות 
באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי 

 שלו.
 

עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה  ותמהקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיי
כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים 

 שאינם ניתנים לצפייה.
 

 קיבוץ מגזרים .יב
 
לטווח המושכרים  נכסיםמה. בעוד כל אחד לבתי אבות סיעודייםהשכרה פועלת בתחום אחד הכולל  קבוצהה

ארוך מגיע להגדרת מגזר, שכן הוא מוערך בנפרד על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, להערכת הנהלת 
דומים במאפייניהם  בתי האבות הסיעודייםלכדיי מגזר מדווח, שכן  הנכסים, ניתן לקבץ את כל קבוצהה

הפדראליים של ארה"ב הכלכליים והתפעוליים. מאפיינים אלה כוללים בעיקרם חשיפה זהה לתקציבים 
, בתי האבות הסיעודייםוחשיפה דומה לתקציבי המדינה, המהווים את המקור העיקרי להכנסות החוכרים של 

מציעה את נכסיה להשכרה בשוק וכן האופן  קבוצהההמקור לתשלום דמי השכירות לקבוצה. כמו כן, האופן בו 
מוסד המדינתי של -ם תלויים במיקומו הגיאוגרפיבו דמי השכירות הראויים שחובה לשלם לחברה, דומים ואינ

 .רפואיה
 

 מזומנים תזרימי על בדוחשהתקבלו /ששולמו ודיבידנדים ריבית סיווג .יג
 

הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית 
לפעילות השקעה ופעילות מימון, בהתאמה. חלוקות  ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו

 המשולמות על ידי הקבוצה מסווגות כתזרימי מזומנים לפעילות מימון.
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 מאוחד פרופורמה מניםהצגת דוח תזרים מזו .יד

 
 ותמנוהלות באמצעות חבר קבוצההלחברה אין חשבונות בנק עצמאיים. פעולות של תזרימי המזומנים של 

 למרות. קבוצהה של" הבנק"חשבון  במהותת מהווה יוהאח החברותהפעילות האמורה מול  .קבוצההת של יואח
 פרופורמה מציגה דוח תזרים מזומנים קבוצההתקופות הדיווח,  כלהעובדה כי לחברה אין יתרות מזומנים ל

זאת עולה בקנה  הצגהמסגרת באור עסקאות שאינן במזומן. במפעילות מימון או השקעה, חלף הצגת הפעולות 
מהווה חלק בלתי פרופורמה אחד עם דרישות התקינה החשבונאית הבינלאומית לפיה דוח תזרים מזומנים 

ואמור לשקף את השינויים שאירעו בפועל ביתרות המזומנים במהלך תקופת  קבוצההנפרד מדוחותיה של 
 הדיווח.

 
ת, יואח ותשל נכסים לזמן ארוך והשקעות אחרות אשר בוצעו באמצעות חבר המימושיםולפיכך, כל הרכישות 

מוצגים במסגרת פעילות השקעה. וכן כל פעולות תזרים מזומנים של שינויים בהיקף ובהרכב ההון המושקע 
 .מימון פעילות במסגרת מוצגיםת, יואח ותוהאשראי שניטל אשר בוצעו באמצעות חבר

 
 

  יווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמותקני ד - 3 ביאור
 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  א.
 צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות 

 

 9 IFRS "מכשירים פיננסיים" 
 

 ירים פיננסיים. התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של מכש
 

 נכסים פיננסיים
 

 התקן קובע, בין השאר, שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:
 

  מכשירי חוב יסווגו ויימדדו, לאחר ההכרה לראשונה, לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך
רווח או הפסד. קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול 

הנובעים מאותם נכסים יים זוהחסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים נכ
 פיננסיים.

 
  ,ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות
 מופחתת.

 
 .מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 

 כאשר רווחים או הפסדים נזקפים  ,מכשירי הון לשווי הוגן, במועד ההכרה לראשונה ,ניתן לייעד
לרווח כולל אחר. מכשירים שיועדו כאמור, לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או 

 הפסד, לרבות בעת המימוש. הפסד בגינם לא יועבר לרווח או
 

  נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. במקום זאת, חוזים מעורבים
יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי 

 המזומנים החוזיים.
 

 ק כאשר הישות משנה את המודל מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך ר
 העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.

 

  ,)השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל )לרבות נגזרים על מכשירים אלו
יימדדו תמיד לפי השווי ההוגן. עם זאת התקן מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות 

 אומדן נאות לשווי הוגן.
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  תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3ביאור 

 
תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר  א.

 )צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות 
 

 9 IFRS "המשך( "מכשירים פיננסיים( 
 

 התחייבויות פיננסיות
 

 ע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:התקן קוב
 

  השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח
או הפסד, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר 

 Accountingות במדידה החשבונאית )אלא אם זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר עקבי
Mismatch.) 

 

  כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו
 לרווח או הפסד.

 
  כל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לרבות מכשיר

הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן פיננסי נגזר המהווה התחייבות 
 באופן מהימן.

 
 .2018בינואר  1המחייב של התקן לא יקדם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום לה והתחמועד 

, לאור מדיניותה של הקבוצה נכון למועד פרסום דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה, בשלב זה
על מצבה הכספי ותוצאות איננו צפוי להשפיע באופן מהותי יישום התקן  בוצההקהנהלת להערכת 

 פעולותיה.
 

 IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות , 
 

התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם 
קמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון "חוזי ה IAS 11"הכנסות",  IAS 18לקוחות. התקן מחליף את 

הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום 
המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. לשם כך, קובע התקן כי ההכרה 

תים המנויים בחוזה עמו בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירו
 באופן שהלקוח משיג שליטה על אותן סחורות או שירותים.

 
 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 
 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. .1
 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. .2
 קביעת מחיר העסקה. .3
 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. .4
 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. .5
 

 יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.
 

בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים 
קן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין בהם אשר שימשו בעת יישום הוראות הת

את המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם 
 הלקוחות.

 
או לאחריו. יישום  2017בינואר  1כנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום נהתקן 

התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות מוקדם אפשרי. ככלל, 
 .במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך( - 3ביאור 

 
באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו  .א

 צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות )המשך(
 

 IFRS 15המשך( , הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות( 
 

 המאוחדים על הדוחות הכספייםוהתקן מחריג מתחולתו הכנסות משכירות, לא צפויה לו השפעה  מאחר
 .הקבוצהשל  פרופורמה

 

 7-ל תיקונים IAS פיננסיות התחייבויות לגבי נוספים גילויים, בדבר מזומנים תזרימי על דוח 

 
 אשר( התיקונים -)להלן  מזומנים תזרימי על דוח IAS 7-ל תיקונים IASB-ה פרסם 2016 ינואר בחודש

 בין התנועה את להציג דורשים התיקונים. פיננסיות התחייבויות לגבי נוספים גילויים מתן דורשים
 מזומנים מתזרימי הנובעים השינויים לרבות, פיננסיות התחייבויות של הסגירה ליתרת ההפתיח יתרת

 .הוגן בשווי ומשינויים חליפין בשערי משינויים, במוחזקות שליטה איבוד או מרכישת, מימון מפעילות
 

 נדרש לא. לאחריו או 2017, בינואר 1השנתיות המתחילות ביום  מהתקופות החלייושמו  התיקונים
. התיקונים של להוהתח למועד הקודמות לתקופות השוואה למספרי בהתייחס כאמור גילויים כלולל

 .אפשרי מוקדם אימוץ
 

 IFRS 16 "חכירות" 
 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 
ביחס לשתי הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות 

 )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(.
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות 
וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר 

הוראות  ס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.נדרש מחד להכיר בנכ
חודשים בלבד וכן  12ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

 ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(.
 

 התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
 

או לאחריו.  2019בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
"הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא.  IFRS 15יישום מוקדם אפשרי, אך זאת בתנאי כי 

לם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות ככלל, התקן ייושם למפרע, או
 המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.

  
על מצבה הכספי ותוצאות איננו צפוי להשפיע באופן מהותי יישום התקן  הקבוצההנהלת להערכת 

 פעולותיה.
 
 

  פקדונות מיועדים - 4 ביאור
 

 בדצמבר 31ליום  :הרכב

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
   

 425  229  לזמן קצרמיועדים  פקדונות
 836  836  פקודות מיועדים לזמן ארוך

  1,065  1,261 

   
 .ה 7ראה ביאור לעניין שיעבודים, 
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 מאוחדות בחברות השקעות - 5 ביאור

 
בשיעור של במישרין או בעקיפין מוחזקת אשר  ,של הקבוצה מתנהל תחת חברה נפרדת נכס נדל"ן להשכרהככלל, כל 

  .הקבוצהעל ידי  100%
 
 

 להשקעה נדל"ן - 6 ביאור
 

 2), איווה נכסים( 17) אינדיאנהבמדינות  כבתי אבות סיעודייםהמשמשים  נכסים 22 קבוצהל 2016בדצמבר  31ליום 
 . נכסים( 3וטקסס ) נכסים(

 
 :ותנועה הרכב א.

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
   

 68,200  103,000  יתרה לתחילת השנה
   

   במשך השנה שינויים
 23,661  -  נכסים  רכישת

 11,139  75,600   נדל"ן להשקעה ערך עלית

 103,000  178,600  בדצמבר 31ליום  להשקעה"ן נדל של הוגן שווי

   
 

 תאור הזכויות במקרקעין .ב
 

 .הקבוצהמוחזקים בבעלות  2015-ו 2016בדצמבר  31הנדל"ן להשקעה נכון ליום  כל נכסי
 

 עסקאות בקשר לנדל"ן להשקעה .ג
 

 נכסי כליום חתימת הסכמים אלה,  ,2017באפריל  1מיום בכפוף להשלמת ההנפקה ובאופן רטרואקטיבי 

 השוכר שלפיהם, Triple Netבמתווה של  הנם המסגרת הסכמי .מסגרת הסכמי 3 באמצעות מושכרים הקבוצה
 בגין תשלומים, הנכס בגין"ן הנדל מיסוי תשלומי על גם ,השכירות דמי לתשלום מעבר, שלם למשכירי

 כמקובל, ותחזוקה שיפורים תיקונים ביצוע ועל בנכסים ביטוחיםה על וכן הנכס עם בקשר הניתנים השירותים
שוכרים, שהם צדדים קשורים  22-להנכסים  במסגרת הסכמי המסגרת מושכרים. זה מסוג שכירות בהסכמי

  .12נוספים, ראה ביאור  לפרטים .הנכסים את ומנהלים המפעילים, הקבוצה של
 

, שנים  5-ל 2 שבין, נכסיה של הקבוצה מושכרים לתקופות הקבוצהבמסגרת הסכמי השכירות הקודמים של 
ם, לשוכרים אופציות הארכה לתקופה )לא כולל אופציות הארכה(. בחלק מההסכמי שנים 2.5 לעם ממוצע ש

 הקבוצה. 3%של שנתיים. במרבית ההסכמים, בעת מימוש אפציית ההארכה, דמי השכירות עולים בשיעור של 
 .ימים מראש 90רשאית לסיים את תוקפם של הסכמי השכירות בהודעה שתוגש לשוכר 

 
 בתי אבות סיעודייםויות בעלות בשני בהסכם עם צד ג' לרכישת זכ הקבוצההתקשרה  ,2015בחודש מאי  - 2015

. העסקה כולל עלויות רכישה ,מיליון דולר 24-ב, בתמורה לסך של כבמדינת טקסס, ארה" ובמבנה דיור מוגן
, הלוואה מבעל שליטה מיליון דולר 18-כבנקאית בסך של  הומומנה על ידי הלווא 2015הושלמה בחודש מאי 

-כ השקעת בעלים בסך שלובאמצעות ( 7, ראה ביאור ותר תנאי ההלווא)לפרטים בדב מיליון דולר 3 -בסך של כ
 דיםצד שהינםשוכרים,  3-על ידי חברות הנכס באמצעות הסכם מסגרת יחיד ל מושכריםמיליון דולר. הנכסים  3

 .12לפרטים בדבר תנאי הסכם המסגרת, ראה ביאור  אשר יפעילו את הנכסים. ,חברה של יםקשור
 

בתי אבות  19-בהסכם עם צד ג' לרכישת זכויות בעלות ב הקבוצההתקשרה  ,2014בר בחודש ספטמ - 2014
. העסקה כולל עלויות רכישה ,מיליון דולר 64-בתמורה לסך של כ ,ארה"ב ,ת אינדיאנה ואיווהובמדינ סיעודיים
נאי )לפרטים בדבר ת מיליון דולר 60ומומנה על ידי הלוואה בנקאית בסך  2014בחודש ספטמבר  הושלמה

ויתרה  מיליון דולר 18-באמצעות השקעת בעלים בסך של כ . יתרת התמורה שולמה(7ההלוואה, ראה ביאור 
 ,על ידי חברות הנכס  בתי אבות סיעודיים מושכרים 19. מיליון דולר הופקדה כמזומן המוגבל בשימוש 14בסך 

בתי האבות ר יפעילו את שהינם צדדים קשורים של חברה, אש, לשוכרים ,באמצעות שני הסכמי מסגרת
 .12לפרטים בדבר תנאי הסכמי המסגרת, ראה ביאור . הסיעודיים

 
 .11ראה באור למידע בדבר הכנסות מדמי שכירות שמקורן בנדל''ן להשקעה,  .ד
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 )המשך( נדל"ן להשקעה - 6ביאור 

 
 הצגת נדל"ן להשקעה בשווי הוגן .ה

 
ת על ידי מעריך שווי חיצוני ות שווי המבוצעוי שנקבע בהערכנדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן, כפ

 שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. 
 

נדל"ן להשקעה נקבע בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. ההשווי ההוגן של 
הובא בחשבון הסיכון צפויות בניכוי הוצאות הפעלה( דמי שכירות ת נטו )הכנסובאמידת תזרימי המזומנים 

, הצפויים וכן מגבלות על גובה דמי השכירות (lease coverage ratioשיעור כיסוי השכירות ) המובנה שלהם,
, אשר נקבע נטו המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים( discount rateהיוון )והם מהוונים בשיעור 

רמת הסיכון  ,תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכסלנכסים דומים תחשב בתשואה המקובלת בשוק בה
 . ויכולתו של השוכר לעמוד בדמי השכירות כקבוע בהסכם השכירות הצפויות ממנונטו של ההכנסות 

 
 של מדרג השווי ההוגן. 3מדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מסווגת ברמה 

 
 וניתוח רגישות ווןשיעור הי .ו

 
 תזרימי מזומניםלפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, בעיקר על פי גישת היוון נקבע השווי ההוגן 

(Discounted Cash Flow  בשילוב עםIncome Capitalization Approach) כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון .
 Cap-ו Terminal Cap Rateהתשואה ) ישיעורול שקלל( וDiscount Rateלשיעור ההיוון )תזרימי המזומנים, 

Rate) תזרימי המזומנים, נטו הצפויים לנבוע מהנכס השפעה משמעותית על שוויו ההוגן.שנקבע בקשר ל  
 

 הנחות משמעותיות

 בדצמבר 31ליום 
2016 2015 

 אלפי דולר ארה"ב
Cap rate & Terminal Cap rate   99,034 171,657 0.5%עלייה של 

 107,367 186,235 0.5% של ירידה
    

Cap rate & Discount rate   98,503 170,798 0.5%עלייה של 
 107,833 187,023 0.5%ירידה של 

 
 
 תיאור של טכניקות הערכה של נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן: .ז

 

תיאור הנכס 
 הנמדד

שווי הוגן ליום 
בדצמבר  31

2016 

 – טכניקת הערכה
Income 

Approach 

תיאור 
הנתונים 

 (בעיקר) טווח שאינם נצפים

    אלפי דולר 

 178,600 נדל"ן להשקעה

 

Lease 
Coverage 

Ratio 
1.5 – 1.3 (1.3)  

 EBITDAR $18,174,981 

 
 שכירות דמי

 ראויים
$13,980,755 

Discounted Cash 
Flow Approach 

Discount rate 10.0%-11.75%  (10%) 
Terminal 

Capitalization 
Rate 

9.25%-10.75% (9.25%) 

Direct 
Capitalization 

Approach 

Capitalization 
Rate 

10%-8.5% (8.5%) 
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 )המשך( נדל"ן להשקעה - 6ביאור 

 
 :)המשך( תיאור של טכניקות הערכה של נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן .ח

 

תיאור הנכס 
 הנמדד

שווי הוגן ליום 
בדצמבר  31

2015 

 – טכניקת הערכה
Income 

Approach 

תיאור 
הנתונים 

 (בעיקר) טווח שאינם נצפים

    אלפי דולר 

 103,000 נדל"ן להשקעה

 

Lease 
Coverage 

Ratio 
1.5 – 1.3 (1.3)  

EBITDAR $12,871,039 

 
דמי שכירות 

 ראויים
$9,900,799 

Discounted Cash 
Flow Approach 

Discount rate 10.0%-11.75%  (10%) 
Terminal 

Capitalization 
Rate 

10.75%-9.25% (%9.25) 

Direct 
Capitalization 

Approach 

Capitalization 
Rate 

%10-%8.5 (%8.5) 

 
 .ה 7 ביאורלשעבודים, ראה ר שבא .ט

 
 

 וצדדים קשורים גידים פיננסייםהלוואות מתא - 7ביאור 
 

 הרכב א.

 

 שיעור
בית רי

 בדצמבר 31ליום  משוקללת

 2 0 1 5  2 0 1 6 31.12.16-ל 

 אלפי דולר ארה"ב % 
    

 3,250   3,230 (א) 6.97% צד קשורהלוואה מ
  82,502  81,925 (ב) 7.60% הלוואות ממוסדות פיננסיים

  85,155  85,752  

    
 0.5%של  ליבורעם רצפת  6.45%חודשי בתוספת  ליבור( ריבית בשיעור א)
ליבור חודשי יבית עיקרי ר)שיעור  2%-1%של  ליבורעם רצפת  6.85%-6.25%חודשי בתוספת  ליבור( ריבית בשיעור ב)

 (1%עם רצפה לליבור של  6.25%בתוספת 
 
 מועדי פרעון ב.

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
 

  597  4,050 שנה ראשונה
  4,050  913 שנה שניה

  913  62,424 שנה שלישית
  62,424  17,768 שנה רביעית

  17,768 -  ואילך חמישיתשנה 

 85,155  85,752  
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 וצדדים קשורים )המשך( גידים פיננסייםהלוואות מתא - 7ביאור 
 
 מבנקים הלוואות .ג

 
 ריבית נושאת, דולר מיליון 66של  בסךצד ג'  עםהלוואה  בהסכם הקבוצה התקשרה 2015 אוקטובר בחודש (1)

 משולמת ההלוואה. 1% של בשיעור ליבור רצפת עם 6.25% בתוספת חודשי ליבור בשיעור משתנה
 מיליון 62 של בסך בלון ותשלום שנים 10 של תקופה פני על חודשיים וריבית קרן תשלומי 59 באמצעות

 עמלת לתשלוםניתנת לפירעון מוקדם בכפוף ההלוואה  .2019 באוקטובר 30 ביום החל הפירעון במועד דולר
 .דולר אלף 660 של בסך מוקדם פירעון

 
ממוסד פיננסי.  דולר יוןמיל 60 של סךב, 2014 ספטמברהחליפה הלוואה אשר נלקחה בחודש  ,זוהלוואה 

 במרץ 16-ל עד מוקדם לפירעון הניתנו 4% בתוספת חודשי ליבורבשיעור  משתנה ריבית הנשא ההלוואה
השלימה  2015אוקטובר  בחודשמיליון דולר.  1.5בסך של  מוקדםפירעון  עמלת לתשלום בכפוף ,2019

 .ההלוואה כולל עמלת פירעון מוקדםמימון מחדש ופרעה את  הקבוצה
 
משתנה  נושאת ריבית ,מיליון דולר 18בסך של בהסכם הלוואה  הקבוצההתקשרה , 2015בחודש מאי  (2)

קרן תשלומי  59באמצעות  תשולם. ההלוואה 2%עם רצפת ליבור של  6.85%בתוספת  ור חודשיליב בשיעור
במועד הפירעון החל ביום מיליון דולר  18בסך תשלום בלון ו שנים 10ל  ריבית חודשיים על פני תקופה שו
 אלף 150 של בסך מוקדם פירעון עמלת לתשלוםההלוואה ניתנת לפירעון מוקדם בכפוף  .2020באפריל  1

 .דולר
 

מיליון  3בסך של  הקבוצהעם  בהסכם הלוואה שליטה של הקבוצהבעל ה התקשר 2015 ובמברבחודש נ (3)
. 0.5%עם רצפת ליבור בשיעור של  6.45%ליבור חודשי בתוספת משתנה בשיעור נושאת ריבית  ,דולר

. החל מחודש דצמבר 2016בלבד עד לחודש נובמבר  יםחודשיריבית  מיתשלותשולם באמצעות ההלוואה 
שנים עם תשלום בלון במועד  10תקופה של למשולמת בתשלומי קרן וריבית חודשיים הלוואה , ה2016

  .2017בנובמבר  1החל ביום  הפירעון,
 

 
 פיננסיות מידה אמות .ד
 

לעמוד באמות  הקבוצהמיליון דולר, על  82-כמסתכמת לסך של  2016בדצמבר  31בנוגע להלוואות שיתרתן ליום 
 שלהלן: מידה פיננסיות

 
  :מיליון דולר 66הלוואה בסך 

 

  יחסFFCR1)  1-ל 1.2ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי לא יפחת מיחס של  חברות התפעולשל. 

  יחסDSCR2)  1-ל 1.5ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי לא יפחת מיחס של  חברות התפעולשל. 

 ה-EBITDA כל רבעון קלנדרי לא יפחת  והמתואם ביום האחרון שלשל חברות התפעול המאוחד  השנתי
 מיליון דולר. 12.4-מ

 בתי החולים )למועד התשקיף, השוכרים( יהיה לכל הפחות  דירוג החוב של אגרות החוב שיונפקו על ידי
Baa3  בדירוגMoodys  אוBBB-  בדירוגStandad & Poors  אוBBB  בדירוגFitch או לחליפין על בתי ,

 יום. 45ים הניתנת לשימוש מידי במשך החולים כאמור לשמור על יתרת מזומנ

 .איסור על חברות הנכס להכריז או לשלם דבידנדים ללא הסכמת המלווה 
 
1) FCCR Fixed Charge Coverage Ratio)) - ( 1היחס בין )EBITDA מאוחד מתואם )ה- EBITDA 

 בוצההקהמאוחד והמתואם בגין נכסי  EBITDA -המאוחד המתואם מהווה את הסכום של : )א( ה
באינדיאנה והערבים  הקבוצהמאוחד של חברות הנכס של נכסי  EBITDA( 1)ב( הנמוך מבין: ) -באיווה; ו

)בתי החולים המחוזיים  מאוחד של השוכרים באינדיאנה למועד התשקיף EBITDA( 2להן  או )
ב המאוחד; ( ההוצאות הקבועות המאוחדות )המהוות את הסכום של : )א( כיסוי החו2באינדיאנה( לבין )

המאוחד והמתואם; )ג(  EBITDA-)ב( הוצאות מימון לא ממומנות, במידה וטרם נוכו בעת קביעת ה
מסים על הכנסה ששולמו במזומן או שנצברו; )ד( דיבידנדים של חברות הנכס באינדיאנה והערבים להם 

 (.GAAP -שהוכרזו, שולמו או נצברו במאוחד בהתאם ל
 
2) DSCR (debt service coverage ratio) 
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 וצדדים קשורים )המשך( גידים פיננסייםהלוואות מתא - 7ביאור 

 
 )המשך( פיננסיות מידה אמות .ד
 

 : מיליון דולר 18הלוואה בסך 
 

  יחסFFCR1)  1-ל 51.2ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי לא יפחת מיחס של  חברות התפעולשל. 

  יחסDSCR2)  1-ל 1.5אחרון של כל רבעון קלנדרי לא יפחת מיחס של ביום החברות התפעול של. 

 ה-EBITDAR  מיליון דולר. 2.3-המתואם ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי לא יפחת מהשנתי 

 Cash Velocity -  אחוזים  80אמת מידה פיננסית המחייבת את חברות הניהול לגבות בפועל
 מהכנסותיהן בכל רבעון.

 יז או לשלם דבידנדים ללא הסכמת המלווה.איסור על חברות הנכס להכר 
 

1) FCCR Fixed Charge Coverage Ratio)) - ( 1היחס בין )EBITDAR  מתואם של החברות המפעילות
( ההוצאות הקבועות המאוחדות של הלווה והמפעיל 2בטקסס )"המפעיל"( לבין )הקבוצה את נכסי 

ווה והמפעיל במאוחד; )ב( סך העמלות ששולמו )המהוות את הסכום של : )א( כל חבויות הריבית של הל
למלווה; )ג( סכום הקרן ששולמה או תועמד לפירעון בנקודת זמן מסוימת וחבויות אחרות של הלווה 
והמפעיל במאוחד; )ד( הוצאות הון לא ממומנות וכן כל הוצאות הון שבוצעו )אם בוצעו( על ידי הלווה 

ר לא מומנו מיתרות כלשהן כנדרש לפי ההלוואה; )ה( והמפעיל אך רק במידה שהוצאות ההון כאמו
 הוצאות מיסים על הכנסה אשר שולמו על ידי הלווה והמפעיל במאוחד(.

 
2) DSCR (debt service coverage ratio) 
 

 .הפיננסיות המידה אמות בכל התפעול וחברות חברות הקבוצה עמדו 2016 בדצמבר 31 ליום נכון
 

  י השליטהוערבוית לבעל שעבודים .ה
 

מיליון דולר, במסגרת ההלוואות  84לקבוצה הלוואות מגופים פיננסיים בסך  2016בדצמבר  31נכון ליום 
האמורות, הקבוצה שעבדה את זכויותיה בבתי אבות סיעודיים לטובת המלווים וכן את זכותה לקבל את דמי 

ה של הפרת הסכם ההלוואה על ידי השכירות, בעוד ששוכרי בתי האבות הסיעודיים נתנו את הסכמתם, במקר
 הקבוצה, להעברת דמי השכירות ישירות למלווה.

 
 כמו כן, הועמדה ערבות אישית של בעלי השליטה בחברה בגין ההלוואות.

 
במסגרת הסכמי ההלוואה נדרשת הקבוצה להפקיד סכומים המיועדים לתשלומי ביטוח, מסים ושיפורים בקשר            

 .4 ביאורלנכסים. ראה 
 
 
 

 מסים על הכנסה - 8ביאור 
 

 חוקי המס החלים על החברה וחברות הקבוצה
 

החברה החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים, והיא אינה חייבת במס שם. לעניין מיסוי אמריקאי, 
 - LLCבהתאם לאפשרות המוקנית לה על פי דיני המס של ארה"ב, להיחשב כחברה שקופה לצרכי מס ), בחרה

Limited Liability Company / look through entity לאור זאת, החברה איננה נישומה לצרכי מס וחבות המס בגין .)
פעילותה הינה של בעלי מניותיה. בנוסף, כל התאגידים המוחזקים על ידי החברה התאגדו בארה"ב, ובחרו אף הם 

זאת, אין לתאגידים המוחזקים על ידי החברה חבות  להיחשב כחברות שקופות לענין דיני המס האמריקאים. לאור
 במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. 

 
, הן ברמת תוצאת האמור לעיל הינה כי כלל ההכנסות החייבות במס של החברה וכל אחת מהחברות המוחזקות שלה

אינן ממוסות ברמת הקבוצה, אלא ברמת בעלי , 2016בדצמבר  31-בהן פועלת החברה נכון ל הפדרל והן ברמת המדינות
 מניותיה. בשל כך, לא מוצגים בדוחות כספיים אלה הכנסות והוצאות מיסים שוטפים או נדחים.
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 זכות ויתרות זכאים - 9ביאור 

 

 בדצמבר 31ליום  הרכב:

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
   

 597  572   לשלם ריבית
 736  1,191   "ןנדל מיסי בגין התחייבות

 171  -  זכאים אחרים

  1,763  1,504 

 
 

 פיננסיים מכשירים - 10 ביאור
 

 הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג א.

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
   

   :הלוואות וחייבים בעלות מופחתת
 1,261  1,065  פקדונות מיועדים

 6,164  8,252  צדדים קשורים -חייבים 

  9,317  7,425 

   
    התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת:

 1,504  1,763  זכות ויתרות זכאים
  85,752  85,155 צדדים קשוריםוידים פיננסיים אשראי מתאג

  86,918  87,256 

   
 

 שוק סיכוני ב.
 

 ריבית שיעור סיכון
 

לממן מחדש את נכסיה דרך מחזור הלוואות קיימות  הקבוצהעשויה לצמצם את יכולת  ליבורה יה בשיעור ריביתיעל
 בריבית גבוהה להלוואות חדשות בריבית נמוכה יותר.

 
 אשראי סיכון .ג

 
 .12-ו יד2 ים לעניין ניהול המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה על ידי צדדים קשורים, ראה ביאור

 
 נזילות וןסיכ .ד

 
לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת  הקבוצהסיכון נזילות הוא הסיכון ש

לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה  הקבוצה
ת של אמצעים נזילים לתשלום פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקו הקבוצה בהתחייבויותיה במועד.

 הקבוצהלשם כך חותרת הוצאות התפעול הצפויות ושל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. 
  , מתוך מטרה לצמצם את תשלומי הריבית והקרן השוטפים.יותר ארוכות לתקופות הלוואותלבצע מיחזור 

  תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם.האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 10ביאור 
 

 )המשך( סיכון נזילות ד.
 

 החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את ציגהמ להלן הטבלה
 :)כולל תשלומים בגין ריבית( מהוונים לא בסכומים

 
 2016דצמבר ב 31 

 משנה עד עד 
משנתיים 

  מעל עד  4 -מ עד 3-מ עד
 סה"כ שנים 5 שנים 5 שנים 4 שנים 3 שנתיים שנה 

 אלפי דולר ארה"ב 
        

 572 - - - - - 572 זכאים ויתרות זכות
הלוואות מתאגידים 

 103,979 - - 18,328 68,174 7,183 10,294 פיננסיים
        

 10,866 7,183 68,174 18,328 - - 104,551 

        
 
 

 

 2015בדצמבר  31 

 משנה עד עד 
משנתיי

  מעל עד  4 -מ עד 3-מ ם עד
 סה"כ שנים 5 שנים 5 שנים 4 שנים 3 שנתיים שנה 

 אלפי דולר ארה"ב 
        

זכאים ויתרות 
  768 -  -  -  -  -   768 זכות 

הלוואות 
מתאגידים 

 111,741  -  18,328  68,174  7,183  10,866  7,190  פיננסיים
        

 7,958  10,866  7,183  68,174  18,328   - 112,509  

        
 הוגן שווי .ה

 
  .13 אוריבראה הוגן,  בשווי המוצגיםנכסים והתחייבויות  לעניין

 
 הקבוצההון ניהול  .ו

 
לשינויים בתנאים כלכליים. כדי לנהל או מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בהתאם  הקבוצה

השקעה מיחזור הלוואות, מחליטה על מדיניות אשראי, פרעון הלוואות,  הקבוצהלהתאים את מבנה ההון שלה, 
 או מימוש נכסים, חלוקות דיבידנד וצורך, אם בכלל, בגיוס מניות או אגרות חוב.
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 השכרת הנכסיםהכנסות מ - 11 ביאור

 
 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 )*( 

 אלפי דולר ארה"ב 
     הכנסותה הרכב .א

    
 2,497  8,503  9,311  דמי שכירות

 1,039   1,404 4,672  (1 התאמת דמי השכירות לתנאי שוק
  372 1,078  1,075  (2הכנסות מתמלוגים 

 340  918  954  אחרות

  16,012  11,903  4,248 

    
 
כל בתי האבות  , יום חתימת החוזים, 2017באפריל  1-החל מ בכפוף להשלמת ההנפקה ובאופן רטרואקטיבי (1

מושכרים לצדדים קשורים באמצעות שלושה הסכמי מסגרת )לכל אחת משלושת של הקבוצה הסיעודיים 
המסגרת החדשים(. לעניין תנאי הסכמי הסכמי  –המדינות בהן ממוקמים המוסדות הרפואיים( )להלן 

 .12המסגרת, ראה ביאור 
 

הסכמי  –עד לכניסה להסכמי המסגרת החדשים, תנאי הסכמי השכירות לא היו בהתאם לתנאי שוק )להלן 
השכירות הקודמים(. לפיכך, התאימה הקבוצה את הכנסות השכירות בדוח רווח והפסד לסכומים התואמים 

ביל הטבה בגין עסקאות עם בעל השליטה לקרן הונית. ההתאמה להכנסות את תנאי השוק וזקפה במק
)של חברות המפעילות את הנכסים( ביחס הכיסוי  EBITDAR-השכירות כאמור חושבה באמצעות חלוקת ה

 שנקבע על ידי מעריך שווי חיצוני.
 
 .12 ביאור ראה לפרטים (2

 
 2014בספטמבר  1הקבוצה התחילה את פעילותה ביום  )*( 

 
 
 תנאי הסכמי השכירות הקודמים .ב
 

)לא כולל אופציות הארכה(.  שנים 2.5 ל, עם ממוצע ששנים  5-ל 2 שביןנכסיה של הקבוצה מושכרים לתקופות 
בחלק מההסכמים, לשוכרים אופציות הארכה לתקופה של שנתיים. במרבית ההסכמים, בעת מימוש אפציית 

. הקבוצה רשאית לסיים את תוקפם של הסכמי השכירות 3%ההארכה, דמי השכירות עולים בשיעור של 
 ימים מראש. 90בהודעה שתוגש לשוכר 

 
, בהתאם להסכמי השכירות לביטול יםניתנ םשאינ כל נכסי הקבוצהדמי חכירה מינימליים עתידיים לקבל בגין 

 הקודמים:
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 )*( 

 אלפי דולר ארה"ב 
    

  7,250  6,839  10,506 בשנה הראשונה
  4,833  6,920  11,761 בשנה השניה ועד השנה החמישית

 22,267  13,759  12,083  

    
    .2014בספטמבר  1)*( הקבוצה התחילה את פעילותה ביום 
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 ()המשך השכרת הנכסיםהכנסות מ - 11ביאור 

, בהתאם להסכמי לביטול יםניתנ םשאינ כל נכסי הקבוצהדמי חכירה מינימליים עתידיים לקבל בגין  ג.
 המסגרת החדשים:

 

 
 2017 במרץ 31 ליוםנכון 

מרכיבים  הכנסות
 ( אלפי דולרקבועים )

 חוזים מספר
 מסתיימים

 נשוא המיטות מספר
 המסתיימים ההסכמים

     
 -  -  13,872   2-4  רבעון 2017 שנת
 -  -  18,910  2018 שנת
 -  -  19,478  2019 שנת
 -  -  20,062  2020 שנת
 1,422  3  449,686  ואילך 2021 שנת

 1,422  3  522,008  "כסה
    

 
 

  קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות - 12 ביאור
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות א.
 

 בדצמבר 31ליום  :הרכב

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
   

 5,428  7,061  *(חייבים בגין הפעילות השוטפת 
 736  1,191  חייבים בגין מיסי נדל"ן וביטוח

  8,252  6,164 
   

 20  3,230  **( חלויות שוטפות של הלוואה מצד קשור
 3,230  -  **(  הלוואות מצד קשור

  3,230  3,250 
   

לא היו חשבונות בנק שוטפים.  הקבוצהלחברות הבת של רמה פרופו למועד אישור הדוחות הכספייםנכון  *(
החוכרות  צדדים קשורים, שהינם חברות על ידי הקבוצהבגין כל ההכנסות נגבות וכל ההוצאות משולמות 

יתרות החובה מול  2015-ו 2016בדצמבר  31 מים. נכון ליומפעילות אותם בתי האבות הסיעודייםאת 
 אלפי דולר, בהתאמה. 5,428-אלפי דולר ו 7,061בסך האמורה הסתכמו  הצדדים הקשורים בגין הפעילות

 ג.7למידע נוסף ראה ביאור     **(
להביא לאישור הדירקטוריון החלטה בדבר חלוקת  הקבוצההשלמת הנפקת אגרות החוב, בכוונת במועד  

 יתרת החובה עם צדדים הקשורים בגין "חייבים בגין הפעילות השוטפת".
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 12ביאור 

 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות ב.
 
 בתי האבות הסיעודייםהסכמי מסגרת להשכרת  .1

 
 באינדיאנה מסגרתהסכם שכירות   

 
 את הקבוצהביטלה , יום חתימת ההסכם ,2017באפריל  1 מיום ובאופן רטרואקטיבי ,ההנפקה להשלמת בכפוף

אינדיאנה והחליפה אותם בהסכם שכירות למוסדות רפואיים הנמצאים בהסכמי השכירות הקיימים  17
 17-הסכם מסגרת אחד לבאמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס ניתן לביטוללא שאחד מסגרת 

, Triple Netמסוג הינו המסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים שהינם שוכרים, 
תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס,  על גם ,השכירות דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר שלפיהם

ביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים ה עלתשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 
ככלל, לא ניתן לבטל . 2038 וארינב 1עד ליום בתוקף והוא יהיה  ,ותחזוקה, כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זה

תנאי . , כהגדרתו בהסכם השכירותהפרה בקרות אירועידי המשכיר מסיבה מוצדקת -את ההסכם אלא על
בשני תשלומים שווים בחודשים המשולמים אלפי דולר,  14,729בסך של  יםחכירה שנתיקובעים דמי החכירה 

ים יעלו החכירה השנתידמי , שנת חכירהכל חלוף וב, 2018באפריל  1של כל שנה. החל מיום  מרץ וספטמבר
במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים  .3%בשיעור של 

הכלולים בהסכם המסגרת, יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע 

החודשים שקדמו  12-ב EBITDAR-בגובה השווה להמסגרת,  פי הסכם-הפחתה של דמי השכירות שישולמו על
 .1.3רה, המיוחסת לנכס הנמכר חלקי למכי

 
 בטקסס מסגרתהסכם שכירות 

 
את  הקבוצהביטלה , יום חתימת ההסכם ,2017באפריל  1 מיום רטרואקטיבי ובאופן ,ההנפקה להשלמת בכפוף

מסגרת והחליפה אותם בהסכם שכירות  טקססלמוסדות רפואיים הנמצאים בהסכמי השכירות הקיימים  שני
שוכרים,  3-הסכם מסגרת אחד לבאמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס ניתן לביטוללא שאחד 

 שלפיהם, Triple Netמסוג הינו המסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים שהינם 
תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס, תשלומים בגין  על גם ,תהשכירו דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר

 כמקובל, ותחזוקהביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים ה עלהשירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 
ככלל, לא ניתן לבטל את ההסכם אלא . 2038 בינואר 1עד ליום בתוקף הוא יהיה , וזה מסוג שכירות בהסכמי

קובעים דמי תנאי החכירה . , כהגדרתו בהסכם השכירותהפרה בקרות אירועמסיבה מוצדקת ידי המשכיר -על
של כל  מרץ וספטמבר בשני תשלומים שווים בחודשים המשולמים אלפי דולר,  3,011בסך של  יםחכירה שנתי

במקרה  .3%ים יעלו בשיעור של החכירה השנתידמי , שנת חכירהכל ובחלוף , 2018באפריל  1שנה. החל מיום 
שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים הכלולים בהסכם המסגרת, 
יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע הפחתה של דמי השכירות 

, המיוחסת לנכס רההחודשים שקדמו למכי 12-ב EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -שישולמו על
 . 1.3הנמכר חלקי 

 
 באיווה מסגרתהסכם שכירות 

 
את  הקבוצהביטלה , יום חתימת ההסכם ,2017באפריל  1מיום  רטרואקטיבי ובאופן ,ההנפקה להשלמת בכפוף

מסגרת והחליפה אותם בהסכם שכירות  למוסדות רפואיים הנמצאים באיווההסכמי השכירות הקיימים  שני
שוכרים,  שניהסכם מסגרת אחד לבאמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס טולניתן לבילא שאחד 

 שלפיהם, Triple Netמסוג הינו המסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים שהינם 
 תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס, תשלומים בגין על גם ,השכירות דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר

 כמקובל, ותחזוקהביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים ה עלהשירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 
ככלל, לא ניתן לבטל את ההסכם אלא . 2038 בינואר 1עד ליום בתוקף יהיה  , והואזה מסוג שכירות בהסכמי

קובעים דמי תנאי החכירה . , כהגדרתו בהסכם השכירותהפרה בקרות אירועידי המשכיר מסיבה מוצדקת -על
של כל  מרץ וספטמבר בשני תשלומים שווים בחודשים המשולמים אלפי דולר,  753בסך של  יםחכירה שנתי

במקרה  .3%ים יעלו בשיעור של החכירה השנתידמי , שנת חכירהכל ובחלוף , 2018באפריל  1שנה. החל מיום 
או יותר מתוך הנכסים הכלולים בהסכם המסגרת, שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד 

יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע הפחתה של דמי השכירות 

רה, המיוחסת לנכס החודשים שקדמו למכי 12-ב EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -שישולמו על
 .1.5הנמכר חלקי 
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 )המשך( קאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועס - 12ביאור 

 
 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 
 הסכם ניהול .2

 Commercial Home Officeעם  ותהתקשרהחברה דירקטוריון אושרה על ידי  2017באוגוסט  10ביום 

Services Enterprises, LLC  ("רותיםהשי חברת"),  חברה בשליטת בעלי השליטה, בהסכם שירותים
במסגרתו תעניק חברת השירותים לחברה שירותים בארצות הברית, כדלקמן: שירותי משרד  הקבוצהלניהול 

פיקוח על ומזכירות, תקשורת, מחשבים, הנהלת חשבונות, גביית דמי שכירות המשולמים על ידי השוכרים, 
שירותי ניהול וייעוץ וכרים וקיום התחייבויותיהם על פי הסכמי השכירות, בידי הש קבוצהתחזוקת נכסי ה

. בנוסף, קבוצה, איתור השקעות, ליווי, פיקוח וניהול השקעות בבנוגע לרכישה ומכירה של נכסים ולמימונם
שירותי הנהלה בכירה ודירקטורים. בהתאם לקבוע בהסכם, שירותי הניהול  קבוצהלתעניק חברת השירותים 

 תנו על ידי עובדים ו/או נותני שירותים של חברת השירותים, והיא זו שתישא במלוא עלותם.  יינ

ויפקע במועד  אג"ח א'יעמוד בתוקפו בכל תקופת חיי וייכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה  הקבוצה ניהולהסכם 
 במחזור. אג"ח א' שבו לא תיוותרנה 

יום  90 לחברת השירותיםבהודעה שתימסר  הקבוצה ולניהתהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם  הקבוצה
, בהודעה מראש שתימסר הקבוצה ניהולתהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם  חברת השירותיםמראש. 
נושא המשרה הבכיר  ואת המנהל הכללילא תהיה רשאית להחליף את  חברת השירותיםיום מראש.  90לחברה 

  .הקבוצהבאישור מראש של דירקטוריון  אלאמטעמה שירותים לחברה,  נותניםהביותר בתחום הכספים 

באיי הבתולה ובישראל, ובכלל זאת  הקבוצהובהר, כי שירותי הניהול אינם כוללים את ניהול פעילותה של מ
, הקבוצה, המבקר הפנימי, רואי החשבון, עורכי הדין, נאמנים, מזכירות קבוצהבאת שכרם של הדירקטורים 

 הקבוצהידי -במידת הצורך(, אגרות, הוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה וכיו"ב, ואלו ישולמו עלמשרדים )
 בנפרד.

מסך שווי נכסי  1.2%בסכום המהווה  שנתייםבתמורה לשירותי הניהול ישולמו לחברת השירותים דמי ניהול 
דמי הניהול  דולר בשנה. מיליון 3אך בכל מקרה בסכום שלא יעלה על  קבוצהכפי שמוצגים בספרי ה הנדל"ן

באוקטובר בכל שנה בגין מחצית השנה  1באפריל וביום  1ישולמו לחברת השירותים פעמיים בשנה ביום 
כפי שמוצגים  קבוצהההנדל"ן של לצורך כל תשלום יחושב לפי נכסי הנדל"ן שקדמה לה, כאשר שווי נכסים 

 התשלום שבמועד ככל, לעיל האמור אף על שפורסמו קודם למועד התשלום. קבוצהבדוחות הכספיים של ה
 העוקבים החודשים 12 במהלך הצפויה EBITDA-להקבוצה  של מתואם נטו הפיננסי החוב יחס : )א(הרלוונטי

של היתרה הבלתי מסולקת של  התקבלה החלטה להעמדה לפירעון מיידי או )ב( ,10-מ גבוה יהיה התשלום למועד

 ביחס תעמוד החברה שבו למועד עד( ריבית ללא) הניהול דמי תשלומי יידחו שבאופן הנדר איגרות החוב )סדרה א'(
החזר לזכאית בנוסף תהא חברת השירותים . או עד למועד שבו תבוטל החלטת הפירעון המיידי, לפי העניין האמור

סיעה, )כגון הוצאות נ קבוצההוצאות ישירות שהוצאו על ידי חברת השירותים במסגרת הענקת שירותי הניהול ל
אש"ל וכד'( ועלויות נוספות בהן נשאה בקשר עם שירותי הניהול )כגון: שכירות משרדים(. סכום החזר 

אלפי דולר בשנה וישולם כנגד הצגת אסמכתאות בדבר ביצוע התשלומים/נשיאה  500ההוצאות לא יעלה על 
 בעלויות בפועל.

 קבוצהלביחס למכלול השירותים הניתנים סבירה  ההינלחברת השירותים  , התמורה שתועברהקבוצהלהערכת 
והיקף  קבוצהל, היקף השירותים שיועמדו הקבוצה, זאת בשים לב לגודל הקבוצהבמסגרת הסכם ניהול 

 קבוצהל, מורכבות עסקיה והיקפם וכן איכות השירותים שיועמדו קבוצהלהאחריות שבמתן שירותי הניהול 
 על ידי חברת השירותים.
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ו - 12ביאור 
 
 פרופורמה ביאור .3
 

הביאור שלהלן מציג את השפעה הסכמי המסגרת החדשים והסכם הניהול, המפורטים לעיל, על תוצאות  
 .הקבוצה, בהנחה שהם היו בתוקף ממועד הקמת הקבוצה

 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 )*( 
 רה"באלפי דולר א 
    

 2,497  8,503  9,311  הכנסות מדמי שכירות
 1,039  1,404  4,672  התאמת דמי שכירות לתנאי שוק 

 372  1,078  1,075  הכנסות מתמלוגים
 340  918  954  הכנסות אחרות

 4,248  11,903  16,012  םמיקודשכירות  מיהסכ לפיהכנסות שכירות ואחרות 

    
 4,723  16,380  17,825  רות לפי הסכמי מסגרת חדשיםכנסות מדמי שכיה

 340  918  954  הכנסות אחרות
שכירות  מיהסכ לפישכירות ואחרות  סה"כ הכנסות

 5,063  17,298  18,779  חדשים

    

 815 5,395  2,767  חדשים לבין קודמים שכירות דמי בין הפרש
    

 340  856  954  עלות השכרת הנכסים 
        

 4,723  16,442  17,825  פרופורמהרווח מהשכרת נכסים 

    
 -  55  552  הוצאות הנהלה וכלליות לפני הסכם דמי ניהול קודם

    
 205  923  1,463  הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם דמי ניהול חדש

    
הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם דמי ניהול קודם ב הפרש

 205  868  911  לבין חדש

    

 8,067  22,131  90,106  כפי שדווח תפעולי רווח

    

 7,276  15,572  82,963  כפי שדווח לשנה נקי רווח

    

 8,677  26,658  91,962  פרופורמה תפעולי רווח

    

 7,886  20,099  84,819  פרופורמה  לשנה נקי רווח

    
    2014בספטמבר  1ביום  ההתחילה את פעילות הקבוצה )*(

 
 מתמלוגיםהכנסות  .4

  
כך מול צד ג' על שימוש בשמם אלה שקיים לחברות  המגיעים מתוקף ההסכם תמלוגיםל זכאיות הנכסחברות  

ההכנסות מתמלוגים בתקופת  .סיעודייםאבות שתחתיו הן מפעילות, יחד עם חברות התפעול, את הנכסים כבתי 
 בהתאמה. ,2014-ו 2015, 2016אלפי דולר בשנים  372-ו אלפי דולר 1,078לפי דולר, א 1,075 -בהסתכמו הדוחות 

כחלק מעדכון לחברות התפעול ולכן הוצגו כהטבה לבעל השליטה.  הקבוצההסכומים האמורים הועברו על ידי 
ס ימחו חברות הנכ 2017באפריל  1 -ה של תנאי הסכמי התמלוגים מול בית החולים הנותר, סוכם כי החל מיום

 .את הזכאות לתמלוגים לחברות התפעול
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 הוגן  שווי  - 13ביאור 

 
 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים של פריטים אשר אינם נמדדים בשווי ההוגן בדוח על המצב הכספי א.

 
, מיועדיםשל מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, פקדונות  המאוחדים היתרה בדוחות הכספיים

, ויתרות צדדים קשורים, שהם חלק מתאגידים פיננסיים ואחריםקצר  לזמןם ויתרות זכות, הלוואות זכאי
 .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם החוזר של הקבוצה, מההון

 
 שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן ב.

 
, בהתאם למדרג הכולל את הקבוצהתחייבויות, מסווגת אותם לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או הה

. סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה שלוש הרמות שלהלן
 ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.

 

 שלחברהואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות מחירים מצוטטים )שלא ת : 1רמה 
 יש גישה אליהם במועד המדידה. 

ניתנים לצפייה, עבור הנכס או ההתחייבות, ה, 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  : 2רמה 
 במישרין או בעקיפין.

 יבות. נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחי :3רמה 
 

מדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מדורגת . 6מידע בדבר שווי הוגן נדל"ן להשקעה, ראה ביאור  לעניין
 במדרג השווי ההוגן. 3ברמה 

 
 הכספי המצב על בדוח הוגן בשווי נמדדים אינם אשר פריטים של הוגן שווי . ג

 
 :נם נמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספיפרטים אודות השווי ההוגן של פריטים מסוימים, אשר אי להלן

 

 
השווי  רמת

 ההוגן 

 הוגן שווי בספרים ערך

 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31 ליום 

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 

 ארה"ב דולר אלפי  

      פיננסיות התחייבויות

וצדדים  מתאגידים פיננסיים הלוואות
 85,752 85,155 87,612 86,552 3 קשורים

      
 

על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי בהתבסס  נאמד ,לזמן ארוך ותההוגן של הלווא השוויאומדן             
 :בדצמבר 31 ליום, כדלהלן ריביתה  ישיעור

 

 2016 2015 
 % % 

   
 6.5% 6.5%  ואחרים יםבנקמ הלוואות

 
 

 פת הדיווחאירועים לאחר תום תקו  -  14באור 
 

 .12, ראה ביאור החדש הניהול םהסכובתי האבות הסיעודיים  כרתשלה חדשים מסגרת הסכמי ענייןל .1

 לבעלי המועברות החברות של לחלוקה הראויים הרווחים מתוך חלוקה בוצעה, 2017 באוגוסט 3 ביום .2

 .מיליון דולר 4.6בסך כולל של  בחברה השליטה

דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקה שאינה במזומן בגין  אושר על ידי 2017באוגוסט  10ביום  .3

 )א(. 12מיליון דולר, למידע נוסף ראה ביאור  7.7-יתרת החובה עם צדדים הקשורים בסך של כ
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 פרופורמה מאוחדיםביניים דוחות כספיים 
 2017מרץ ב 31ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(
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 מאוחדים פרופורמה בינייםדוחות כספיים 
 2017מרץ ב 31ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(

 
 "בארה דולר באלפי

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

 3 המצב הכספימאוחדים פרופורמה על ביניים דוחות 
  

 4 מאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרביניים דוחות 
  

 5 מאוחדים פרופורמה על השינויים בהוןביניים  דוחות
  

 6 מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומניםביניים דוחות 
  

 7-12 ביניים ים לדוחות הכספייםביאור
 



 

2

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
, LTD (BVI)PropertiesChosen  

 
 
 

 מבוא
 

( הכולל את הדוח "החברה" –)להלן  Chosen Properties, LTD (BVI)המצורף של פרופורמה סקרנו את המידע הכספי 
פרופורמה , ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד 2016-ו 2017במרץ  31לימים פרופורמה התמציתי על המצב הכספי 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה , השינויים בהון פרופורמה ורווח כולל אחר
בהתאם אלו ת ביניים ולתקופה פרופורמ. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי כיםתארי םבאות

ת ולתקופפרופורמה וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי 
. אחריותנו היא להביע מסקנה על 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ללפי פרק ד' של אלו ביניים 

 בהתבסס על סקירתנו.אלו ת ביניים ולתקופ פרופורמה מידע כספי
 
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
יקר עם אנשים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בע

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 

ם להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולי
 ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות פרופורמה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  , המהותיות

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה  הקודמת,בנוסף לאמור בפסקה 

)דוחות תקופתיים הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  אחר הוראותהנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, 
ורטות בדוחות כספים התמציתיים המאוחדים , וזאת על בסיס המדיניות והנחות הפרופורמה המפ1970-ומיידיים(, התש"ל

 פרופורמה.
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי

 
 
 

 בדצמבר 31יום ל במרץ 31יום ל 

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    

    נכסים שוטפים
 229  421  229  פקדונות מיועדים

  8,252  6,577 8,478  צדדים קשורים -חייבם 

  8,707 6,998   8,481 
    

    נכסים שאינם שוטפים
 178,600  103,000  220,100  נדל"ן להשקעה 

 836  840  836  פקדונות מיועדים

  220,936  103,840  179,436 
    
    

 187,917  110,838  229,643  סה"כ נכסים

    
    

    התחייבויות שוטפות
 820  657  842  ואחרים חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים פיננסיים

 3,230  97  3,153  הלוואה מצד קשור חלויות שוטפות של
 1,763  1,469  1,280  זכאים ויתרות זכות 

  5,275  2,223  5,813 
    

    התחייבויות שאינן שוטפות
 -  3,153  -  הלוואה מצד קשור

 81,105  81,709  80,866  ואחרים מתאגידים פיננסייםהלוואות 

  80,866  84,862  81,105 
    

 100,999  23,753  143,502  סך הכל הון
    
    

 187,917  110,838  229,643  סה"כ התחייבויות והון
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 Moshe Orlinsky Amy Gale תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
Chairman of the Board and Chief 

Executive Officer Chief Financial Officer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המאוחדים פרופורמה.ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 אחרדוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל 

 
 
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    

 16,012  3,479  4,128  השכרת הנכסיםמהכנסות 
 954  235  237  עלות השכרת הנכסים 
 15,058  3,244  3,891  רווח מהשכרת נכסים 

    
 75,600  -  41,500  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 552  -  -  הוצאות הנהלה וכלליות
  41,500  -  75,048 
    

 90,106  3,244  45,391  רווח תפעולי
    

 7,146  1,793  1,735  הוצאות מימון 
 3  -  -  הכנסות מימון 

 7,143  1,793  1,735  הוצאות מימון, נטו
    

 82,963  1,451  43,656  לתקופהרווח נקי 

    

 82,963  1,451  43,656  רווח כולל

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .המאוחדים פרופורמהביניים ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביאורה
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 דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

 
 
 

  
 עודפים   קרנות הון

 
 סה"כ *( הון מניות 

 אלפי דולר ארה"ב 
 חודשיםלתקופה של שלושה 

 )בלתי מבוקר( 2017במרץ  31שהסתיימה ביום 
 

 100,999  110,639  (9,640) -  2017בינואר  1יתרה ליום 
     

 43,656  43,656  -  -  רווח כולל 
 112  112  -  -  השקעות בעלי מניות
 (1,265) -  (1,265) -   הטבה לבעל השליטה

 143,502  154,407  (10,905) -  2017במרץ  31יתרה ליום 

     
 
 

 חודשיםלתקופה של שלושה 
 )בלתי מבוקר( 2016במרץ  31שהסתיימה ביום 

     
 23,169  27,062  (3,893) -  2016בינואר  1יתרה ליום 

     
 1,451  1,451  -  -  רווח כולל 

 55  55  -  -  השקעות בעלי מניות
 (922) -  (922) -   הטבה לבעל השליטה

 23,753  28,568  (4,815) -  2016במרץ  31יתרה ליום 

     
 

     
 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 
 23,169  27,062  (3,893) -  2016בינואר  1יתרה ליום 

     
 82,963  82,963  -  -  רווח כולל 

 614  614  -  -  השקעות בעלי מניות
 (5,747) -  (5,747) -  הטבה לבעל השליטה

     

 100,999  110,639  (9,640) -  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 

 אלפי דולר. 1-מ*( סכום נמוך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 המאוחדים פרופורמה.ביניים ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביאורה



 

3 

, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

 
 
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 

  )בלתי מבוקר( 
    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 82,963  1,451  43,656  לתקופהרווח נקי 
    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
    

    כרוכות בתזרימי מזומנים:הוצאות )הכנסות( שאינן 
 (75,600) -  (41,500) התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 

 (5,747) (922) (1,265) השליטה לבעל ,תמלוגיםובדמי שכירות הטבה 
 7,146  1,793  1,735  הוצאות מימון

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (2,088) (413) (226) בצדדים קשוריםעלייה 
 284  (35) (483) בזכאים ויתרות זכות (ירידהעלייה )

 6,958  1,874  1,917  מזומנים, נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
    

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
 195  -  -  , נטופקדונות מיועדיםפירעון 

 195  -  -  פעילות השקעהשנבעו ממזומנים, נטו 
    

    פעילות מימון -מזומנים תזרימי 
 (1,072) (255) (315) תאגידים פיננסיים בנקים והלוואות מפירעון 

 -  -  (97) פירעון הלוואה מצד קשור
 (6,695) (1,674) (1,617) ריבית ששולמה 

 614  55  112  השקעות בעלי מניות

 (7,153) (1,874) (1,917) מזומנים, נטו ששימשו לפעילות מימון
    
    

 -  -  -  במזומנים ושווי מזומנים שינוי
    

 -  -  -  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
    

 -  -  -  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 פרופורמה.המאוחדים ביניים ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביאורה
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 כללי  - 1 באור
 

 אודות החברה ופעילותה א.
 

Chosen Healthcare, LTD (BVI)  כחברה פרטית  2017 במאי 26-( הוקמה והתאגדה ב"החברה" –)להלן
 ,BVI Busines Companies Actמוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים )

(. מאז הקמתה לא היתה לחברה כל פעילות ובכוונתה להנפיק אגרות חוב, אשר תוצענה לציבור בישראל 2004
 ."מבעאביב -בבורסה לניירות ערך בתלותירשמנה 

 
, אשר נשלטת על ידי מר משה אורלינסקי MAJH Holding Company LLCהינה  החברה האם של החברה

 ומר ג'יי אורלינסקי.
 

, לחשבון החברה זה תשקיף פי עללהעברת תמורת ההנפקה  קודם כי, והתחייב האם חברהבעלי השליטה ב
 LLC תאגידי 21-ב הזכויות את)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה(  לחברה החברה האם תעביר

)מוסדות רפואיים(  מניבים נכסים 22-ב בזכויות ובשרשור במישרין, שיחזיקו(, האם החברה של)חברות בת 
ים שהינם בתי מבנים מניב 21) סיעודיים אבות כבתיבאינדיאנה, איווה וטקסס, ארה"ב, המשמשים  במדינות

 כנגד(, וזאת וגןשל דיור מ אחד מניבאבות סיעודיים, הכוללים בחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, ומבנה 
 כל .אחת כמקשה לחברה יועברו המועברות הזכויות כל. האם לחברה החברה של רגילותמניות  100 הנפקת

 הסכמי בבעלות בעל השליטה בחברה.מול חברות  מסגרת הסכמי שלושה באמצעות מושכרים החברה נכסי

 על גם ,השכירות דמי לתשלום, מעבר ישלם למשכירהשוכר  שלפיהם, Triple Netבמתווה של  הנם המסגרת
 ביטוחיםתשלום ה על וכן הנכס עם בקשר הניתנים השירותיםהנדל"ן בגין הנכס, תשלומים בגין  מיסויתשלומי 
טרם חתימה על  ., כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זהותחזוקה שיפורים ,תיקוניםותשלום על ביצוע ו בנכסים

שוכרים, שהם צדדים קשורים  22-מושכרים על ידי חברות הנכס להיו  הנכסיםהסכמי המסגרת כאמור לעיל, 
למידע בדבר חלוקת יתרת החוב הנובעת מהסכמי השכירות  של החברה, המפעילים ומנהלים את הנכסים.

 א. 4ביאור ת ההנפקה ראה הקודמים לאחר השלמ
 

 כמפורט, פעילותה בתחום החברה פעילות מימון לצורך החברה את לשמש,  היתר בין, מיועדת ההנפקה תמורת
אלפי דולר ארה"ב מתוך תמורת ההנפקה, ככל  -82,972כ של סך. לעת מעת שתהינה כפי החלטותיה פי על, לעיל

ת שהעומדו לנכסים שיועברו לחברה במסגרת ההנפקה ושתתקבל בפועל על פי תשקיף זה, מיועד לפרעון הלווא
 18,369 -(, )ב( סך של כ1ג)7אלפי דולר מיועד לפרעון ההלוואה המפורטת בביאור  64,603-כדלקמן: )א( סך של כ

 השליטה בעל בשליטת לחברה הלוואה הענקת(, )ג( 2ג)7אלפי דולר מיועד לפרעון ההלוואה המפורטת בביאור 
 .בשליטת בעל השליטה בחברה גד שעבוד של מוסד גמילה אשר נמצאכנ דולר מיליון 11-כ של בסך בחברה

 
אושר על  2017באוגוסט  10ביום בנוסף, הפעולות הבאות מבוצעת על ידי החברה עובר להנפקה כדלקמן: )א( 

החלטה בדבר חלוקה שאינה במזומן בגין יתרת החובה עם צדדים הקשורים בסך של  ידי דירקטוריון החברה
מיליון  4.6חברה סך של חלקה ה 2017באוגוסט  3א, )ב( ביום  4מיליון דולר, למידע נוסף ראה ביאור  7.7-כ

 השלמתבמועד  דולר כנגד תקבולים שהתקבלו מחברות התפעול בהתאם להסכמי המסגרת אשר יכנסו לתוקף
  ב 4, למידע נוסף ראה ביאור , יום חתימת ההסכם2017באפריל  1 מיום ובאופן רטרואקטיבי ,ההנפקה

 
על סטאטוס העברת הזכויות המועברות מיידי בדיווח ו החברה תדווח בדיווח מיידי על תוצאות ההנפקה

 םואינ נונתלא )או מי מטעמם(  בעלי השליטהכאמור, המועברות ההתחייבות להעברת הזכויות  למעט .לחברה
נכסים, הכל מצג ו/או התחייבות ו/או שיפוי כלשהו בקשר עם הזכויות המועברות ו/או בקשר עם נים נות

 ."where-is"-ו "as is"נעשית והנכסים מכוחן והעברת זכויות אלו 
 

 פרופורמהביניים דוחות כספיים 
 

מאחר והישויות המועברות נשלטות, הן לפני העברתן והן לאחריה, על ידי אותם בעלי שליטה, רכישת ההחזקות 
. לאור זאת, החברה משקפת IFRS 3אשר הינו בתחולת בישויות על ידי החברה איננה מהווה צירוף עסקים 

(. בהתאם לשיטה As Pooling of Interestsהישויות המועברות על פי שיטת איחוד העניין )את רכישת למפרע 
זו, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים באופן המשקף את רכישת הישויות המועברות 

 השליטה, כאילו התבצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים המאוחדיםמבעלי 
הישויות מ(, בהתבסס על שיעור החזקתם בישויות אלה באותו מועד )לחלק 2014 ספטמברב 1פרופורמה )

הדוחות  , משקפים2014 בספטמבר 1המועברות לא הייתה פעילות לפני מועד זה(. בגין ישויות שהוקמו לאחר 
 החל ממועד הקמתן. הכספיים המאוחדים פרופורמה את הנכסים, ההתחייבויות והפעילות של אותן ישויות 

 
העברת הישויות כאמור ופעילותן מותנית, בין השאר, בהשלמת הנפקת אגרות החוב ורישומן בבורסה לניירות 

 אביב. -ערך בתל
 

של החברה פרופורמה  המאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתייםביניים פרופורמה יש לעיין בדוחות  ב. 
 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם. 2016בדצמבר  31ליום 
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 )המשך( כללי  - 1באור 

 
 הגדרות: .ג

 
 Chosen Properties, Ltd (BVI) - החברה

 
 MAJH Holding Company LLC - החברה האם

 
 החברות המאוחדותהחברה ו - הקבוצה

 
דוחותיהן ( ואשר IFRS 10-חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב - חברות מאוחדות

 מאוחדים עם דוחות החברה
 

 2010-וחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )ד - שליטה יבעלי עניין ובעל
 

 )מתוקן( IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים
 

 , אשר שוכרות את נכסי הקבוצה. חברות בבעלות בעל השליטה בחברה     - חברות התפעול
 

 התפעול, הינו מדד ליכולתה של חברת יוהכיס יחס, Lease Coverage Ratio    - השכירות כיסוי שיעור
 .שכירות, לרבות תשלום דמי הקבוצה כלפי הפיננסיות בהתחייבויותיה לעמוד

 
 הברית -דולר ארצות - $ ;דולר

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור
 

 הדוחות הכספייםלעריכת בסיס  א.
 

, דיווח IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומישל החברה ערוכים ביניים פרופורמה הדוחות הכספיים 
 .לתקופות בינייםכספי 

 
ביניים אלה יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב פרופורמה בעריכת דוחות כספיים 

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר  31ליום פרופורמה הזהים לאילו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים 
 תאריך.

 
 תקנות ניירות ערך .ב
 

)דוחות  ב' לתקנות ניירות ערך38תקנה  הוראותהדוחות הכספיים ביניים נערכו בהתאם להוראות הגילוי 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
  פיננסייםמכשירים ו ל נדל"ן להשקעההוגן ש שווי  - 3באור 

 

 וניתוח רגישות שיעור היוון .א
 

 תזרימי מזומניםלפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, בעיקר על פי גישת היוון נקבע השווי ההוגן 
(Discounted Cash Flow  בשילוב עםIncome Capitalization Approach) כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון .

 Cap-ו Terminal Cap Rateהתשואה ) ישיעורשקלול ל( וDiscount Rateלשיעור ההיוון )תזרימי המזומנים, 
Rate) תזרימי המזומנים, נטו הצפויים לנבוע מהנכס השפעה משמעותית על שוויו ההוגן.שנקבע בקשר ל  

 
 בדצמבר 31יום ל במרץ 31יום ל הנחות משמעותיות

7 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר ארה"ב

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(
Cap rate & Terminal Cap rate  171,657 211,258 0.5%עלייה של 

 228,968 0.5% של ירידה

 

186,235 

Cap rate & Discount rate   170,798 210,174 0.5%עלייה של 

 187,023 229,963 0.5%ירידה של 
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 )המשך( מכשירים פיננסייםו ל נדל"ן להשקעההוגן ש שווי  - 3באור 
 
 :טכניקות הערכה של נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן תיאור של .ב

 

תיאור הנכס 
 הנמדד

שווי הוגן ליום 
 2017 במרץ 31

 – טכניקת הערכה
Income 

Approach 

תיאור 
הנתונים 

 (בעיקר) טווח שאינם נצפים

    אלפי דולר 

 220,100 נדל"ן להשקעה

 

Lease 
Coverage 

Ratio 
1.5 – 1.3 (1.3)  

 EBITDAR $24,193,643 

 
 שכירות דמי

 ראויים
$18,494,569 

Discounted Cash 
Flow Approach 

Discount rate 10.0%-11.75%  (10%) 
Terminal 

Capitalization 
Rate 

9.25%-10.75% (9.25%) 

Direct 
Capitalization 

Approach 

Capitalization 
Rate 

10%-8.5% (8.5%) 

 

למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים  פרט .ג
 ההוגן:  לשוויים, זהה בקירוב ביניים המאוחדים פרופורמה בעלות מופחתת בדוחות הכספיים

 

 

 ערך
 בספרים

  שווי
 הוגן

 ערך
 בספרים

  שווי
 הוגן

 ערך
 בספרים

  שווי
 הוגן

 2016בדצמבר  31 ליום 2016במרץ  31 ליום  2017 במרץ 31 ליום 

 דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  

  (מבוקר)בלתי  (מבוקר)בלתי  

    התחייבויות פיננסיות
מתאגידים  הלוואות

וצדדים פיננסים 
 85,155  86,155  85,578  85,616  85,288  84,661  קשורים

       
בהתבסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי  נאמדלזמן ארוך  ותההוגן של הלווא השוויאומדן  (1)

 ריבית כדלהלן:ה  ישיעור
 

 בדצמבר 31 ליום במרץ 31 ליום 
 2017 2016 2016 

 % % % 

    
 6.5% 6.5% 6.5%  ואחרים מבנקים הלוואות

 
 

  קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים  - 4ביאור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 

 במרץ 31ליום  :הרכב
 ליום

 בדצמבר 31

 2017 2016 6 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
    

 7,061  5,876  7,770  *(חייבים בגין הפעילות השוטפת 
 1,223  701  708  חייבים בגין מיסי נדל"ן

  8,478  6,577  8,284 

    
 3,230 97 3,153 שוטפות של הלוואה מצד קשורחלויות 

 - 3,153 -  הלוואות מצד קשור 

 3,153 3,250 3,230 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 

 
 )המשך( יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 
 שוטף לניהולבנק  חשבונותלא היו  שבבעלות החברההנכס נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לחברות  *(

. כל ההכנסות נגבות וכל ההוצאות משולמות בגין החברה על ידי צדדים קשורים, שהינם מזומנים של
וליום   2016-ו 2017 במרץ 31ומפעילות אותם. נכון לימים  בתי האבות הסיעודייםחברות החוכרות את 

אלפי  7,770יתרות החובה מול הצדדים הקשורים בגין הפעילות האמורה הסתכמו בסך  2016בדצמבר  31
 בהתאמה. אלפי דולר, 7,061-אלפי דולר ו 5,876 ,דולר

 
חלוקה במועד השלמת הנפקת אגרות החוב, בכוונת החברה להביא לאישור הדירקטוריון החלטה בדבר  

 עם צדדים הקשורים בגין "חייבים בגין הפעילות השוטפת". היתרת החובלחברה האם של 
 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 
 הסכמי מסגרת להשכרת המוסדות הרפואיים .1

 
 באינדיאנה מסגרתהסכם שכירות   

 

ביטלה , מועד החתימה על הסכם זה, 2017באפריל  1 מיום ובאופן רטרואקטיבי ,ההנפקה להשלמת בכפוף
אינדיאנה והחליפה אותם בהסכם למוסדות רפואיים הנמצאים בהסכמי השכירות הקיימים  17את  הקבוצה
הסכם מסגרת אחד באמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס ניתן לביטוללא שאחד מסגרת שכירות 

 Tripleמסוג  הינוהמסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים שהינם שוכרים,  17-ל

Net ,תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס,  על גם ,השכירות דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר שלפיהם
ביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים ה עלתשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 

ככלל, לא ניתן לבטל . 2038 ינוארב 1ליום עד בתוקף והוא יהיה  ,ותחזוקה, כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זה
תנאי . , כהגדרתו בהסכם השכירותהפרה בקרות אירועידי המשכיר מסיבה מוצדקת -את ההסכם אלא על

בשני תשלומים שווים בחודשים המשולמים אלפי דולר,  14,729בסך של  יםחכירה שנתיקובעים דמי החכירה 
ים יעלו החכירה השנתידמי , שנת חכירהכל ובחלוף , 2018ל באפרי 1של כל שנה. החל מיום  מרץ וספטמבר

במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים  .3%בשיעור של 
הכלולים בהסכם המסגרת, יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע 

החודשים שקדמו  12-ב EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -עלהפחתה של דמי השכירות שישולמו 
 .1.3רה, המיוחסת לנכס הנמכר חלקי למכי

 
 הסכם שכירות מסגרת בטקסס

 
, ביטלה מועד החתימה על הסכם זה ,2017באפריל  1ובאופן רטרואקטיבי מיום  ,בכפוף להשלמת ההנפקה

הקבוצה את שני הסכמי השכירות הקיימים למוסדות רפואיים הנמצאים בטקסס והחליפה אותם בהסכם 
שכירות מסגרת אחד שלא ניתן לביטול. הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס באמצעות הסכם מסגרת אחד 

 Tripleהינו מסוג שוכרים, שהינם צדדים קשורים לחברה, אשר מפעילים את הנכסים. הסכם המסגרת  3-ל

Net ,שלפיהם השוכר ישלם למשכיר מעבר לתשלום דמי השכירות, גם על תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס ,
תשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן על הביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים 

. ככלל, לא ניתן לבטל 2038בינואר  1עד ליום ותחזוקה, כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זה, והוא יהיה בתוקף 
ידי המשכיר מסיבה מוצדקת בקרות אירוע הפרה, כהגדרתו בהסכם השכירות. תנאי -את ההסכם אלא על

אלפי דולר, המשולמים בשני תשלומים שווים בחודשים  3,011החכירה קובעים דמי חכירה שנתיים בסך של 
, ובחלוף כל שנת חכירה, דמי החכירה השנתיים יעלו 2018פריל בא 1מרץ וספטמבר  של כל שנה. החל מיום 

במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים . 3%בשיעור של 
הכלולים בהסכם המסגרת, יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע 

החודשים שקדמו  12-ב EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -מו עלהפחתה של דמי השכירות שישול
 .1.3רה, המיוחסת לנכס הנמכר חלקי למכי

 
 באיווה מסגרתהסכם שכירות 

 
ביטלה  ,מועד החתימה על הסכם זה ,2017באפריל  1מיום  רטרואקטיבי ובאופן ,ההנפקה להשלמת בכפוף

אותם בהסכם  והחליפה באיווה הנמצאים רפואיים למוסדותהסכמי השכירות הקיימים  שניאת  הקבוצה
הסכם מסגרת אחד באמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס ניתן לביטוללא שאחד מסגרת שכירות 

 Tripleמסוג הינו המסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים שהינם שוכרים,  שניל

Net ,תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס,  על גם ,השכירות דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר שלפיהם
ביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים ה עלתשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 

  .2038 בינואר 1עד ליום בתוקף יהיה  , והואזה מסוג שכירות בהסכמי כמקובלותחזוקה, 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 

 
 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.

 
 )המשך( הסכמי מסגרת להשכרת המוסדות הרפואיים .1

 
 )המשך( באיווה מסגרתהסכם שכירות 

 
כהגדרתו בהסכם , הפרה בקרות אירועמסיבה מוצדקת ידי המשכיר -ככלל, לא ניתן לבטל את ההסכם אלא על

בשני תשלומים המשולמים אלפי דולר,  753בסך של  יםחכירה שנתיקובעים דמי תנאי החכירה . השכירות
החכירה דמי , שנת חכירהכל ובחלוף , 2018באפריל  1של כל שנה. החל מיום  מרץ וספטמבר שווים בחודשים 

לוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הר .3%ים יעלו בשיעור של השנתי
כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( הנכסים הכלולים בהסכם המסגרת, יחולו התנאים 

-בrלמה נמחק ה EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -תבוצע הפחתה של דמי השכירות שישולמו על
 .1.5חלקי רה, המיוחסת לנכס הנמכר החודשים שקדמו למכי 12
 

 הסכם ניהול  .2

 Commercial Home Officeעם  החברה התקשרותריון דירקטועל ידי  האושר 2017באוגוסט  10ביום 
Services Enterprises, LLC  "חברה בשליטת בעלי השליטה, בהסכם שירותים לניהול ()"חברת השירותים ,

החברה )וחברות בנות של החברה( במסגרתו תעניק חברת השירותים לחברה שירותים בארצות הברית, 
כדלקמן: שירותי משרד ומזכירות, תקשורת, מחשבים, הנהלת חשבונות, גביית דמי שכירות המשולמים על ידי 

הקבוצה בידי השוכרים וקיום התחייבויותיהם על פי הסכמי השכירות,  פיקוח על תחזוקת נכסיהשוכרים, 
, איתור השקעות, ליווי, פיקוח וניהול השקעות שירותי ניהול וייעוץ בנוגע לרכישה ומכירה של נכסים ולמימונם

בנוסף, תעניק חברת השירותים לחברה שירותי הנהלה בכירה ודירקטורים. בהתאם לקבוע בהסכם,  .בקבוצה
 ותי הניהול יינתנו על ידי עובדים ו/או נותני שירותים של חברת השירותים, והיא זו שתשא במלוא עלותם.שיר

הסכם ניהול החברה ייכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יעמוד בתוקפו בכל תקופת חיי אג"ח 
 א' ויפקע במועד שבו לא תיוותרנה אג"ח א' במחזור. 

יום  90יים את תוקפו של הסכם ניהול החברה בהודעה שתימסר לחברת השירותים החברה תהיה רשאית לס
מראש. חברת השירותים תהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם ניהול החברה, בהודעה מראש שתימסר 

יום מראש. חברת השירותים לא תהיה רשאית להחליף את המנהל הכללי ואת נושא המשרה הבכיר  90לחברה 
מובהר, ם הכספים הנותנים מטעמה שירותים לחברה, אלא באישור מראש של דירקטוריון החברה. ביותר בתחו

באיי הבתולה ובישראל, ובכלל זאת את שכרם  קבוצההכי שירותי הניהול אינם כוללים את ניהול פעילותה של 
, משרדים וצההקבשל הדירקטורים בחברה, המבקר הפנימי, רואי החשבון, עורכי הדין, נאמנים, מזכירות 

 .ידי החברה בנפרד-)במידת הצורך(, אגרות, הוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה וכיו"ב, ואלו ישולמו על

מסך שווי נכסי  1.2%בסכום המהווה  שנתייםבתמורה לשירותי הניהול ישולמו לחברת השירותים דמי ניהול 
דמי הניהול  ,מיליון דולר בשנה 3אך בכל מקרה בסכום שלא יעלה על  קבוצהכפי שמוצגים בספרי ה הנדל"ן

באוקטובר בכל שנה בגין מחצית השנה  1באפריל וביום  1ישולמו לחברת השירותים פעמיים בשנה ביום 
כפי שמוצגים בדוחות  הנדל"ןלצורך כל תשלום יחושב לפי נכסי הנדל"ן שקדמה לה, כאשר שווי נכסים 

: הרלוונטי התשלום שבמועד ככל, לעיל האמור אף על שפורסמו קודם למועד התשלום. הקבוצהכספיים של ה
 למועד העוקבים החודשים 12 במהלך הצפויה EBITDA-להקבוצה  של מתואם נטו הפיננסי החוב יחס )א(

של היתרה הבלתי מסולקת של איגרות  התקבלה החלטה להעמדה לפירעון מיידי או )ב( ,10-מ גבוה יהיה התשלום

 האמור ביחס תעמוד החברה שבו למועד עד( ריבית ללא) הניהול דמי תשלומי יידחו באופן הנדרש החוב )סדרה א'(
החזר הוצאות חברת השירותים ל זכאית בנוסף תהא. או עד למועד שבו תבוטל החלטת הפירעון המיידי, לפי העניין

חברת השירותים במסגרת הענקת שירותי הניהול לחברה )כגון הוצאות נסיעה, אש"ל ישירות שהוצאו על ידי 
וכד'( ועלויות נוספות בהן נשאה בקשר עם שירותי הניהול )כגון: שכירות משרדים(. סכום החזר ההוצאות לא 

 פועל.אלפי דולר בשנה וישולם כנגד הצגת אסמכתאות בדבר ביצוע התשלומים/נשיאה בעלויות ב 500יעלה על 

 קבוצהביחס למכלול השירותים הניתנים ל הלחברת השירותים סביר התמורה שתועבר, הקבוצהלהערכת 
והיקף  קבוצה, היקף השירותים שיועמדו להקבוצה, זאת בשים לב לגודל הקבוצהבמסגרת הסכם ניהול 

 קבוצהיועמדו ל, מורכבות עסקיה והיקפם וכן איכות השירותים שקבוצההאחריות שבמתן שירותי הניהול ל
 על ידי חברת השירותים.
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 
 
 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 

 פרופורמה ביאור .3
 

 הביאור שלהלן מציג את השפעה הסכמי המסגרת החדשים והסכם הניהול, המפורטים לעיל, על תוצאות 
 :החברה, בהנחה שהם היו בתוקף ממועד הקמת החברה

 

 במרץ 31ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 
    

 9,311  2,322  2,626  הכנסות מדמי שכירות
 4,672  653  1,031  התאמת דמי שכירות לתנאי שוק 

 1,075  269  234  הכנסות מתמלוגים
 954  235  237  הכנסות אחרות

 16,012  3,479  4,128  םמיקודשכירות  מיהסכ לפיהכנסות שכירות ואחרות  

    
 

 במרץ 31ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2017 2016 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 
    

 17,825  4,358  4,489  הכנסות מדמי שכירות לפי הסכמי מסגרת חדשים
 954  235  237  הכנסות אחרות

 18,779  4,593  4,726  שכירות חדשים מיהסכ לפיסה"כ הכנסות שכירות ואחרות 

    

 2,767  1,114  598  חדשים לבין קודמים שכירות דמי בין הפרש

    
 954  235  237  עלות השכרת הנכסים 

    
 17,825  4,358  4,489  פרופורמהרווח מהשכרת נכסים 

    
 552  -  -  לפני הסכם דמי ניהול קודםהוצאות הנהלה וכלליות 

    
 1,463  309  536  הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם דמי ניהול חדש

    
הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם דמי ניהול קודם ב הפרש

 911  309  536  לבין חדש
    

 90,106  3,244  45,391  כפי שדווח תפעולי רווח

    

 82,963  1,451  43,656  כפי שדווח לשנה נקי רווח

    

 91,962  4,049  45,453  פרופורמה תפעולי רווח

    

 84,819  2,256  43,718  פרופורמה  לשנה נקי רווח

    
 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח  - 5באור 

 .4הניהול החדש, ראה ביאור  םהסכובתי האבות הסיעודיים  להשכרת חדשים מסגרת הסכמי לעניין .1

 השליטה לבעלי המועברות החברות של לחלוקה הראויים הרווחים מתוך חלוקה בוצעה, 2017 באוגוסט 3 ביום .2
 מיליון דולר. 4.6בסך כולל של  בחברה

באפריל  1 –, סוכם כי החל מיום ה באינדיאנה כחלק מעדכון של תנאי הסכמי התמלוגים מול בית החולים הנותר .3
 חברות הנכס ימחו את הזכאות לתמלוגים לחברות התפעול. 2017,

אושר על ידי דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקה שאינה במזומן בגין יתרת החובה  2017באוגוסט  10ביום  .4
 מיליון דולר. 7.7-עם צדדים הקשורים בסך של כ
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 פרופורמה מאוחדיםביניים דוחות כספיים 
 2017 יוניב 03ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(
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 מאוחדים פרופורמה בינייםדוחות כספיים 
 2017 יוניב 03ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(

 
 "בארה דולר באלפי

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

 3 מאוחדים פרופורמה על המצב הכספיביניים דוחות 
  

 4 מאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרביניים דוחות 
  

 5 מאוחדים פרופורמה על השינויים בהוןביניים  דוחות
  

 6 מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומניםביניים דוחות 
  

 7-12 ביניים ים לדוחות הכספייםביאור
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
, LTD (BVI)PropertiesChosen  

 
 
 

 מבוא
 

( הכולל את הדוח "החברה" –)להלן  Chosen Properties, LTD (BVI)המצורף של פרופורמה סקרנו את המידע הכספי 
פרופורמה , ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד 2016-ו 2017ביוני  30לימים ורמה פרופהתמציתי על המצב הכספי 

שלושה חודשים שישה ושל  ותלתקופפרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה , השינויים בהון פרופורמה ורווח כולל אחר
ת ביניים ולתקופפרופורמה כספי  . הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידעכיםתארי םבאות ושהסתיימ

וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלו 
. אחריותנו היא 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ללפי פרק ד' של אלו ת ביניים ולתקופפרופורמה 

 בהתבסס על סקירתנו.אלו ת ביניים ולתקופ פרופורמה ידע כספילהביע מסקנה על מ
 
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ורים, בעיקר עם אנשים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מביר

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 

יו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שה
 ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות פרופורמה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  , המהותיות

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה  בפסקה הקודמת,בנוסף לאמור 

)דוחות תקופתיים הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  אחר הוראותהנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, 
מה המפורטות בדוחות כספים התמציתיים המאוחדים , וזאת על בסיס המדיניות והנחות הפרופור1970-ומיידיים(, התש"ל

 פרופורמה.
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 

 2017באוגוסט  27 תל אביב,
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 דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי

 
 
 

 דצמברב 31יום ל יוניב 30יום ל 

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
    

    נכסים שוטפים
 229 229 229 פקדונות מיועדים

 8,252 7,186 9,376 צדדים קשורים -ם יחייב

 9,605 7,415 8,481 
    

    נכסים שאינם שוטפים
 178,600 103,000 220,100 נדל"ן להשקעה 

 836 836 836 פקדונות מיועדים

 220,936 103,836 179,436 
    
    

 187,917 111,251 230,541 סה"כ נכסים

    
    

    התחייבויות שוטפות
 820 718 866 ואחרים חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים פיננסיים

 3,230 135 3,115 הלוואה מצד קשור חלויות שוטפות של
 1,763 1,402 1,427 זכאים ויתרות זכות 

 5,408 2,255 5,813 
    

    התחייבויות שאינן שוטפות
 - 3,040 - הלוואה מצד קשור

 81,105 81,594 80,653 ואחרים הלוואות מתאגידים פיננסיים

 80,653 84,634 81,105 
    

 100,999 24,362 144,480 סך הכל הון
    
    

 187,917 111,251 230,541 חייבויות והוןסה"כ הת

    
 
 
 
 
 
 

   2017באוגוסט  27
 Moshe Orlinsky Amy Gale תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
Chairman of the Board and Chief 

Executive Officer 
Chief Financial Officer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המאוחדים פרופורמה.ביניים הכספיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 
 

 לשנה לתקופה של שלושה  לתקופה של שישה  
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   בדצמבר 31ביום    

 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 6 

 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      

 16,012 3,378 4,860 6,857 8,988 הכנסות מהשכרת הנכסים
 954 235 237 470 474 עלות השכרת הנכסים

 15,058 3,143 4,623 6,387 8,514 רווח מהשכרת נכסים

      
 75,600 - - - 41,500 התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 552 - - - - הוצאות הנהלה וכלליות

      

 90,106 3,143 4,623 6,387 50,014 רווח תפעולי

      
 7,146 1,801 1,788 3,594 3,523  הוצאות מימון
 3   -   -   - -  הכנסות מימון

      

 7,143 1,801 1,788 3,594 3,523 נטו הוצאות מימון,

      

 82,963 1,342 2,835 2,793 46,491 לתקופהרווח נקי 
      
      

 82,963 1,342 2,835 2,793 46,491 רווח כולל

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .המאוחדים פרופורמהביניים ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביאורה
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 דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דולר אלפי 1-מ הנמוך סכום  (*) 
 
 

 המאוחדים פרופורמה.ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 
 
 
 

הון קרנות הון מניות *(   סה"כ עודפים 

"בארה דולר אלפי   
     

)מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום    - (9,640) 110,639 100,999 
 46,491 46,491 - -  רווח כולל

ניותהשקעות בעלי מ   - - 252 252 
 (3,262) - (3,262) -  הטבה לבעל שליטה

     

)לא מבוקר( 2017ביוני  30יתרה ליום    - ( 9012, 2) 157,382 144,480 

     
     

)מבוקר( 6201בינואר  1יתרה ליום    - (3,893) 27,062 23,169 
 2,793 2,793 - -  רווח כולל

 168 168 - -  השקעות בעלי מניות
 (1,768) - (1,768) -  הטבה לבעל שליטה

 
    

)לא מבוקר( 6201ביוני  30יתרה ליום    - (5,661) 30,023 24,362 

     
     

מבוקר(לא ) 7201 אפרילב 1יתרה ליום    - (10,905) 154,407 143,502 
 2,835 2,835 - -  רווח כולל

 140 140 - -  השקעות בעלי מניות
ההטבה לבעל שליט   - (1,997) - (1,997) 

     

)לא מבוקר( 7201ביוני  30יתרה ליום    - (12,902) 157,382 144,480 

     
     

מבוקר(לא ) 6201 אפרילב 1יתרה ליום    - (4,815) 28,568 23,753 
 1,342 1,342 - -  רווח כולל

 113 113 - -  השקעות בעלי מניות
 (846) - (846) -  הטבה לבעל שליטה

 
    

)לא מבוקר( 6201ביוני  30יתרה ליום    - (5,661) 30,023 24,362 

     
     

)מבוקר( 6201 ינוארב 1יתרה ליום    - (3,893) 27,062 23,169 
 82,963 82,963 - -  רווח כולל

 614 614 - -  השקעות בעלי מניות
 (5,747) - (5,747) -  הטבה לבעל שליטה

 
    

)מבוקר( 6201 דצמברב 13ם יתרה ליו   - (9,640) 110,639 100,999 
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 דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 המאוחדים פרופורמה.ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  ים המצורפיםביאורה

 

לתקופה של שישה 
 חודשים 

לתקופה של שלושה 
 לשנה חודשים 

 שהסתיימה שהסתיימה שהסתיימה 
ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   בדצמבר 31ביום    

 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 6 

 (מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) 

ארה"ב אלפי דולר   אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 
      פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 82,963 1,342 2,835 2,793 46,491 לתקופהרווח נקי 
      
      התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

      הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 (75,600) -  -   - (41,500) של נדל"ן להשקעה התאמת שווי הוגן 

 (5,747) (846) (1,997) (1,768) (3,262) השליטה לבעלהטבה בדמי שכירות ותמלוגים, 
  7,146  1,801  1,788  3,594  3,523 הוצאות מימון

      
      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (2,088) (609) (898) (1,022) (1,124) עלייה בצדדים קשורים
 284 (67)  149 (102) (334) בזכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה(

      מזומנים, נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 3,794 3,495 877,1  1,621 6,958 

      
      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

 195 195 - 195 - , נטופקדונות מיועדיםפירעון 
      

 195 195 - 195 - טו שנבעו מפעילות השקעהמזומנים, נ
      

      פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
 (6,695) (1,769) (1,670) (3,443) (3,287)  ריבית ששולמה
 (1,072) (160) (347) (415) (759) מבנקים וצד קשורפירעון הלוואה 

 614 113  140 168 252 השקעות בעלים
      

 (7,153) (1,816) (1,877) (3,690) (3,794) ששימשו לפעילות מימוןמזומנים, נטו 
      
      

 - - - - - במזומנים ושווי מזומניםשינוי 
 - - - - - התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 - - - - - התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 דים פרופורמהמאוחביניים באורים לדוחות 
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 כללי  - 1 באור
 

 אודות החברה ופעילותה א.
 

Chosen Healthcare, LTD (BVI)  כחברה פרטית  2017 במאי 26-( הוקמה והתאגדה ב"החברה" –)להלן
 ,BVI Busines Companies Actמוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים )

(. מאז הקמתה לא היתה לחברה כל פעילות ובכוונתה להנפיק אגרות חוב, אשר תוצענה לציבור בישראל 2004
 ."מבעאביב -בבורסה לניירות ערך בתלותירשמנה 

 
, אשר נשלטת על ידי מר משה אורלינסקי MAJH Holding Company LLCהחברה האם של החברה הינה 

 ורלינסקי.ומר ג'יי א
 

, לחשבון החברה זה תשקיף פי עללהעברת תמורת ההנפקה  קודם כי, והתחייב האם חברהבעלי השליטה ב
 LLC תאגידי 21-ב הזכויות את)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה(  לחברההחברה האם  תעביר

)מוסדות רפואיים(  מניבים נכסים 22-ב בזכויות ובשרשור במישרין, שיחזיקו(, האם החברה של)חברות בת 
מבנים מניבים שהינם בתי  21) סיעודיים אבות כבתיבאינדיאנה, איווה וטקסס, ארה"ב, המשמשים  במדינות

 כנגד(, וזאת וגןשל דיור מ אחד מניבאבות סיעודיים, הכוללים בחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, ומבנה 
 כל .אחת כמקשה לחברה יועברו המועברות הזכויות כל. האם לחברה החברה של רגילותמניות  100 הנפקת

 הסכמי מול חברות בבעלות בעל השליטה בחברה. מסגרת הסכמי שלושה באמצעות מושכרים החברה נכסי

 על גם ,השכירות דמי לתשלום, מעבר ישלם למשכירהשוכר  שלפיהם, Triple Netבמתווה של  הנם המסגרת
 ביטוחיםתשלום ה על וכן הנכס עם בקשר הניתנים השירותיםלומים בגין הנדל"ן בגין הנכס, תש מיסויתשלומי 
טרם חתימה על  ., כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זהותחזוקה שיפורים ,תיקוניםותשלום על ביצוע ו בנכסים

שוכרים, שהם צדדים קשורים  22-מושכרים על ידי חברות הנכס להיו  הנכסיםהסכמי המסגרת כאמור לעיל, 
למידע בדבר חלוקת יתרת החוב הנובעת מהסכמי השכירות  , המפעילים ומנהלים את הנכסים.של החברה

 א. 4ביאור הקודמים לאחר השלמת ההנפקה ראה 
 

 כמפורט, פעילותה בתחום החברה פעילות מימון לצורך החברה את לשמש,  היתר בין, מיועדת ההנפקה תמורת
אלפי דולר ארה"ב מתוך תמורת ההנפקה, ככל  -82,665כ של ךס. לעת מעת שתהינה כפי החלטותיה פי על, לעיל

ת שהעומדו לנכסים שיועברו לחברה במסגרת ההנפקה ושתתקבל בפועל על פי תשקיף זה, מיועד לפרעון הלווא
לדוחות הכספיים  (1ג)7אלפי דולר מיועד לפרעון ההלוואה המפורטת בביאור  64,340-כדלקמן: )א( סך של כ

אלפי דולר מיועד לפרעון ההלוואה  18,325 -, )ב( סך של כ2016בדצמבר  31של החברה ליום  פרופורמההשנתיים 
 הענקת, )ג( 2016בדצמבר  31של החברה ליום פרופורמה לדוחות הכספיים השנתיים  (2ג)7המפורטת בביאור 

מילה אשר גד שעבוד של מוסד גכנ דולר מיליון 11-כ של בסך בחברה השליטה בעל בשליטת לחברה הלוואה
 .בשליטת בעל השליטה בחברה נמצא

 
אושר על  2017באוגוסט  10ביום בנוסף, הפעולות הבאות מבוצעת על ידי החברה עובר להנפקה כדלקמן: )א( 

-קשורים בסך של כמזומן בגין יתרת החובה עם צדדים החלטה בדבר חלוקה שאינה ב ידי דירקטוריון החברה
מיליון דולר  4.6חלקה החברה סך של  2017באוגוסט  3א, )ב( ביום  4ה ביאור מיליון דולר, למידע נוסף רא 7.7

 השלמתבמועד  כנגד תקבולים שהתקבלו מחברות התפעול בהתאם להסכמי המסגרת אשר יכנסו לתוקף
 ב. 4, למידע נוסף ראה ביאור , יום חתימת ההסכם2017באפריל  1 מיום ובאופן רטרואקטיבי ,ההנפקה

 
על סטאטוס העברת הזכויות המועברות בדיווח מיידי ו דיווח מיידי על תוצאות ההנפקההחברה תדווח ב

 םואינ נונתלא )או מי מטעמם(  בעלי השליטהכאמור, המועברות ההתחייבות להעברת הזכויות  למעט .לחברה
ים, נכסהכל מצג ו/או התחייבות ו/או שיפוי כלשהו בקשר עם הזכויות המועברות ו/או בקשר עם נים נות

 ."where-is"-ו "as is"נעשית והנכסים מכוחן והעברת זכויות אלו 
 

 פרופורמהביניים דוחות כספיים 
 

מאחר והישויות המועברות נשלטות, הן לפני העברתן והן לאחריה, על ידי אותם בעלי שליטה, רכישת ההחזקות 
. לאור זאת, החברה משקפת IFRS 3אשר הינו בתחולת בישויות על ידי החברה איננה מהווה צירוף עסקים 

(. בהתאם לשיטה As Pooling of Interestsאת רכישת הישויות המועברות על פי שיטת איחוד העניין )למפרע 
זו, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים באופן המשקף את רכישת הישויות המועברות 

קדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים השליטה, כאילו התבצעה בתחילת התקופה המומבעלי 
הישויות מ(, בהתבסס על שיעור החזקתם בישויות אלה באותו מועד )לחלק 2014 ספטמברב 1פרופורמה )

הדוחות  , משקפים2014 בספטמבר 1המועברות לא הייתה פעילות לפני מועד זה(. בגין ישויות שהוקמו לאחר 
 סים, ההתחייבויות והפעילות של אותן ישויות החל ממועד הקמתן. הכספיים המאוחדים פרופורמה את הנכ

 העברת הישויות כאמור ופעילותן מותנית, בין השאר, בהשלמת הנפקת אגרות החוב ורישומן בבורסה לניירות 
 אביב. -ערך בתל

 
של החברה  פרופורמה המאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתייםביניים פרופורמה יש לעיין בדוחות  ב. 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם. 2016בדצמבר  31ליום 
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 )המשך( כללי  - 1באור 
 

 הגדרות: .ג
 

 Chosen Properties, Ltd (BVI) - החברה
 

 MAJH Holding Company LLC - החברה האם
 

 החברות המאוחדותהחברה ו - הקבוצה
 

דוחותיהן ( ואשר IFRS 10-ברה שליטה בהן )כהגדרתה בחברות אשר לח - חברות מאוחדות
 מאוחדים עם דוחות החברה

 
 2010-וחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )ד - שליטה יבעלי עניין ובעל

 
 )מתוקן( IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

 
 רות את נכסי הקבוצה. , אשר שוכחברות בבעלות בעל השליטה בחברה     - חברות התפעול

 
 התפעול, הינו מדד ליכולתה של חברת יוהכיס יחס, Lease Coverage Ratio    - השכירות כיסוי שיעור

 .שכירות, לרבות תשלום דמי הקבוצה כלפי הפיננסיות בהתחייבויותיה לעמוד
 

 הברית -דולר ארצות - $ ;דולר
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור
 

 הדוחות הכספייםעריכת לבסיס  א.
 

, דיווח IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומישל החברה ערוכים ביניים פרופורמה הדוחות הכספיים 
 .לתקופות בינייםכספי 

 
ביניים אלה יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב פרופורמה בעריכת דוחות כספיים 

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר  31ליום פרופורמה הזהים לאילו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים 
 תאריך.

 
 תקנות ניירות ערך .ב
 

)דוחות  ות ניירות ערךב' לתקנ38תקנה  הוראותהדוחות הכספיים ביניים נערכו בהתאם להוראות הגילוי 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
  מכשירים פיננסייםו ל נדל"ן להשקעההוגן ש שווי  - 3באור 

 

 נדל"ן להשקעה .א
 

יצוני ח שמאי ידי על שמבוצעת שווי הערכת על החברה מתבססת להשקעה ן"נדל של ההוגן השווי קביעת לצורך
 הצורך את החברה בוחנת, ביניים יווחד תאריך בכל, בנוסף. לשנה אחת פחותל CBREמהפירמה הגלובלית 

 התבצעה בו האחרון במועד נקבע אשר ההוגן לשוויו ביחס שלה להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי אומדן בעדכון
. ביניים הדיווח לתאריך נכון ההוגן לשווי מהימן אומדן מייצג זה אומדן האם מנת לבחון על, שווי הערכת לגביו

של חברות התפעול, וכן   EBITDAR, בנתוני ההרלוונטי ן"הנדל בשוק שינויים ירתבאמצעות סק נעשית זו בחינה
 במידה. הנכס של ההוגן שינויים בשווי על להצביע עשוי אשר אחר מידע וכל הנכס של כלכלית-המקרו בסביבה

 באופן שונה ביניים לתאריך הדיווח ההוגן שהשווי לכך סימנים מסוימים נכסים לגבי קיימים החברה ולהערכת
 את ביניים הדיווח החברה למועד אומדת, שווי הערכת בוצעה בו האחרון במועד שנאמד ההוגן מהשווי מהותי
נכון למועד אישור דוחותיה  .CBREמהפירמה הגלובלית  חיצוני שמאי באמצעות אלו נכסים של ההוגן השווי

, לפיהם לא חלו שינויים CBREיצוני מהפירמה הגלובלית חמשמאי  No Changeהחברה מכתבי בלה יהכספים ק
הנחות, ששימשו להערכת שוויים של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר היו יכולים להביא לשינויים משמעותיים ב

 .2017ביוני  30ם ומהותיים בשוויים ההוגן לי
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 )המשך( מכשירים פיננסייםו ל נדל"ן להשקעההוגן ש שווי  - 3באור 
 

 מכשירים פיננסיים .ב

 
ל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים ש פרט

 ההוגן:  לשוויים, זהה בקירוב ביניים המאוחדים פרופורמה בעלות מופחתת בדוחות הכספיים
 

 

 ערך
 בספרים

  שווי
 הוגן

 ערך
 בספרים

  שווי
 הוגן

 ערך
 בספרים

  שווי
 הוגן

 2016בדצמבר  31 ליום 2016 יוניב 31 ליום  2017 יוניב 30 ליום 

 דולראלפי  דולראלפי  דולר אלפי 

  (מבוקר)בלתי  (מבוקר)בלתי  

    התחייבויות פיננסיות
מתאגידים  הלוואות

וצדדים פיננסים 
 85,155  86,155  86,254  85,487  84,787  634,84  קשורים

       
 
תזרימי המזומנים לפי בהתבסס על חישוב הערך הנוכחי של  נאמדלזמן ארוך  ותההוגן של הלווא השוויאומדן  (1)

 ריבית כדלהלן:ה  ישיעור
 

 בדצמבר 31 ליום יוניב 30 ליום 
 2017 2016 2016 

 % % % 

    
 6.5% 6.5% 6.5%  ואחרים מבנקים הלוואות

 
 

  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 

 יביונ 30ליום  :הרכב
 ליום

 בדצמבר 31

 2017 2016 6 1 0 2 

 אלפי דולר ארה"ב 
    

 7,061  6,293 8,476 *(חייבים בגין הפעילות השוטפת 
 1,191  893 900 חייבים בגין מיסי נדל"ן

 9,376 7,186  8,252 

    
 3,230 135 3,115 חלויות שוטפות של הלוואה מצד קשור

 - 3,040 -  הלוואות מצד קשור 

 3,115 3,175 3,230 

    
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 
במועד השלמת הנפקת אגרות החוב, בכוונת החברה להביא לאישור הדירקטוריון החלטה בדבר חלוקה  *(

-לחברה האם של יתרת החובה עם צדדים הקשורים בגין "חייבים בגין הפעילות השוטפת" בסך של כ
 מיליון דולר. 7,770

 
 שוטף לניהולבנק  חשבונותלא היו  הנכס שבבעלות החברהנכון למועד אישור הדוחות הכספיים לחברות 

. כל ההכנסות נגבות וכל ההוצאות משולמות בגין החברה על ידי צדדים קשורים, שהינם מזומנים של
 31וליום   2016-ו 2017 ביוני 30ומפעילות אותם. נכון לימים  בתי האבות הסיעודייםחברות החוכרות את 

אלפי  8,476יתרות החובה מול הצדדים הקשורים בגין הפעילות האמורה הסתכמו בסך  2016בדצמבר 
 בהתאמה. אלפי דולר, 7,061-אלפי דולר ו 6,293 ,דולר

 
  

  



, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 דים פרופורמהמאוחביניים באורים לדוחות 

 

10 

 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 
 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 
 סכמי מסגרת להשכרת המוסדות הרפואייםה .1

 
 באינדיאנה מסגרתהסכם שכירות   

 

ביטלה , מועד החתימה על הסכם זה, 2017באפריל  1 מיום ובאופן רטרואקטיבי ,ההנפקה להשלמת בכפוף
אינדיאנה והחליפה אותם בהסכם למוסדות רפואיים הנמצאים בהסכמי השכירות הקיימים  17את  הקבוצה
הסכם מסגרת אחד באמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס ניתן לביטוללא שאחד  מסגרתשכירות 

 Tripleמסוג הינו המסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים שהינם שוכרים,  17-ל

Net ,נכס, תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין ה על גם ,השכירות דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר שלפיהם
ביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים ה עלתשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 

ככלל, לא ניתן לבטל . 2038 ינוארב 1עד ליום בתוקף והוא יהיה  ,ותחזוקה, כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זה
תנאי . רתו בהסכם השכירות, כהגדהפרה בקרות אירועידי המשכיר מסיבה מוצדקת -את ההסכם אלא על

בשני תשלומים שווים בחודשים המשולמים אלפי דולר,  14,729בסך של  יםחכירה שנתיקובעים דמי החכירה 
ים יעלו החכירה השנתידמי , שנת חכירהכל ובחלוף , 2018באפריל  1של כל שנה. החל מיום  מרץ וספטמבר

ונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הרלו .3%בשיעור של 
הכלולים בהסכם המסגרת, יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע 

החודשים שקדמו  12-ב EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -הפחתה של דמי השכירות שישולמו על
 .1.3רה, המיוחסת לנכס הנמכר חלקי למכי

 
 ם שכירות מסגרת בטקססהסכ

 
, ביטלה מועד החתימה על הסכם זה ,2017באפריל  1ובאופן רטרואקטיבי מיום  ,בכפוף להשלמת ההנפקה

הקבוצה את שני הסכמי השכירות הקיימים למוסדות רפואיים הנמצאים בטקסס והחליפה אותם בהסכם 
ת הנכס באמצעות הסכם מסגרת אחד שכירות מסגרת אחד שלא ניתן לביטול. הנכסים מושכרים על ידי חברו

 Tripleשוכרים, שהינם צדדים קשורים לחברה, אשר מפעילים את הנכסים. הסכם המסגרת הינו מסוג  3-ל

Net ,שלפיהם השוכר ישלם למשכיר מעבר לתשלום דמי השכירות, גם על תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס ,
כן על הביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפורים תשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס ו

. ככלל, לא ניתן לבטל 2038בינואר  1ותחזוקה, כמקובל בהסכמי שכירות מסוג זה, והוא יהיה בתוקף עד ליום 
ידי המשכיר מסיבה מוצדקת בקרות אירוע הפרה, כהגדרתו בהסכם השכירות. תנאי -את ההסכם אלא על

אלפי דולר, המשולמים בשני תשלומים שווים בחודשים  3,011נתיים בסך של החכירה קובעים דמי חכירה ש
, ובחלוף כל שנת חכירה, דמי החכירה השנתיים יעלו 2018באפריל  1מרץ וספטמבר  של כל שנה. החל מיום 

במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים . 3%בשיעור של 
סכם המסגרת, יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע הכלולים בה

החודשים שקדמו  12-ב EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -הפחתה של דמי השכירות שישולמו על
 .1.3רה, המיוחסת לנכס הנמכר חלקי למכי

 
 באיווה מסגרתהסכם שכירות 

 
ביטלה  ,מועד החתימה על הסכם זה ,2017באפריל  1מיום  רטרואקטיבי ןובאופ ,ההנפקה להשלמת בכפוף

אותם בהסכם  והחליפה באיווה הנמצאים רפואיים למוסדותהסכמי השכירות הקיימים  שניאת  הקבוצה
הסכם מסגרת אחד באמצעות . הנכסים מושכרים על ידי חברות הנכס ניתן לביטוללא שאחד מסגרת שכירות 

 Tripleמסוג הינו המסגרת את הנכסים. הסכם מפעילים אשר  ,חברהלצדדים קשורים ם שהינשוכרים,  שניל

Net ,תשלומי מיסוי הנדל"ן בגין הנכס,  על גם ,השכירות דמי לתשלום מעברשלם למשכיר י השוכר שלפיהם
ם ביטוחים בנכסים ועל ביצוע תיקונים שיפוריה עלתשלומים בגין השירותים הניתנים בקשר עם הנכס וכן 

ככלל, לא ניתן לבטל  .2038 בינואר 1עד ליום בתוקף יהיה  , והואזה מסוג שכירות בהסכמי כמקובלותחזוקה, 
תנאי . , כהגדרתו בהסכם השכירותהפרה בקרות אירועידי המשכיר מסיבה מוצדקת -את ההסכם אלא על

מרץ מים שווים בחודשים בשני תשלוהמשולמים אלפי דולר,  753בסך של  יםחכירה שנתיקובעים דמי החכירה 
ים יעלו בשיעור החכירה השנתידמי , שנת חכירהכל ובחלוף , 2018באפריל  1של כל שנה. החל מיום  וספטמבר 

במקרה שבו במהלך תקופת השכירות הרלוונטית ימכר נכס אחד או יותר מתוך הנכסים הכלולים  .3%של 
יוסר מהסכם המסגרת; )ב( תבוצע הפחתה של דמי בהסכם המסגרת, יחולו התנאים כדלקמן: )א( הנכס שנמכר 

החודשים שקדמו  12-בrלמה נמחק ה EBITDAR-בגובה השווה לפי הסכם המסגרת, -השכירות שישולמו על
 .1.5רה, המיוחסת לנכס הנמכר חלקי למכי
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 

 
 )המשך( דים קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצד ב.

 
 הסכם ניהול  .2

 Commercial Home Officeהחברה התקשרות עם דירקטוריון אושרה על ידי  2017באוגוסט  10ביום 
Services Enterprises, LLC  "חברה בשליטת בעלי השליטה, בהסכם שירותים לניהול ()"חברת השירותים ,

רת השירותים לחברה שירותים בארצות הברית, החברה )וחברות בנות של החברה( במסגרתו תעניק חב
כדלקמן: שירותי משרד ומזכירות, תקשורת, מחשבים, הנהלת חשבונות, גביית דמי שכירות המשולמים על ידי 

פיקוח על תחזוקת נכסי הקבוצה בידי השוכרים וקיום התחייבויותיהם על פי הסכמי השכירות, השוכרים, 
, איתור השקעות, ליווי, פיקוח וניהול השקעות ה ומכירה של נכסים ולמימונםשירותי ניהול וייעוץ בנוגע לרכיש

בנוסף, תעניק חברת השירותים לחברה שירותי הנהלה בכירה ודירקטורים. בהתאם לקבוע בהסכם,  .בקבוצה
 .שירותי הניהול יינתנו על ידי עובדים ו/או נותני שירותים של חברת השירותים, והיא זו שתשא במלוא עלותם

הסכם ניהול החברה ייכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יעמוד בתוקפו בכל תקופת חיי אג"ח 
 א' ויפקע במועד שבו לא תיוותרנה אג"ח א' במחזור. 

יום  90החברה תהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם ניהול החברה בהודעה שתימסר לחברת השירותים 
רשאית לסיים את תוקפו של הסכם ניהול החברה, בהודעה מראש שתימסר  מראש. חברת השירותים תהיה

יום מראש. חברת השירותים לא תהיה רשאית להחליף את המנהל הכללי ואת נושא המשרה הבכיר  90לחברה 
מובהר, ביותר בתחום הכספים הנותנים מטעמה שירותים לחברה, אלא באישור מראש של דירקטוריון החברה. 

באיי הבתולה ובישראל, ובכלל זאת את שכרם  קבוצההיהול אינם כוללים את ניהול פעילותה של כי שירותי הנ
, משרדים הקבוצהשל הדירקטורים בחברה, המבקר הפנימי, רואי החשבון, עורכי הדין, נאמנים, מזכירות 

 .ברה בנפרדידי הח-)במידת הצורך(, אגרות, הוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה וכיו"ב, ואלו ישולמו על

מסך שווי נכסי  1.2%בסכום המהווה  שנתייםבתמורה לשירותי הניהול ישולמו לחברת השירותים דמי ניהול 
דמי  מיליון דולר בשנה. 3אך בכל מקרה בסכום שלא יעלה על  קבוצההחברה כפי שמוצגים בספרי ההנדל"ן של 

באוקטובר בכל שנה בגין מחצית השנה  1יום באפריל וב 1הניהול ישולמו לחברת השירותים פעמיים בשנה ביום 
לצורך כל תשלום יחושב לפי נכסי החברה כפי שמוצגים בדוחות הכספיים  הנדל"ן שקדמה לה, כאשר שווי נכסי

 יחס : )א(הרלוונטי התשלום שבמועד ככל, לעיל האמור אף עלשפורסמו קודם למועד התשלום.  קבוצהשל ה
 התשלום למועד העוקבים החודשים 12 במהלך הצפויה EBITDA-לה הקבוצ של מתואם נטו הפיננסי החוב
של היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב )סדרה  התקבלה החלטה להעמדה לפירעון מיידי או )ב( ,10-מ גבוה יהיה

או עד למועד  האמור ביחס תעמוד החברה שבו למועד עד( ריבית ללא) הניהול דמי תשלומי יידחו באופן הנדרש א'(

החזר הוצאות ישירות חברת השירותים ל זכאית בנוסף תהא .שבו תבוטל החלטת הפירעון המיידי, לפי העניין
שהוצאו על ידי חברת השירותים במסגרת הענקת שירותי הניהול לחברה )כגון הוצאות נסיעה, אש"ל וכד'( 

כום החזר ההוצאות לא יעלה ועלויות נוספות בהן נשאה בקשר עם שירותי הניהול )כגון: שכירות משרדים(. ס
 אלפי דולר בשנה וישולם כנגד הצגת אסמכתאות בדבר ביצוע התשלומים/נשיאה בעלויות בפועל. 500על 

ביחס למכלול השירותים הניתנים  יםסבירהינם לחברת השירותים  דמי הניהול שישולמו, הקבוצהלהערכת 
 קבוצה, היקף השירותים שיועמדו לקבוצהה, זאת בשים לב לגודל הקבוצהבמסגרת הסכם ניהול  קבוצהל

, מורכבות עסקיה והיקפם וכן איכות השירותים שיועמדו קבוצהוהיקף האחריות שבמתן שירותי הניהול ל
 על ידי חברת השירותים. קבוצהל

  



, LTD (BVI)PropertiesChosen  
 דים פרופורמהמאוחביניים באורים לדוחות 

 

12 

 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 
 
 המשך() עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 
 פרופורמה ביאור .3
 

הביאור שלהלן מציג את השפעה הסכמי המסגרת החדשים והסכם הניהול, המפורטים לעיל, על תוצאות החברה, בהנחה שהם היו 
 בתוקף ממועד הקמת החברה:

 
 

לתקופה של שישה  
 חודשים 

לתקופה של שלושה 
 חודשים 

 לשנה
 שהסתיימה 

 

 שהסתיימה 
ביוני 30ביום   

 ימה שהסתי
 ביוני 30ביום 

 31ביום 
 בדצמבר

 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 6 

 אלפי דולר ארה"ב 
      

      
 9,311  1,759 2,626 4,081 5,252 שכירות מדמי הכנסות

 4,672  1,115 1,997 1,768 3,028 התאמת דמי שכירות לתנאי שוק 
 1,075  269 - 538 234 הכנסות מתמלוגים

 954  235 237 470 474 הכנסות אחרות

,9888 םמיקוד שכירות מישכירות ואחרות לפי הסכ הכנסות  6,857 4,860 3,378 16,012 
 

 17,825 4,489 4,623 8,847 9,113 הכנסות מדמי שכירות לפי הסכמי מסגרת חדשים
 954 235 237 470 474 הכנסות אחרות

י שכירות סה"כ הכנסות שכירות ואחרות לפי הסכמ
 18,779 4,724 4,860 9,317 9,587 חדשים

      
 2,767 1,346 - 2,460 599 הפרש בין דמי שכירות קודמים לבין חדשים

      
  954   235   237   470   474  עלות השכרת הנכסים

      
,3119 רווח מהשכרת נכסים פרופורמה  8,847 34,62  4,489 17,825 

      
 552 - - - - חדשלה וכלליות לפני הסכם דמי ניהול הוצאות הנה

      
 1,463 309 660 618 1,196 הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם דמי ניהול חדש

      
הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם דמי ניהול ב הפרש

 911 309 660 618 1,196 קודם לבין חדש
      

 90,106 3,143 4,623 6,387 50,014 כפי שדווח תפעולי רווח

      

,46 רווח נקי לשנה כפי שדווח 149  2,793 2,835 1,342 82,963 

      
 91,962 4,180 3,963 8,229 49,417 רווח תפעולי פרופורמה

      
 84,819 2,379 2,175 4,635 45,894 פרופורמה נקי רווח

      

 

 דיווח ולאחריה בתקופת האירועים   - 5באור 
 

באפריל  1 –, סוכם כי החל מיום ה באינדיאנה החולים הנותר יתק מעדכון של תנאי הסכמי התמלוגים מול בכחל .1
 חברות הנכס ימחו את הזכאות לתמלוגים לחברות התפעול. 2017

 .(ב)4הניהול החדש, ראה ביאור  םהסכובתי האבות הסיעודיים  להשכרת חדשים מסגרת הסכמי לעניין .2
 השליטה לבעלי המועברות החברות של לחלוקה הראויים הרווחים מתוך חלוקה בוצעה ,2017 באוגוסט 3 ביום .3

 דולר. לפיא 4,670בסך כולל של  בחברה
מזומן בגין יתרת החובה אושר על ידי דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקה שאינה ב 2017באוגוסט  10ביום  .4

 מיליון דולר. 7.7-קשורים בסך של כעם צדדים 
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 דוחות כספיים 

 7201 יוניב 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים
  

 3 על המצב הכספי דוח
  

 4 דוח על הרווח הכולל
  

 5 באורים לדוחות הכספיים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 לבעלי המניות של רואי החשבון המבקרים סקירה של דוח

)Chosen Properties, LTD (BVI  
 

 
 אמבו

 
החברה(, הכולל את הדוח על המצב הכספי  -)להלן  .Chosen Properties, Ltdסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

. 2017 ,יוניב 30)מועד הקמת החברה( ועד ליום  איבמ 26ואת הדוח על הרווח הכולל לתקופה מיום  2017, ביוני 30ליום 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לעריכה והצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות 

, "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק IAS 34בינלאומי 
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 1970-ם(, התש"לד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

 לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות." סקירה של מ

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

ן שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, מאפשרת לנו להשיג ביטחו
 אין אנו מחווים דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

 .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 1970 -ומיידים(, התש"ל
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 חשבון ירוא

 
 2017, באוגוסט 27 תל אביב,
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 Chosen Properties, LTD 
 דוח על המצב הכספי

 
 
 

 *( מאיב 26ליום  יוניב 30ליום  

 7 1 0 2  7 1 0 2  

 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 
 מבוקר בלתי מבוקר 

   נכסים
  -  - 

   נכסים שוטפים
  -  - 

 -  -  נכסים שאינם שוטפים
   

 -  -  סה"כ נכסים

   
   
   

 -  -  התחייבויות והון
   

 -  -  התחייבויות שוטפות
   

 -  -  התחייבויות שאינן שוטפות
   

   הון
 -  -  .ג.(1הון מניות )ראה באור 

   

 -  -  והתחייבויותסה"כ הון 

   
 

 *( מועד הקמת החברה
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 Moshe Orlinsky Amy Gale תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

Chairman of the Board 

and Chief Executive 

Officer 

Chief Financial 
Officer 
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 Chosen Properties, LTD 
 דוח על הרווח הכולל

 
 
 

 

לתקופה מיום 
 2017 *(מאיב 26

 יוניב 30עד ליום 
2017 

 בלתי מבוקר 
  
  

 - רווח נקי ורווח כולל לתקופה
 
 *( מועד הקמת החברה           
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 Chosen Properties, LTD 
 ביאורים לדוחות הכספיים

 
 כללי - 1 באור

  
Chosen Properties, LTD (BVI)  כחברה פרטית מוגבלת  2017 במאי, 26-ב( הוקמה והתאגדה "החברה" –)להלן

(. מאז הקמתה BVI Busines Companies Act, 2004במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים )
לא היתה לחברה כל פעילות ובכוונתה להנפיק אגרות חוב, אשר תוצענה לציבור בישראל ותירשמנה בבורסה לניירות 

 ."מבעאביב -ערך בתל
 

, אשר נשלטת על ידי מר משה אורלינסקי ומר ג'יי MAJH Holding Company LLCהחברה האם של החברה הינה 
 אורלינסקי.

 
 תעביר, לחשבון החברה זה תשקיף פי עללהעברת תמורת ההנפקה  קודם כי, והתחייב האם חברהבעלי השליטה ב

 של)חברות בת  LLC תאגידי 21-ב הזכויות את)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה(  לחברההחברה האם 
באינדיאנה,  במדינות)מוסדות רפואיים(  מניבים נכסים 22-ב בזכויות ובשרשור במישרין, שיחזיקו(, האם החברה

מבנים מניבים שהינם בתי אבות סיעודיים, הכוללים  21) סיעודיים אבות כבתיאיווה וטקסס, ארה"ב, המשמשים 
 החברה של רגילותמניות  100 הנפקת כנגד(, וזאת וגןשל דיור מ אחד מניבבחלק מהמקרים גם מיטות דיור מוגן, ומבנה 

 הסכמי שלושה באמצעות מושכרים החברה נכסי כל .אחת כמקשה לחברה רויועב המועברות הזכויות כל. האם לחברה
השוכר  שלפיהם, Triple Netבמתווה של  הנם המסגרת הסכמי מול חברות בבעלות בעל השליטה בחברה. מסגרת

 השירותיםהנדל"ן בגין הנכס, תשלומים בגין  מיסויתשלומי  על גם ,השכירות דמי לתשלום, מעבר ישלם למשכיר
, כמקובל ותחזוקה שיפורים ,תיקוניםותשלום על וביצוע  בנכסים ביטוחיםתשלום ה על וכן הנכס עם בקשר הניתנים

מושכרים על ידי חברות הנכס היו  הנכסיםטרם חתימה על הסכמי המסגרת כאמור לעיל,  .בהסכמי שכירות מסוג זה
למידע בדבר חלוקת יתרת החוב  את הנכסים.שוכרים, שהם צדדים קשורים של החברה, המפעילים ומנהלים  22-ל

 א. 4הנובעת מהסכמי השכירות הקודמים לאחר השלמת ההנפקה ראה ביאור 
 

, לעיל כמפורט, פעילותה בתחום החברה פעילות מימון לצורך החברה את לשמש,  היתר בין, מיועדת ההנפקה תמורת
אלפי דולר ארה"ב מתוך תמורת ההנפקה, ככל שתתקבל  -82,665כ של סך. לעת מעת שתהינה כפי החלטותיה פי על

ת שהעומדו לנכסים שיועברו לחברה במסגרת ההנפקה כדלקמן: )א( סך ובפועל על פי תשקיף זה, מיועד לפרעון הלווא
של פרופורמה לדוחות הכספיים השנתיים  (1ג)7אלפי דולר מיועד לפרעון ההלוואה המפורטת בביאור  64,340-של כ

לדוחות  (2ג)7אלפי דולר מיועד לפרעון ההלוואה המפורטת בביאור  18,325 -, )ב( סך של כ2016בדצמבר  31ם החברה ליו
 השליטה בעל בשליטת לחברה הלוואה הענקת, )ג( 2016בדצמבר  31של החברה ליום פרופורמה הכספיים השנתיים 

 .בשליטת בעל השליטה בחברה גד שעבוד של מוסד גמילה אשר נמצאכנ דולר מיליון 11-כ של בסך בחברה
 

אושר על ידי  2017באוגוסט  10בנוסף, הפעולות הבאות מבוצעת על ידי החברה עובר להנפקה כדלקמן: )א( ביום 
מיליון  7.7-קשורים בסך של כמזומן בגין יתרת החובה עם צדדים דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקה שאינה ב

מיליון דולר כנגד תקבולים  4.6חלקה החברה סך של  2017באוגוסט  3)ב( ביום  א, 4דולר, למידע נוסף ראה ביאור 
ובאופן  ,ההנפקה השלמתבמועד  שהתקבלו מחברות התפעול בהתאם להסכמי המסגרת אשר יכנסו לתוקף

 ., יום חתימת ההסכם2017באפריל  1רטרואקטיבי מיום 
 

 למעט. על סטאטוס העברת הזכויות המועברות לחברהובדיווח מיידי  החברה תדווח בדיווח מיידי על תוצאות ההנפקה
כל מצג ו/או נים נות םואינ נונתלא )או מי מטעמם(  בעלי השליטהכאמור, המועברות ההתחייבות להעברת הזכויות 

 והנכסיםנכסים, והעברת זכויות אלו ההתחייבות ו/או שיפוי כלשהו בקשר עם הזכויות המועברות ו/או בקשר עם 
 ."where-is"-ו "as is"נעשית מכוחן 

 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים - 2 באור
 

, "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן IAS 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 .1970-התש"לבהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 

 
המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלו שיושמו בעריכת 

 )מועד הקמת החברה(. 2017במאי  26הדוחות הכספיים ליום 
 



 דוח אירועים

מבנה וצורה(,  -יף וטיוטת תשקיף א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשק56כמשמעו בתקנה 

מת הדוחות הכספיים ( בדבר אירועים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתי1969-תשכ"ט

 המצורפים לתשקיף

לאחר חתימת  מהותיים)כמשמעם בתקנה האמורה(  אירועים אירעו לא ,נכון למועד התשקיף

נחתמו  אשר, 2017 במרץ 31 ליום"( החברה)" Chosen Properties, Ltdהדוחות הכספיים של 

  .2017 אוגוסטב 27 ביום

 

 

 

 

                    

 ____________ ____________  

 Moshe Orlinsky 

 "למנכ דירקטוריון"ר יו

Amy Gale 

 ודירקטורית כספים"ל סמנכ
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 פרטים נוספים - 11פרק 

 

 חוות דעת עורך דין 1111

 ת הדעת המשפטית הבאה:והחברה קיבלה את חו

  



 
 
 2-יא

 

 

 

 

 2017 אוגוסטב 30 לכבוד
Ltd ,Properties hosenC  

 

 
 א1ג1נ1,

 

 של של איגרות חוב )סדרה א'( להשלמה ותשקיף מדף תשקיף הנדון:

 Ltd ,Properties hosenC ״החברה״, בהתאמה(-)״איגרות החוב״ ו 

 

 לבקשתכם, הרינו לאשר כי:

להשלמה ולמניות הקיימות בהון החברה, תוארו נכונה בתשקיף  החוב לאיגרותהזכויות הנלוות  11

 ״(1התשקיףשבנדון )״ החוב איגרותעל פיו בכוונת החברה להציע את שותשקיף מדף 

 באופן המתואר בתשקיף1 איגרות החובהחברה מוסמכת להנפיק את  21

  הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף1 31

 הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף1 1 4

  

 

 בכבוד רב,

 , עו"דרונית אייזן  עו"ד בועז נוימן,
 אוריון ושות'פישר בכר חן וול 

 

  



 
 
 3-יא

 

 

 

  התחייבות לשיפוי 1112

, כי אם "(FBC)" אוריון ושות' בכר חן וול פישר הדיןעורכי משרד החברה התחייבה כלפי 

FBC  יתבעו לשלם סכום י״( נותני חוות הדעת)״ מטעמואו  מעובדיואו  דינואו מי מעורכי

כלשהו לצד שלישי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבעלי מניות של החברה, 

או למי מהחתמים , לנאמן למחזיקי אגרות החוב ו/אולמחזיקי אגרות החוב של החברה 

, בגין עילה העלולה לנבוע, במישרין או בעקיפין, מחוות הדעת שניתנה המתמחרים בתשקיף

״(, כי אז החברה חוות הדעת)״ לעיל  11.1 בסעיףחוות הדעת לחברה והמובאת  על ידי נותני

תשפה את נותני חוות הדעת בגין כל סכום שנותני חוות הדעת יחויבו לשלמו על פי פסק דין 

של בית משפט או על פי פשרה שהחברה הסכימה לה בכתב, וכן בגין הוצאות סבירות 

)בהתחשב בהיקף ההליך ובעורכי הדין, בעלי המקצוע והיועצים שימונו לטפל בעניין( שנותני 

הדעת יוציאו או ידרשו לשלם עבור ייצוג משפטי או אחר, התגוננות מפני הליכים חוות 

משפטיים, משא ומתן וכיו״ב בקשר לכל תביעה, דרישה, או הליכים אחרים שעילתם נובעת 

 FBCאו קשורה בדרך כלשהי לחוות הדעת הנזכרת לעיל ואשר חובת השיפוי חלה לגביה1 

ועל כל הודעה בדבר נגד נותני חוות הדעת שתוגש  להודיע לחברה על כל תביעה והתחייב

1 החברה תהא רשאית לדרוש , בסמוך לאחר היוודע לו על כךכוונה להגיש תביעה כנגדם

מנותני חוות הדעת, בכתב, כי החברה תנהל בשמם כל הגנה או משא ומתן נגד התביעה הנ״ל 

ים בעלי רמה מקצועית ובלבד שההגנה או משא ומתן כאמור ינוהלו על ידי יועצים משפטי

מתאימה בהתחשב בהיקף ההליך, מהותו ובעלי המקצוע מטעם התובעים והיועצים 

או ו/יהיו מעורבים בניהול התביעה  FBC -שוכן  FBCהמשפטיים כאמור אושרו על ידי 

1 אם החברה לא תממש FBCשל מראש ובכתב המשא ומתן ושכל פשרה תהא טעונה אישור 

או אם מימשה את זכותה אך לאחר מכן או משא ומתן כאמור,  את זכותה לניהול ההגנה

זנחה את ניהול ההגנה ו/או המשא ומתן או לא נקטה באמצעים הסבירים בנסיבות העניין 

להתפשר עם התובע/ים על כל סכום  םרשאי FBC יויהלניהול ההגנה ו/או המשא ומתן, 

סכום מלוא בגין  חוות הדעתלשפות את נותני והחברה תהיה חייבת  לנכון לויראה יש

כפשרה תחשב כאמור  ופשרההפשרה ובגין כל ההוצאות הסבירות שהוצאו כאמור לעיל 

מכל נותני חוות הדעת  אתבעל השליטה ו החברה כמו כן, פטרו 1שהחברה הסכימה לה בכתב

אחריות כלפיהם לכל נזק העלול להיגרם למי מהם בגין עילה העלולה לנבוע, במישרין או 

 1בעקיפין, מחוות הדעת

 והנפקתם ךהוצאות בקשר להצעת ניירות הער 1113

( 2()1א)16פרסומו של תשקיף זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף  לאחר

במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו ההוצאות הקשורות  19681-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .זהבפרסום תשקיף 

 



 
 
 4-יא

 

 

 אחרים ךערצעים וניירות דמי עמילות בקשר לניירות הערך המו 1114

לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ועמלות נוספות  111411

 לעיל1 2141615ראו סעיף  ,בהתאם להסכם החיתום

ראו  ,וליועץ ההנפקה למפיצים ,לפרטים אודות עמלות לחתם המתמחר 111412

 1לעיל 611 -ו 2110סעיפים 

לא שילמה או התחייבה  החברה(, 2017 מאיב 26ביום מאז מועד הקמתה ) 111413

 דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה1 לשלם

 של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים ךערהקצאת ניירות  1115

, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא כאמורהקמתה מועד  מאז

 בתמורה למזומנים, למעט כמפורט להלן:

להעברת תמורת ההנפקה מכח תשקיף זה לחשבון החברה קודם בעלי השליטה התחייבו, כי 

 7המבוא לפרק )כהגדרתה בסעיף החברה האם , תעביר לעיל( 21313)ראו בעניין זה סעיף 

תאגידי  21 -לחברה )באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של החברה( את הזכויות ב לעיל(

LLL ,ים מניבים באזורי הפעילות, המשמשים כמוסדות נכס 22-בזכויות ב שיחזיקו

הזכויות מניות רגילות של החברה לחברה האם )״ 100רפואיים וזאת כנגד הנפקת 

״, לפי העניין(1 כל הזכויות המועברות יועברו לחברה החברות המועברות" או "המועברות

 1לעיל 71116ראו סעיף  ,אודות הזכויות המועברותם ינוספלפרטים כמקשה אחת1 

דרישות הסף  התקיימותלכנס לתוקף בכפוף יכי העברת הזכויות המועברות ת ,מובהר

1 החברה ללעי 213כמפורט בסעיף )סדרה א'( לרישום למסחר בבורסה של איגרות החוב 

סטטוס העברת הזכויות המועברות הנפקה ועל התוצאות על  יםמידי יםתדווח בדיווח

 לחברה1

 עיון במסמכים 1116

ניתן לעיין בתשקיף, בתזכיר ההתאגדות ובתקנון ההתאגדות של החברה באתר המגנ״א של 

עורכי  -ושות׳ פישר בכר חן וול אוריון ובמשרדי  1onaan1wan1am.1ww... רשות ניירות ערך

ולאחר תיאום מראש בטלפון  , בשעות העבודה המקובלותבאבי-, תל3רחוב דניאל פריש  דין,

2496944-031 

, וכן להלן מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים 1117

חוות דעת זו אינה בגדר חוות דעת יובהר, כי 1 תרגום של חוות הדעת האמורה לשפה העברית

  :( לחוק ניירות ערך3)ב()17של עורך דין לעניין סעיף 

 

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
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Our ref: : CMO/729155-000001/20381507v1       

 

To the Addressees named in the First Schedule  

 

28 August 2017  

Dear Sirs 

Chosen Properties, Ltd 

Public Offering in Israel 

We have acted as counsel as to British Virgin Islands law to Chosen Properties, Ltd (the 

"Company") and have been requested to render a legal opinion as to certain legal matters relating 

to the Company's registration, ownership, control and business. 

We have been advised that our opinion has been requested in connection with (i) the Company's 

contemplated public offering of Debentures (Series A) to be offered to persons in Israel (the 

"Securities"), (ii) the listing and trading of the Securities on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. 

("TASE") and (iii) the filing by the Company of a Public Offering Prospectus (the "Prospectus") 

to be published in Israel according to Israeli Law. 

1 Documents Reviewed 

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following 

documents: 

1.1 The public records of the Company on file and available for public inspection at the 

Registry of Corporate Affairs in the British Virgin Islands (the "Registry of 

Corporate Affairs") on 10 August, including the Company's Certificate of 

Incorporation and its Amended and Restated Memorandum and Articles of 

Association as registered on 28 June 2017 (the "Memorandum and Articles"). 

1.2 The records of proceedings on file with and available for inspection on 25 August 

2017 at the British Virgin Islands High Court Registry (the "High Court Registry"). 

1.3 The minutes of the meeting of the board of directors of the Company held on 27 

August 2017 (the "Resolutions"). 
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1.4 A Certificate of Incumbency dated 24 August 2017, issued by Maples Corporate 

Services (BVI) Limited, the Company's registered agent, (a copy of which is 

attached as Annexure A) (the "Registered Agent's Certificate"). 

2 Assumptions 

In giving the following opinions we have relied (without further verification) upon the 

completeness and accuracy as at the date of this opinion letter of the Registered Agent's 

Certificate. We have also relied upon the following assumptions, which we have not 

independently verified: 

2.1 Copies of documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are 

true and complete copies of, or in the final forms of, the originals, and translations of 

documents provided to us are complete and accurate. 

2.2 The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or implied 

by the documents we have examined. 

2.3 All signatures, initials and seals are genuine. 

2.4 That all public records of the Company which we have examined are accurate and 

that the information disclosed by the searches which we conducted against the 

Company at the Registry of Corporate Affairs and the High Court Registry is true 

and complete and that such information has not since then been altered and that such 

searches did not fail to disclose any information which had been delivered for 

registration but did not appear on the public records at the date of our searches. 

2.5 There is nothing under any law (other than the laws of the British Virgin Islands) 

which would or might affect the opinions set out below. Specifically, we have made 

no independent investigation of the laws of Israel. 

3 Opinions 

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out below, 

and having regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion 

that: 

3.1 The Company is a company limited by shares incorporated with limited liability 

under the BVI Business Companies Act, 2004 (as amended) (the "Act"), is in good 

standing at the Registry of Corporate Affairs, is validly existing under the laws of 

the British Virgin Islands and possesses the capacity to sue and be sued in its own 
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name. The Company was incorporated under the laws of the British Virgin Islands 

on 26 May 2017. 

3.2 Based solely on the Registered Agent's Certificate, the current directors of the 

Company are: Moshe Orlinsky, Jay Orlinsky, Amy Gale, Steve Sher, Adi Molcho, 

Yaron Zvi Zalismen and Shaul Schneider.  

3.3 Under the Act and the Memorandum and Articles, the directors have all the powers 

necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs 

of the Company. 

3.4 The Memorandum and Articles do not violate, conflict with or result in a breach of 

any law, public rule or regulation applicable to the Company in the British Virgin 

Islands currently in force.  

3.5 Pursuant to the Resolutions, the Company has authorised the filing of the Prospectus 

with the Israeli Securities Authority and TASE under applicable Israeli securities 

laws. 

3.6 The Company has full power and authority to carry out any object not prohibited by 

the Act or any other law of the British Virgin Islands including the power and 

authority to issue the securities described in the Prospectus. 

3.7 The description relating to the rights attached to the Company's shares in the form 

substantially set out in Annexure B at paragraph 4.1 and which we are instructed will 

appear (in whole or in part) in the Prospectus at Chapter 4, is an accurate 

summary, in all material aspects in so far as it relates to the provisions contained in 

the Memorandum and Articles only. 

3.8 The description relating to the appointment, activities and replacement of directors 

in the form substantially set out in Annexure B at paragraphs 8.3.1 to 8.3.11 

inclusive and which we are instructed will appear in the Prospectus at Chapter 8, is 

an accurate summary, in all material aspects in so far as it relates to the provisions 

contained in the Memorandum and Articles only. 

3.9 The Securities are not subject to any restrictions on transfer under British Virgin 

Islands law, the Memorandum and Articles, and following the completion of the 

public offering of the Securities in Israel (under applicable Israeli securities laws)  

and the listing of the Securities on the TASE, the Securities may be resold freely on 

TASE and cleared by the TASE Clearing House without the imposition of any 
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holding period or other restriction under British Virgin Islands law or the 

Memorandum and Articles. 

3.10 No authorisations, consents, approvals, licences, validations or exemptions are 

required by law (or the Company's Memorandum and Articles) from any 

governmental authorities or agencies or other official bodies in the British Virgin 

Islands in connection with: 

(a) the consummation of the public offering of the Securities in Israel; or  

(b) the listing of the Securities on TASE. 

3.11 With the exception of filing fees charged by the Registry of Corporate Affairs in 

respect of any optional filings made at the Registry of Corporate Affairs no taxes, 

fees or charges (including stamp duty) are payable (either by direct assessment or 

withholding) to the government or other taxing authority in the British Virgin Islands 

under the laws of the British Virgin Islands in respect of the offering of the 

Securities. 

3.12 Companies incorporated or registered under the Act are currently exempt from 

income and corporate tax including with respect to all dividends, interest, royalties, 

compensation and other amounts payable by the Company to persons who are 

resident or not resident in the British Virgin Islands. In addition, the British Virgin 

Islands currently does not levy capital gains tax on companies incorporated or 

registered under the Act, or on persons who are resident or not resident in the British 

Virgin Islands in relation to any share, debt obligations or other securities of the 

Company. No estate, inheritance, succession or gift tax, rate, duty, levy or other 

charges are payable by persons who are resident or not resident in the British Virgin 

Islands with respect to any share, debt obligations or other securities of the 

Company. 

3.13 Pursuant to the Company's Memorandum and Articles, the Company is authorised to 

issue a maximum of 50,000 shares of one class with no par value, of which 100 

shares have been issued and are outstanding.  

3.14 Based solely on our inspection of the Registered Agent's Certificate and the 

Resolutions the sole shareholder of the Company as at the date hereof was MAJH 

Holdings Company, LLC, holding 100 shares of no par value. 

4 Qualifications 

The opinions expressed above are subject to the following qualifications: 
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4.1 To maintain the Company in good standing under the laws of the British Virgin 

Islands, annual filing fees must be paid to the Registry of Corporate Affairs. 

4.2 We express no opinion as to the meaning, validity or effect of any references to 

foreign (i.e. non-British Virgin Islands) statutes, rules, regulations, codes, judicial 

authority or any other promulgations referred to but not fully and expressly set out in 

the Memorandum and Articles.  

4.3 This opinion letter is given only as to, and based on, circumstances and matters of 

fact existing and known to us on the date of this opinion letter. These opinions only 

relate to the laws of the British Virgin Islands which are in force on the date of this 

opinion letter.   

We consent to the filing of this opinion letter (and its Hebrew translation, which we have 

not reviewed) with the Israeli Securities Authority and TASE, as an exhibit to the 

Prospectus. 

This opinion letter is in English and we have not approved, and we shall have no liability in 

respect of, any translation of this opinion letter. 

This opinion letter is addressed to and for the benefit solely of the addressees and may not 

be relied upon by any other person for any purpose, nor may it be transmitted or disclosed 

(in whole or part) to any other person without our prior written consent. 

Yours faithfully, 

Maples and Calder 
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First Schedule 

List of Addressees 

 

Chosen Properties, Ltd 

PO Box 173 

Road Town 

Tortola 

British Virgin Islands 

 

The Tel Aviv Stock Exchange Ltd 

2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv 

Israel 

 

Fischer Behar Chen Well Orion & Co 

3 Daniel Frisch St.  

Tel Aviv 6473104 

Israel 

 

Apex Issuances Ltd  

Hampion Tower, 30th Sheshet Hayamim St 

Bney Brak 

Israel 

 

 

  



 
 

 11-יא
 

 

Annexure A 

Registered Agent's Certificate 
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Annexure B  

Prospectus Extract  

 

Chapter 4 – The Voting Rights of the Company’s Shares 

 

The following description constitutes a description of the main regulations regarding the rights 

accompanying the Company's Shares according to the Memorandum of Association and Articles 

of Association of the Company. A translation to Hebrew of the Memorandum of Association and 

Articles of Association of the Company
1
, as well as any amendment thereto, if any, can be 

reviewed on the “Magna” website of the Securities Authority, located at www.magna.gov.il. The 

brief description hereunder shall not be considered as a substance to a full review of the 

Memorandum of Association and Articles of Association of the Company.     

4.  

4.1. The Rights Accompanying the Shares of the Company 

4.1.1. The shares will be divided into a number of types and series as determined by the 

Board of Directors, from time to time, and until divided, as stated, will be of one 

series and type. 

4.1.2. Each of the Company’s shares grants the shareholder: 

(a)  The right to vote on any resolution of shareholders; 

(b)  The right to an equal share in any dividend paid by the Company; and  

(c)  The right to an equal share in the distribution of surplus assets of the 

Company upon. 

4.1.3. Other shares and securities may be issued on dates, to persons, in consideration and 

under terms which the Board of Directors may determine through a Board of 

Directors resolution. Such consideration for such share may take any form 

acceptable to the Board of Directors, including money, a promissory note, or other 

written obligation to contribute money or property, real property, personal property 

(including goodwill and know-how), services rendered or a contract for future 

services. 

4.1.4. Shares may not be issued for consideration other than money, unless the Board of 

Directors has passed a resolution stating: 

(a)  The amount to be credited for the issue of the shares; 

(b)  The reasonable present cash value of the non-money consideration for the 

                                                      

not contradict o d of the Company Associationand Articles of Association The Memorandum of  
1

mandatory provisions under the BVI law.  

http://www.magna.gov.il/
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issue; 

(c)  That in their opinion, the present financial value of the non-money 

consideration for the issue is not less than the amount to be credited for the 

issue of the shares. 

 

CHAPTER 8 - Management of the Company 

The description hereinafter constitutes a description in principle of the regulations in the 

Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company and is not 

comprehensive. It shall be possible to study the translation into Hebrew of the Memorandum of 

Association and the Articles of Association of the Company and any amendment to the 

Memorandum of Association and the Articles of Association, inasmuch as there shall be such, 

electronically, on the Securities Authority website “Magna” at www.magov.il.gna  

 

8.3.1. Subject to that stated in the Articles of Association, the businesses and affairs of the 

Company shall be managed pursuant to or under the supervision of the Board of Directors. At all 

times when it is a debentures company at least two (2) external directors shall serve in the 

Company. 

 

8.3.2. Appointment of directors, termination of their tenure and substitute directors 

 

8.3.2.1. The first director or directors of the Company shall be appointed by the first 

registered agent , and thereafter the directors shall be elected by means of a resolution by the 

shareholders or a resolution by the Board of Directors. A director will be appointed for the term 

of service indicated upon his appointment or, failing any term specified, shall be deemed to be 

appointed indefinitely. 

 

8.3.2.2. Subject to Section 8.3.2.1 above, no person shall be appointed as a director of the 

Company unless he has disclosed the following details to the Company’s Board of Directors, 

through a declaration in writing (in this Subsection 8.3.2.2: “the Declaration”). 

 

http://www.magov.il.gna/
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(a) If he has been convicted by a judgment of an offence as stated in Section 8.3.2.3 (a) 

hereinafter and the term for which he is prohibited from serving as a director has still not passed 

pursuant to 8.3.2.3(a) hereinafter:  

 

(b) If he has been convicted by a judgment of an offence as aforementioned in Section 8.3.2.3 

(b) hereinafter and the term determined by the court has still not passed pursuant to that same 

Section 8.3.2.3 (b) hereinafter: 

 

(c) If the Administrative Compliance Committee imposed compliance measures prohibiting 

him to serve as a director in any public company or in any private company which is a debenture 

company, and before the term that the Administrative Compliance Committee determined has 

passed pursuant to Section 8.3.2.3 (c) hereinafter: 

The Declaration shall be safeguarded at the Company’s registered office. 

 

8.3.2.3.  

(a) A person who has been convicted by a judgment for one of the following offences shall not 

be appointed to serve as a director in the Company unless five years have passed from the date 

the judgment for which he was convicted was handed down: 

 

(i)   For offences of: (1) bribery, (2) theft of company property by a manager of the company, 

(3) obtaining anything by deceit, (4) forgery, (5) use of a forged document, (6) inducement by 

deceit, (7) false registration in documents of a company, (8) offences by company managers or 

employees, (9) failure to disclose information and misleading publication by an officer of a 

company, (10) deceit and breach of trust in a company, (11) deceitful concealment, (12) 

blackmail with use of force, (13) blackmail by threats, (14) use of information by an insider, (15) 

use of inside information the course of which is an insider, (16) offer and sale of securities to the 

public in Israel not in accordance with a prospectus or a prospectus, (17) causing a misleading 

item to be included in a prospectus or in a prospectus, (18) causing a misleading item to be 

included in information presented at a meeting of the company's employees, (19) issuing an 

opinion, report or certification which is subsequently included or referred to in a prospectus, 

report, notice or purchase offer specification, knowing that the opinion, the report or the 

certification contained a misleading item, (20) causing a report, notice, registration document or 
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purchase offer submitted to the Securities Authority or the Stock Exchange in Tel Aviv to contain 

a misleading item, (21) including a misleading item in one of its reports, publications or other 

information provided by it, (22) fraud in connection with securities; or  

 

(ii)  a conviction by a court anywhere in the world of the offences of bribery, deceit, offences 

by managers of a corporate body or offences involving misuse of inside information. 

 

(b) A person who has been judgment by a ruling for an offence which is not stated in Section 

8.3.2.3(a) above shall not be appointed as a director in the Company if a court determined by 

virtue of the substance, severity or circumstances of the offence, that the person shall not be 

permitted to serve as a director in a public company or a private company which is a debenture 

company for the period determined by the court which shall not exceed five years from the date 

on which the judgment was given. 

 

(c) In the event that the Administrative Compliance Committee has imposed a means of 

enforcement on a person which prohibits him to serve as a director in a public company or a 

private company which is a debenture company, that same person shall not be appointed as a 

director in the company in which he is forbidden to serve as a director pursuant to that same 

ruling. 

 

8.3.2.4.  Every director shall serve in his position until (a) he is disqualified from serving as a 

director under the Companies Law applicable in the British Virgin Islands; (b) his death, or in the 

case that he is not an individual, on which it ceases to exist; (c) he resigns or is dismissed from 

office; (d) the date of notification regarding his conviction in one of the offices detailed in Section 

8.3.2.3(a)(i); (e) the date of notification regarding an enforcement measure imposed upon the said 

director as provided in Section 8.3.2.3(c); (f) he was declared bankrupt, and if a corporation – 

commenced voluntary liquidation procedures or was given a winding up order by the court; (g) 

the expiry of the term of office (if any) specified on his appointment or as the Board of Directors 

or shareholders may have determined; (h) the effective date of his removal by a resolution of the 

Board of Directors or (i) with respect to external directors when the term of their tenure is 

pursuant to that stated in Section 8.3.3.9 hereinafter and independent directors who are not 

external who shall not serve as directors in the Company for a term exceeding 9 consecutive 
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years, and in regards to this, ceasing to serve as a director for a period which is shorter than two 

years will not be considered as stopping the consecutiveness of directorship.  

 

8.3.2.5.  A person shall not be appointed as a director of the Company unless he shall agree to 

serve as a director in writing. 

 

8.3.2.6.  If the Company becomes aware that a director was appointed contrary to the 

provisions of Sections 8.3.2.2-8.3.2.3 above, or that a director has breached the provisions of 

Section 8.3.2.3 above or Section 8.3.2.9 hereinafter, the Board of Directors shall terminate the 

office of such director, if it finds that the said conditions are fulfilled, and such office shall expire 

on the date of such resolution. Additional requirements for dismissal of an external director are 

detailed in Sections 8.3.3.10-8.3.3.14 hereinafter. 

 

8.3.2.7.  If after the appointment of a director to the Company, the director shall be convicted 

of an offence detailed in Sections 8.3.2.3 (a) or 8.3.2.3(b) above, he shall inform the Company of 

such as soon as possible and his tenure shall terminate by a Company’s Board of Directors 

resolution or a shareholders resolution pursuant to the provisions of Section 8.3.2.4 above, and it 

shall not be possible to re-appoint him as a director, unless the period of time during which he is 

prohibited from serving as a director has passed, as detailed in Section 8.3.2.3 above. 

 

8.3.2.8.  If after his appointment as a director in the Company the Administrative Compliance 

Committee has resolved to impose means of enforcement on a person which prohibits him from 

being appointed as a director in any public company, in any private company that is a debenture 

company or in a company in which the person has been appointed as aforementioned in Section 

8.3.2.3(c) above, that same director shall advise the Company as soon as possible and his tenure 

shall be terminated by a Board of Directors resolution or by a Company shareholders resolution 

pursuant to Section 8.3.2.4 above, and it will not be possible to re-appoint him as a director in the 

Company, unless the period of time of the prohibition determined by the Administrative 

Compliance Committee has passed. 

 

8.3.2.9.  A director is permitted to resign from his position by means of providing a notice in 

writing as to his resignation to the Company and his resignation shall come into force from the 
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date of receipt of the notice by the Company or from a later date as stated in the notice. Further to 

the requirements detailed in Sections 8.3.2.3, 8.3.2.6, 8.3.2.7, and 8.3.2.8 above, a director shall 

resign from his position immediately if he is disqualified or becomes disqualified from serving as 

a director pursuant to the laws of the British Virgin Islands. 

 

8.3.2.10. The Board of Directors is permitted, at any time, to appoint any person as a director 

for the purpose of filling a vacant position or in addition to the existing directors. When the Board 

of Directors shall appoint a person as a director for the purpose of filling a vacant position, the 

term shall not be longer than the term remaining to the person who ceased being a director to 

serve in his position.  

 

8.3.2.11. A position of a director becomes vacant if a director dies, or in the case of a director 

that is not an individual, ceases or exist, or otherwise ceases to hold office as a director prior to 

the expiration of his term of such office.  

 

8.3.2.12. A director is permitted, by means of a written document deposited at the registered 

office of the Company, to appoint an alternate who is not required to be a director and is a person 

that is not disqualified for appointment as a director under the laws of the British Virgin Islands 

and the alternate shall be entitled to participate in meetings in the absence of the director who 

appointed him and to vote or consent in place of the director until the appointment expires or 

terminates. 

8.3.2.13. A person who meets one of the following will be disqualified from serving as a 

director of the Company: (a) an individual who is under 18 years of age; (b) is a “disqualified 

person” or a “restricted person” as these terms are defined under the laws of the British Virgin 

Islands; (c) an undischarged bankrupt; or (d) a corporation that has decided on voluntary 

liquidation or was given a winding up order by the court. 

8.3.2.14. The remuneration that will be provided to directors of the Company in connection 

with the services provided or that will be provided thereby to the Company (whether by way of 

wages, commission or profit-sharing or in any other manner), including for services that will be 

provided by them to companies in which the Company is an interested party, will be determined 

in a resolution of the board of directors or a resolution of the shareholders. 

8.3.2.15. A director who breaches the disclosure obligations set forth in Sections 8.3.2.2, 

8.3.2.8 or 8.3.29 above will be considered as breaching its fiduciary duty to the Company. 
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8.3.3. External directors 

 

8.3.3.1.  If on the date of the appointment of an external director, all the members of the 

Company’s Board of Directors who are not Controlling Shareholders in the Company or their 

relatives are of one gender, the appointed external director shall be of the other gender. 

 

8.3.3.2.  The first external directors shall be appointed no later than three months after the 

date on which the Company became a Debenture Company. 

 

8.3.3.3.  An external director shall be appointed pursuant to a resolution by the shareholders 

or pursuant to the a resolution by the Board of Directors only after the date on which the nominee 

as aforementioned has provided a written declaration pursuant to the provisions of Section 8.3.2.2 

above and the Audit Committee has confirmed that all the conditions stated in Sections 8.3.3.4, 

8.3.3.5 and 8.3.3.6 hereinafter have been met. 

 

8.3.3.4.  Only an individual who is a resident of Israel and qualified to be appointed as a 

director (pursuant to Sections 8.3.2.2 and 8.3.2.3 above) shall be appointed as an external director 

and this person shall have professional qualifications or accounting and financial expertise. At 

least one of the external directors shall have accounting and financial expertise. 

 

8.3.3.5.  An individual shall not be appointed as an external director in the following 

circumstances: 

 

(a) Where the individual himself, or whose relative, partner, employer, person who he is 

directly or indirectly subject to or a corporation in which he has Control, has a Connection with 

the Company or with a Controlling Shareholder of the Company or a Relative thereof on the date 

of appointment or during the two years prior thereto, or to Other Body Corporate, and - for a 

corporation which does not have a Controlling Shareholder or a Person holding a Control Block – 

any Connection to a Person who is, on the date of appointment, the Chairman of the Board, the 

Chief Executive Officer, the president, a Substantial Shareholder or the most senior financial 

Officer; 
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"Connection" means the existence of labour relations, business or professional relations 

generally or Control, as well as acting as an officer, other than as a director appointed to serve as 

an external director in a company which intends to undergo an initial public offering; 

 

"Other Body Corporate" means a corporate in which the Controlling Shareholder is, on the 

date of appointment or during the two years prior thereto, the Company or a Controlling 

Shareholder therein; 

 

(b) If the individual’s other position or business does or may give rise to a conflict of interest 

with the role of director, or if this might harm the individual’s ability to act as a director; 

(c) Where the individual is an employee of ISA or TASE; 

A Director shall not be appointed as external director of another company if, at such time, a 

director of such other company is acting as an external director. 

 

8.3.3.6.  Without derogating from the provisions of Section 8.3.3.5 above, an individual shall 

not be appointed as an external director where the individual himself, or whose Relative, partner, 

employer, Person who he is directly or indirectly subject to or a corporation in which he has 

Control, has business or professional relationship to a Person which is prohibited from having a 

Connection thereto under the provisions of Section 8.3.3.5 above, even if such relationships are 

not general, with the exception of negligible Connections, and an individual who has received 

consideration in violation with the provisions of Section 8.3.3.8 hereinafter. Where the said 

relationship exists or where consideration, as stated, was received during the tenure of the 

external director, the foregoing shall be considered, for the purpose of Sections 8.3.3.11-8.3.3.14 

hereinafter, to be a breach of one of the conditions required for the appointment or tenure as an 

external director. 

 

8.3.3.7.  At least one external director shall serve on any committee permitted to use any 

powers of the Board of Director’s (inasmuch as the laws of the British Virgin Islands or the 

Articles of Association permit). 

 

8.3.3.8. An external director is entitled to remuneration and to refund of expenses limited to 

the amounts permitted by the Securities Law. An external director shall not receive, in addition to 
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any remuneration and refund of expenses to which he is entitled, any other consideration, directly 

or indirectly, due to his tenure as a director in the Company. For the purposes of this section, 

consideration shall not include an award of exemption, an undertaking for indemnification, 

indemnification or insurance. 

 

8.3.3.9.  The term of tenure of an external director shall be three years, and the Company is 

permitted to appoint him for two additional terms of three years each. 

 

8.3.3.10. An external director shall only be dismissed and his tenure shall only expire pursuant 

to the provisions of Sections 8.3.3.11-8.3.3.14 hereinafter. Furthermore the Court is permitted, at 

the request of the Company, a director, a shareholder or creditor, to order the termination of the 

tenure of an external director if it finds that one of the following has been established: (1) the 

external director is permanently unable to fulfil his function; (2) during the term of his tenure he 

was found guilty in a court outside of Israel of an offence as detailed in Section 8.3.2.3 above; 

 

8.3.3.11. An external director to which the conditions required by Sections 8.3.3.3-8.3.3.6 

above for service as an external director shall inform such to the Company’s board of directors 

immediately and his tenure shall be terminated by a Board of Directors resolution or a Company 

shareholders resolution pursuant to Section 8.3.2.4 above. 

8.3.3.12. Where the Board of Directors becomes aware that there is a suspicion that an 

external director has ceased to comply with any of the conditions required pursuant to Sections 

8.3.3.3-8.3.3.6 above for appointment as an external director, or that there is a suspicion that the 

director has breached a fiduciary duty to the Company, the Board of Directors shall discuss such 

matter at the first meeting to be convened after becoming so aware. 

 

8.3.3.13. Where the Board of Directors finds, after giving the external director a reasonable 

opportunity to present his position, that the external director no longer complies with one of the 

conditions required under Sections 8.3.3.3-8.3.3.6 above for his appointment or that he has 

breached a fiduciary duty, the Board of Directors shall convene a meeting to terminate the tenure 

of the external director in accordance with Section 8.3.2.4 above. 
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8.3.3.14. The Court may, at the request of a director or a shareholder, instruct for termination 

of the tenure of the external director if it finds that the external director no longer fulfils one of 

the conditions required under Sections 8.3.3.3-8.3.3.6 above for his appointment as an external 

director, or that he breached a fiduciary duty to the Company. 

 

8.3.3.15. In the event that a position for a external director shall become vacant and there are 

no longer two external directors serving in the Company, the Board of Directors shall fill the 

vacant position by resolution of directors. 

 

8.3.3.16. The Company, the controlling shareholder thereof and a company controlled thereby 

shall not grant an individual appointed as an external director of the same company, the person’s 

spouse or child with any benefit, directly or indirectly, and shall not appoint the said person, the 

spouse of child thereof as an officer of the Company or a company under the control of a holder 

of control therein, shall not hire such person as an employee and shall not receive professional 

services from such person in return for payment, whether directly or indirectly, including by way 

of a corporate body controlled by such person, unless two years have elapsed from the 

termination of his tenure as external director of such company, and regarding a relative who is not 

a spouse or child, one year from the termination of his tenure as external director. 

8.3.4. Authorities of the Board of Directors 

Subject to the provisions of the Articles of Association the business of the Company shall be 

managed by the Board of Directors who may pay all expenses incurred preliminary to and in 

connection with the formation and registration of the Company, and may exercise all such powers 

of the Company necessary for managing and for directing and supervising, the business and 

affairs of the Company as are not by the laws of the British Virgin Islands or by the 

Memorandum or Articles of Association required to be exercised by the shareholders, subject to 

any delegation of such powers as may be authorised by the Articles of Association and permitted 

by the laws of the British Virgin Islands and to such requirements as may be prescribed by 

resolution of the shareholders. 

 

8.3.5. Board of Directors meetings 

8.3.5.1. The Board of Directors or any of its committees shall be permitted to meet on the 

dates and in the method and in the locations in the British Virgin Islands or outside of them, as 

the Board of Directors shall decide. 
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8.3.5.2. A director shall be considered to be present at a meeting if he or his alternate 

participates by telephone or by other electronic means and all the directors participating in the 

meeting are capable of hearing each other. 

 

8.3.6. Legal quorum 

8.3.6.1.  A Board of Directors shall be considered to be conducted lawfully for all purposes 

if at the start of the meeting there are present, personally or by alternates, no less than one-third of 

the total number of the directors and at least two directors. 

8.3.6.2.  In the matter of termination of the tenure of an internal auditor, the quorum required 

for opening the Board of Directors meeting shall be no less than a majority of the Board of 

Directors members notwithstanding the provision of any other article in the Articles of 

Association. 

 

8.3.7. Chairman of the Board of Directors 

8.3.7.1.  For a Board of Directors meetings when the Chairman of the Board of Directors is 

present, he shall chair the meeting.  

8.3.7.2.  If there is no Board of Directors Chairman or if the Board of Directors Chairman is 

not present, the directors present shall select one of them as chairman of the meeting. 

 

8.3.8. Board of Directors Committee 

Subject to the laws of the British Virgin Islands, the directors may delegate any of their powers to 

committees consisting of such member or members of their body as they think fit. 

 

The Board of Directors has no authority to delegate the following authorities to a Board of 

Directors committee: 

(a) To amend the Memorandum of Association or the Articles of Association; 

(b) To designate Board of Directors committees; 

(c) To delegate powers to a committee of Directors; 

(d) To appoint or remove directors; 

(e) To appoint or remove an agent; 
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(f) To approve a plan of merger, consolidation or arrangement; or 

(g) To issue a declaration of solvency or to approve liquidation plan. 

(h)  To make a determination under the laws of the British Virgin Islands that the Company 

will, immediately after a proposed distribution, satisfy the solvency test. 

Sub subsections (b) and (c) above do not preclude Board of Directors committees, that have been 

authorized by a Board of Directors resolution that appointed the committee as aforementioned or 

by means of a Board of Directors meeting which was carried out thereafter, to appoint a sub-

committee and to delegate to the sub-committee authorities that can be implemented by the 

committee. 

 

8.3.9. Audit Committee 

8.3.9.1.  As of the date on which the Company became a Debentures Company, the Board of 

Directors shall, by resolution of directors, appoint an Audit Committee. 

8.3.9.2.  The number of members of the Audit Committee shall be no less than three. The 

members of the Audit Committee shall be selected from amongst the members of the Board of 

Directors and the Committee shall include, at all times, all the external directors who have been 

appointed. The majority of the members of the Audit Committee shall be either external directors 

or non-external independent directors. 

8.3.9.3.  The chairman of the Audit Committee shall be an external director. 

 

8.3.10. Remuneration Committee 

8.3.10.1. The Board of Directors shall, by resolution of directors, appoint a Remuneration 

Committee. 

8.3.10.2. The number of members of the Remuneration Committee shall be no less than three. 

The members of the Remuneration Committee shall be selected from amongst the members of the 

Board of Directors and the committee shall include, at all times, all the external directors who 

have been appointed. The majority of the members of the Remuneration Committee shall be 

external directors and the rest of its members shall be those whose terms of tenure and 

employment are pursuant to the provisions determined pursuant to Section 8.3.3.8 above. 

8.3.10.3. The Chairman of the Remuneration Committee shall be an external director. 

 

8.3.11. Indemnification and Insurance 
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8.3.11.1. Subject to the provisions of the laws of the British Virgin Islands, every director and 

officer of the Company (which for the avoidance of doubt, shall not include auditors of the 

Company), together with every former Director and former officer of the Company (each an 

"indemnified person") shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability, 

action, proceeding, claim, demand, costs, damages or expenses, including legal expenses, 

whatsoever which they or any of them may incur as a result of any act or failure to act in carrying 

out their functions other than such liability (if any) that they may incur by reason of their own 

actual fraud or wilful default. No indemnified person shall be liable to the Company for any loss 

or damage incurred by the Company as a result (whether direct or indirect) of the carrying out of 

their functions unless that liability arises through the actual fraud or wilful default of such 

indemnified person. No person shall be found to have committed actual fraud or wilful default 

under this Section unless or until a court of competent jurisdiction shall have made a finding to 

that effect.. 

8.3.11.2. The Company shall advance to each indemnified person reasonable attorneys' fees 

and other costs and expenses incurred in connection with the defence of any action, suit, 

proceeding or investigation involving such indemnified person for which indemnity will or could 

be sought. In connection with any advance of any expenses hereunder, the indemnified person 

shall execute an undertaking to repay the advanced amount to the Company if it shall be 

determined by final judgment or other final adjudication that such indemnified person was not 

entitled to indemnification pursuant to this Section. If it shall be determined by a final judgment 

or other final adjudication that such indemnified person was not entitled to indemnification with 

respect to such judgment, costs or expenses, then such party shall not be indemnified with respect 

to such judgment, costs or expenses and any advancement shall be returned to the Company 

(without interest) by the indemnified person. 

8.3.11.3. The directors, on behalf of the Company, may enter into a contract to insure the 

liability of an officer therein for obligation imposed upon him due to an act performed by him by 

virtue of his being an officer, in any of the following instances: 

(a) A breach of the duty of care towards the Company or towards any other person; 

(b) A breach of the fiduciary duty towards the Company provided that he acted in good faith and 

had a reasonable foundation for presuming that the action would not harm the good of the 

Company; 

(c) A financial liability imposed upon him for the benefit of another person; 
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8.3.11.4. Subject to the aforementioned, the Company shall indemnify and insure its officers 

of the company with respect to payments they are required to pay as an Enforcement Measure to 

parties who were injured by a violation in accordance to the resolution of the Administrative 

Enforcement Committee, or with respect to a payment of expenses incurred in connection with an 

Administrative Enforcement proceeding that was conducted regarding such Person's matter, 

including reasonable litigation expenses, including attorney's fees, and including by way of an 

advance indemnification. 

8.3.11.5. Notwithstanding the above, no insurance or indemnification of an officer and 

director, shall be valid, where such insurance or indemnification relates to one of the following: 

(a) A breach of a fiduciary duty excluding a breach as stated in Section 8.3.10.6(b); 

(b) A breach of a duty of care that took place intentionally or recklessly, excluding if performed 

with negligence alone; 

(c) An action with the intent to generate unlawful personal profit; 

(d) A penalty, civil fine, financial sanction or fine imposed thereon. 
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 2017 באוגוסט 30 לכבוד

Ltd ,Properties hosenC  
 

 
 1ג1נ1,א

 

 2017 באוגוסט 82 מיום redlaC & selpaMתרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של  :הנדון

 

התרגום  נובשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעת יםשולט ולאשר בזאת כי אנ ולבקשתכם, הרינ

 המצ״ב מאנגלית לעברית של חוות הדעת שבנדון, המצ״ב הינו נכון1

למען הסר ספק יובהר כי במקרה של סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה 

 ת1ייגבר הנוסח בשפה האנגלהעברית של חוות הדעת האמורה, 

, העתיד להתפרסם בחודש Chosen Properties, Ltdתשקיף של בזה ייכלל  נוכי מכתב מיםמסכי ואנ

 20171אוגוסט 

  

 

 בכבוד רב,

 רונית אייזן, עו"ד   "דעו נוימן בועז
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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 לנמענים הנקובים בתוספת הראשונה

 2017 באוגוסט 28

 אדונים נכבדים,

Chosen Properties, Ltd 

 הצעה לציבור בישראל

 ״( בכל הקשור לדיני אייהחברה)״ Chosen Properties, Ltdאנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של 

הבתולה הבריטיים ונתבקשנו להכין חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים משפטיים הקשורים 

 הבעלות עליה, השליטה בה ועסקיה1של החברה,  לרישומה

1 הצעה לציבור בישראל של אגרות חוב )סדרה א׳( 1נאמר לנו כי חוות דעת זו נתבקשה בקשר עם: 

אביב בע״מ -1 רישומם למסחר של ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל2״(; ניירות הערך)״

ל החברה )״התשקיף״( בהתאם בישראל של תשקיף ההצעה לציבור ש פרסוםהגשה ו1 3-)״הבורסה״(; ו

 לדין הישראלי1

 מסמכים שנבחנו 11

של המסמכים  מתאימיםבחנו את המסמכים המקוריים, ההעתקים, הטיוטות או העתקים 

 המפורטים להלן:

במרשם החברות באיי , בתיק החברה הפתוח לעיון הציבורהרישומים הפומביים של החברה  1.1

לרבות תעודת , 2017 באוגוסט 10 יוםב( ״רשם לענייני חברות״)הבתולה הבריטיים 

 (.״תקנוןוה התזכיר״) 2017 ביוני 28ביום  שנרשמהההתאגדות של החברה ותקנון החברה כפי 

המשפט הגבוה  במרשם בית 2017 באוגוסט 25רישומי ההליכים בתיק הפתוחים לעיון ביום  1.2

 (.״מרשם בית המשפט הגבוה״)באיי הבתולה הבריטיים 

 (.״תההחלטו״) 2017 באוגוסט 27ום מיפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון של החברה  1.1

 סרוויסס קורפורייט מייפלסאה על ידי הוצ אשר 2017 אוגוסטב 24יום הסוכן הרשום מ תעודת 1.1

כנספח א'(  ב"התעודה האמורה מצ החברה )העתק של הרשום הסכום לימיטד( ביויאי)

 "(1הרשום הסוכן תעודת)"

  הנחות 21

בהעניקנו את חוות הדעת להלן הסתמכנו )ללא אימות נוסף( על שלמות ודיוק תעודת הסוכן 

הסתמכנו על ההנחות המפורטות להלן, אשר לא אומתו  1 כמו כןליום מתן חוות דעת זו הרשום

 על ידינו עצמאית:

של מסמכים שניתנו לנו הינם העתקים טיוטות או מתאימים העתקי מסמכים, העתקים  211

אמיתיים ומלאים או בגרסאות הסופיות של המקור, והתרגום של המסמכים שנשלח אלינו הינו 

 שלם ומדויק1
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בחנו על נהדיוק והשלמות של כל המצגים העובדתיים אשר ניתנו או שנבעו מן המסמכים ש 212

 ידינו1

 כל החתימות, ראשי התיבות והחותמות הינן מהימנות1 213

אשר נבחנו על ידינו הינם מדויקים, המידע  לציבור של החברה פתוחיםהמרשמים הכי כל  214

חברה ברשם לענייני חברות ובמרשם בית המשפט בנוגע לשנתגלה במהלך הבדיקות שערכנו 

הגבוה הינו נכון ומלא, המידע כאמור לא שונה מאז אותו מועד וכי הבדיקות האמורות לא 

א הופיע במרשמים הציבוריים במועד כשלו מלמצוא איזשהו מידע אשר הועבר לרישום אך ל

 הבדיקה שערכנו1

על חוות  עלול להשפיע או ישפיעאשר דיני איי הבתולה הבריטיים(  דין )להוציא אתבאין הוראה  215

 הדעת האמורה להלן1 במיוחד, לא ערכנו שום חקירה עצמאית של הדין הישראלי1

 חוות דעת 31

 היבטיםלובהתייחס בהתבסס על וכפוף להנחות וההסתייגויות המפורטות לעיל ולהלן, 

 נראים לנו רלבנטיים, הרינו בדעה כי: משפטיים אשר

החברה הינה חברה מוגבלת במניות שהתאגדה עם אחריות מוגבלת תחת חוק החברות  311

ברשם לענייני חברות  אויכר״(, הינה רשומה החוק)כפי שתוקן( )״ 2004העסקיות באיי הבתולה, 

ולהיתבע1 החברה התאגדה בהתאם לדיני  לתבועובכוחה  בהתאם לדיני איי הבתולה,וקיימת 

 20171 במאי 26איי הבתולה הבריטיים ביום 

 Moshe Orlinsky ינם:הבחברה  ניםהמכה יםהדירקטורבהתבסס רק על תעודת הסוכן הרשום,  312

Jay Orlinsky, Amy Gale, Steve Sher, Adi Molcho, Yaron Zvi Zalismen and Shaul 

Schneider1 

לניהול  הנדרשות הסמכויותבהתאם לחוק, והתקנון והתזכיר, לדירקטור של החברה יש את כל  313

 ולפיקוח על עסקי וענייני החברה1 

ל חוק או תקנה בתוקף ותקנון החברה אינם מפרים או סותרים או גורמים להפרה של כ תזכיר 314

 של איי הבתולה הבריטיים החלים על החברה1

לרשות ניירות ערך ולבורסה  תשקיףה אתלהחלטות, לחברה יש את הסמכות להגיש  בהתאם 315

  בהתאם לחוק ניירות ערך הישראלי החל1

י לחברה הסמכות להוציא לפועל כל פעולה שאינה אסורה על פי החוק או כל חוק אחר של אי  316

 הבתולה הבריטיים כולל הסמכות להנפיק את ניירות הערך המתוארים בתשקיף1 

ואשר,  4.1בסעיף  Bהתיאור המתייחס לזכויות הצמודות למניות החברה בנוסח המצ״ב בנספח   317

לתשקיף, הינו סיכום נכון, בכל ההיבטים המהותיים  4 לפי ידיעתנו, יופיע )כולו או חלקו( בפרק

 תזכיר ותקנון החברה בלבד1גרסה המתוקנת של בכל הקשור להוראות הכלולות ב
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בסעיפים  Bהתיאור המתייחס למינוי, פעולות והחלפה של דירקטורים בנוסח המצ״ב בנספח  318

, הינו סיכום נכון, בכל לתשקיף 8כולל ואשר, לפי ידיעתנו, יופיע בפרק  813111 עד 81311

 ההיבטים המהותיים בכל הקשור להוראות הכלולות בתזכיר ותקנון החברה המתוקן בלבד1

ניירות הערך אינם כפופים למגבלות עבירות בהתאם לדיני איי הבתולה או תזכיר ותקנון  319

יני החברה המתוקן, ועם השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך )בהתאם להוראות ד

ניירות ערך בישראל( ורישומם של ניירות הערך למסחר בבורסה, ניירות הערך יוכלו להימכר 

מחדש בצורה חופשית בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא תקופת חסימה או מגבלה 

 אחרת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים או תזכיר ותקנון החברה1

)או תזכיר ותקנון  חוקת, או פטורים, בהתאם ללא נדרשים כל אישורים, הסכמות, רישיונו 3110

החברה(, מאת כל רשות ממשלתית או סוכנות או גוף רשמי אחר באיי הבתולה הבריטיים, 

 בקשר עם:

( רישום ניירות הערך למסחר 2( השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך; או )1)

 בבורסה1

חברות,  לרשם לענייני תאפשריבנוגע לכל הגשה חברות  לעניינילמעט תשלום של אגרות לרשם  3111

כל מיסים, אגרות או תשלומים )לרבות מס בולים( אינם חלים על החברה )במישרין או 

באמצעות ניכוי במקור( לממשלה או לרשות מס אחרת באיי הבתולה הבריטיים בהתאם לדיני 

 איי הבתולה הבריטיים ביחס להצעה של ניירות הערך1

אגדו או נרשמו תחת דיני איי הבתולה הבריטיים, פטורות למועד זה מתחולת דיני חברות שהת 3112

 תגמוליםתמלוגים, מס הכנסה ומס חברות, לרבות, בכל הקשור לתשלום דיבידנדים, ריבית, 

אחר שישולם על ידי החברה לאנשים שהינם תושבי איי הבתולה ולאנשים שאינם  וכל סכום

נוסף, איי הבתולה הבריטיים, למועד זה, אינם מטילים מס על תושבי איי הבתולה הבריטיים1 ב

רווחי הון שנבעו לחברות שהתאגדו או נרשמו תחת דיני איי הבתולה, או לתושבי איי הבתולה 

ומי שאינם תושבי איי הבתולה, ביחס למניות, אגרות חוב, או ניירות ערך אחרים של החברה1 

ירושה, עיזבון, מתנה או חובה מיסויית אחרת  באיי הבתולה הבריטיים, אין מס מקרקעין,

שחלה על מי שהינם תושבי איי הבתולה או אינם תושבי איי הבתולה ביחס למניות, אגרות חוב 

 או ניירות ערך אחרים של החברה1

 ,מסוג אחדמניות  50,000-בהתאם לתזכיר ותקנון החברה, החברה מוסמכת להנפיק לא יותר מ 3113

 מניות כבר הונפקו1 100כן ללא ערך נקוב, מתו

בעל המניות היחיד, בעל המניות ההחלטות, בהתבסס על בחינת תעודת הסוכן הרשום בלבד ו 3114

מניות ללא ערך  100-ב ה, המחזיקMAJH Holdings Company, LLC היאשל החברה ליום זה 

 נקוב1

 הסתייגויות 41

 להלן:חוות הדעת שניתנו לעיל כפופות להסתייגויות המפורטות 
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כדי לשמור על המשך קיומה התקין של החברה בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים, יש  411

 לשלם דמי רישום שנתיים לרשם החברות1

איננו מחווים את דעתינו לגבי משמעות, תוקף או השפעה של כל התחייבות לתקנון, חוק, תקנון   412

שלא נכללה במפורש בתזכיר ותקנון  קוד, סמכות שיפוט או הצהרות או כל התייחסות אליהם

 החברה לגבי דין זר )דהיינו שאינו דין איי הבתולה הבריטיים(1

חוות דעת זו ניתנת, אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות והעובדות הקיימות והידועות לנו  413

ם במועד חוות דעת זו1 חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה הבריטיים אשר הינ

 בתוקף במועד חוות דעת זו1

הרינו מסכימים להגשת חוות דעת זו )ואת תרגומה לעברית אותו לא בדקנו( בתשקיף של החברה 

 1לרשות ניירות ערך בתל אביב ולבורסה

 חוות דעת זו הינה באנגלית ולא נתנו אישור ולא תהא לנו כל אחריות בקשר עם תרגומה1 

וכל גורם אחר אינו רשאי להסתמך עליה לכל מטרה, ללא  חוות דעת זו ממוענת אך ורק לנמעניה

 הסכמתנו מראש ובכתב1

חוות דעת זו פונה אל ועבור הנמענים בלבד ואל לאחרים להיסמך עליה לכל מטרה שהיא, אין להעביר 

 אותה או למסור אותה )במלואה או בחלקה(, לא כל אדם אחר ללא רשות מראש ובכתב1

 בכבוד רב,

Maples & Calder 
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  נ א מ נ ו ת   ש ט ר

   2017 אוגוסטב 29אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

  

  ב י ן :

Chosen Properties, Ltd   

  )1946194(מספר חברה: 

אשר משרדה הרשום באיי הבתולה הינו  חברה זרה מאיי הבתולה הבריטיים

  אצל:

Mapels Corporeate Aervices (BVI) Limited 

Kingston Chambers 

P.O. Box 173 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands  

ומענה בישראל לצורך שטר זה ולצורך המצאת כתבי בי דין הינה (בכפוף לאמור 

  לשטר זה):  5.7  בסעיף

  אצל פישר בכר חן וול אוריון ושות'

    6473104אביב -, תל3מרחוב דניאל פריש 

  03-6944249טל: 

  03-6944157פקס: 

  ")החברה("

  ;מצד אחד

  ל ב י ן :

  חברה לשירותי נאמנות בע"מ -משמרת 

  , תל אביב48דרך מנחם בגין 

  03-6374351טלפון: 

  03-6374344פקס: 

  ")הנאמן("

  ;מצד שני
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לאשר הנפקה של איגרות חוב (סדרה א'), על פי החליט דירקטוריון החברה ו   הואיל:

  התשקיף, כמשמעו להלן; 

קביעת דירוג  על "מבע מעלות פורס אנד סטנדרט יעההוד 2017 באוגוסט 8וביום   והואיל:

חוב (סדרה א') של החברה, בהיקף כולל של האגרות  להנפקת  ,+ilBBB מקדמי

  ; מיליון ש"ח ע.נ. 475עד 

 של התנאים בכל עומדת החברה זה שטר חתימת למועד נכון כי מצהירה והחברה  והואיל:

 בדירוג החוב אגרות דירוג לצורך) להלן המונח(כהגדרת  המדרגת החברה

  ;לעיל המפורט

ראל לפי חוק החברות, והנאמן הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה ביש   והואיל:

  אשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות; 1999- התשנ"ט

, או כל דין 1968- פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-והנאמן הצהיר כי אין מניעה על   והואיל:

על הדרישות  פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה-אחר, להתקשרותו עם החברה על

ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש נאמן להנפקת איגרות החוב 

  (סדרה א') המוצעות על פי התשקיף;

  בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן; אישיולנאמן אין כל עניין   והואיל:

אל), והחברה מצהירה כי אין מניעה על פי כל דין (בין בישראל ובין מחוץ לישר  והואיל:

ו/או הסכם לבצע הנפקה של איגרות החוב ו/או להתקשרות עם הנאמן על פי 

וכן כי התקבלו כל האישורים לפי כל דין (בין בישראל ובין מחוץ  שטר נאמנות זה

  ;לישראל) ו/או הסכם לביצוע ההנפקה נשוא שטר זה

 2 ובמסגרת התשקיף תנפיק החברה איגרות חוב (סדרה א') כמפורט בסעיף    והואיל:

  לשטר נאמנות זה; 

  ואיגרות החוב (סדרה א') תירשמנה למסחר בבורסה, כמשמעה להלן;  :והואיל

  החברה לתאגיד מדווח, כמשמעו להלן; ךובכפוף להצלחת ההנפקה, תהפו  :והואיל

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב (סדרה   : והואיל

א') והנאמן הסכים לכהן כנאמן של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), והכל כפוף 

  ;ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה

  :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוסכם, 

 מבוא; פרשנות והגדרות .1

המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד  1.1

  הימנו. 

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות  1.2

  וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות. 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר  1.3
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אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל 

כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או 

 הקשרם אינו מחייב אחרת. 

שלא נזכר בשטר זה וכן בכל ב (סדרה א') בתנאי אגרות החו הקשורבכל עניין  1.4

מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם 

להוראות הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות 

כי  ,יובהר בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או איגרות החוב יגברו הוראות שטר זה.

נכון למועד התשקיף , ה את המסמכים כאמור)(לאחר שבדק למיטב ידיעת החברה

אין סתירה בין הוראות הדין הישראלי להוראות שטר הנאמנות וכן אין סתירה 

בין הוראות בקשר עם אגרות החוב המתוארות בתשקיף לבין הוראות שטר 

  הנלווים לו. הנאמנות והמסמכים

 שלצידם:בשטר נאמנות זה ובאיגרות החוב, תהיה לביטויים הבאים המשמעות  1.5

": איגרות חוב (סדרה איגרות החובאו " החוב (סדרה א')" איגרות" 1.5.1

איגרות חוב (סדרה כן ו ,א') שתונפקנה על ידי החברה על פי התשקיף

 ;ידי החברה, ככל שתונפקנה-נוספות שתונפקנה על א')

 ; הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ :"הבורסה" 1.5.2

 החברה(" MAJH Holding Company, LLC": בעלי השליטה" 1.5.3

עם  יחדמשה אורלינסקי מר ") ובעלי המניות בחברה האם: האם

  ;לתשקיף 3.5, כמפורט בסעיף ג'יי אורלינסקימר אביו 

דוחות כספיים שנתיים או רבעוניים, מבוקרים  :"דוחות כספיים" 1.5.4

או סקורים שעל החברה לפרסם בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות 

  ;על פיו

 ידי חברת הדירוג, כהגדרתה להלן; -": דירוג על"דירוג 1.5.5

: החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי "החלטה מיוחדת" 1.5.6

כוחם -באי ידי- איגרות החוב (סדרה א'), בה נכחו בעצמם או על

מיתרת הערך הנקוב של  50%מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות 

איגרות החוב (סדרה א'), או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים 

כוחם, שלהם - ידי באי - , בעצמם או על(סדרה א') באיגרות החוב

מיתרת הערך הנקוב כאמור, ואשר נתקבלה (בין  20%לפחות 

הנדחית) ברוב של לפחות שני באסיפה המקורית ובין באסיפה 

) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') 2/3שלישים (

  ; המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים

, החוב אגרות מחזיקי באסיפת שנתקבלה החלטה :"רגילה החלטה" 1.5.7

 ואשר, ערך ניירות לחוק(א) 14יב35-ו 13יב35 סעיף לפי שהתכנסה

 של ברוב) הנדחית באסיפה ובין המקורית באסיפה(בין  נתקבלה
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 המשתתפים של הקולות מכל) 50%( אחוזים חמישים לפחות

 ;הנמנעים למעט, בהצבעה

 מעלות פורס אנד סטנדרט  "חברת הדירוג" או "החברה המדרגת": 1.5.8

או חברה אחרת "), מידרוגבע"מ (" מידרוג") ו/או מעלות("בע"מ 

בדירוג שנרשמה לפי חוק להסדרת פעילות חברות דירוג  העוסקת

 ;2014- האשראי, תשע"ד

כמשמען בתקנות ניירות ערך  :"שליטה משותפת" -" וחברה כלולה" 1.5.9

ובכללי החשבונאות  2010- (דוחות כספיים שנתיים), תש"ע

  ;המקובלים

חברה לרישומים בע"מ או המזרחי טפחות  :"החברה לרישומים" 1.5.10

ובלבד שכל ניירות הערך של  שתבוא בנעליה כל חברה לרישומים

  ;החברה יהיו רשומים על שמה

 1968-": חוק ניירות ערך, התשכ"חחוק ניירות ערך" או "החוק" 1.5.11

 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת; 

והתקנות לפיו, כפי  1999- ": חוק החברות, התשנ"טחוק החברות" 1.5.12

 שיהיו מעת לעת;

 קאות בבורסה;: יום שבו מתבצעות עס"יום מסחר" 1.5.13

: כל יום שבו פתוחים ״יום עסקים בנקאי״או  יום עסקים"" 1.5.14

 מסלקת הבורסה ורוב הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;

כהגדרת מונח זה בחוק "מחזיק איגרות החוב״: ו/או ״מחזיק"  1.5.15

 ניירות ערך;

: המכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה שתישאנה "המכרז" 1.5.16

שתונפקנה על ידי החברה בהתאם חוב (סדרה א') האיגרות 

 לתשקיף;

: מרשם "המרשם"ו/או "מרשם המחזיקים באיגרות החוב"  1.5.17

 לשטר זה;  29 המחזיקים באיגרות החוב כאמור בסעיף 

חברה לשירותי נאמנות בע"מ ו/או כל מי שיכהן  - ": משמרת הנאמן" 1.5.18

  מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה;

  : סכום הערך הנקוב של אגרת החוב שטרם נפרע;״סכום הקרן״ 1.5.19

 לתוספת השניה לשטר זה;  9.3 משמעו כאמור בסעיף  "עניין מנוגד" 1.5.20

 7.1.6 בסעיף כהגדרתן, המועברות והחברות החברה: הקבוצה"" 1.5.21

 לתשקיף;
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": שטר נאמנות זה לרבות הנספחים שטר הנאמנות" או "שטר זה" 1.5.22

 המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

 ;כהגדרתו בחוק ניירות ערך -  מדווח""תאגיד  1.5.23

כתוספת ": תעודת איגרת חוב בנוסח המצורף החוב איגרת תעודת" 1.5.24

  לשטר זה;  ראשונה

תקופתיים ומיידיים),  תקנות ניירות ערך (דוחות - "תקנות הדוחות" 1.5.25

 ;1970-התש"ל

הנושא של החברה  ףותשקיף מדלהשלמה ": תשקיף התשקיף" 1.5.26

לרבות הודעה משלימה שהחברה תפרסם , 2017 באוגוסט 31תאריך 

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), 

חלק מהתשקיף כאמור ביום פרסום  ה, אשר מהוו2007 -תשס"ז

 ;ההודעה המשלימה

 לדירוג איגרות החובבשטר הנאמנות זה ובאיגרות החוב תהיה  1.5.27

 המשמעות המפורטת בטבלה להלן:

"A"  ilA  או  מעלותבדירוגA2  בדירוג מידרוג או דירוג

מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת 

דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את איגרות 

  החוב (סדרה א').

"A "מינוס  ilA-  או  מעלותבדירוגA3  בדירוג מידרוג או

דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי 

חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את 

  רות החוב (סדרה א').איג

"BBB "פלוס  ilBBB+  או  מעלותבדירוגBaa1  בדירוג מידרוג

או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי 

חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את 

  איגרות החוב (סדרה א').

"BBB"  ilBBB  או  מעלותבדירוגBaa2  בדירוג מידרוג או

ייקבע על ידי  דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר

חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את 

  איגרות החוב (סדרה א').

"BBB "מינוס ilBBB-  או  מעלותבדירוגBaa3  בדירוג מידרוג

או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי 

חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את 
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 איגרות החוב (סדרה א').

"BB "פלוס  ilBB+  או  מעלותבדירוגBa1  בדירוג מידרוג או

דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי 

חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את 

 איגרות החוב (סדרה א').

"BB"  ilBB  בדירוג מעלות אוBa2  בדירוג מידרוג או

דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי 

חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את 

 ').איגרות החוב (סדרה א

והנחיות   תקנוןכל עוד איגרות החוב רשומות למסחר בבורסה, בכל מקום בו  1.6

 מועדי הפעולה ,הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה

הבורסה. מובהר, כי לא  לתקנון והנחיותואופן ביצועה יקבעו בהתאם  כאמור

) כדי לגרוע ההבורס תקנון והנחיותשונו (לרבות אם ייהיה בביצוע פעולות כאמור 

 פי שטר זה.ל מהסכמות הצדדים ע

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות  1.7

 שטר הנאמנות.

במקרה של ביטול הנפקת איגרות החוב מכל סיבה שהיא, יסתיים תוקפו של שטר  1.8

  נאמנות זה.

תותאם ההפניה, בשינויים  ,זה למספר של סעיפים בחוקת נאמנובכל הפניה בשטר  1.9

 המחויבים, לשינויים שיחולו בחוק, ככל שיחולו. 

 נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינויו או בכשירותו. הפעולותיו של  1.10

זה ובנספחיו כי החברה תודיע דבר מה  נאמנות בכל מקום בו צויין במפורש בשטר 1.11

, ייעשה הדיווח במועד ולפי הפרטים הנדרשים לפי תקנות הדוחות בדיווח מיידי

החברה חובת דיווח על פי תקנות הדוחות ובין אם לאו). אין על (בין אם חלה 

  באמור כדי לגרוע מחובות דיווח אחרות של החברה לפי כל דין. 

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות  1.12

 המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.הערך 

 הנפקת איגרות החוב; תנאי הנפקה; דרגה שווה .2

בכוונת החברה להנפיק את איגרות החוב (סדרה א'), כמתואר במבוא לשטר זה.  2.1

איגרות החוב (סדרה א') שתונפקנה על פי התשקיף (אם וככל שתונפקנה), 

אגרות החוב והחברה תפעל באופן מיטבי על מנת ש תירשמנה למסחר בבורסה

 .(סדרה א') ייסחרו בבורסה עד לפרעונן הסופי

 תנאי איגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה על פי התשקיף תהיינה כדלקמן:  2.2
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רשומות על שם,  ,הנקוב לערכן בתמורה לציבור המוצעותאיגרות חוב (סדרה א'), 

 ,2021 של כל אחת מהשנים מרץב 31ביום שנתיים  מיםתשלו 3 -  בעומדות לפרעון 

על חשבון הראשונים התשלומים שני (כולל) באופן שכל אחד מ 2023 -ו  2022

ואילו  מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א') 33.33%הקרן יהווה 

מקרן ערכן הנקוב  33.34%התשלום השלישי והאחרון על חשבון הקרן יהווה 

איגרות החוב (סדרה א'), נושאות ריבית . הכולל של אגרות החוב (סדרה א')

שנתית (לא צמודה) בשיעור קבוע כפי שייקבע במכרז, אשר לא יעלה על שיעור 

של ספטמבר ב 30ו מרץ ב 31הריבית המירבי כמשמעו להלן, ואשר תשולם בימים 

 31(תשלום הריבית הראשון ישולם ביום (כולל)  2023עד  2018כל אחת מהשנים 

ביחד עם פירעון , 2023 מרץב 31ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2018 מרץב

החודשים שישה התשלום האחרון של קרן איגרות החוב) בעד התקופה של 

שיעור הריבית ). ״תקופת הריבית״שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום (

שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה כהגדרתה 

להלן) (קרי התקופה המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת 

ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) תחושב 

 31שון ישולם ביום תשלום הריבית הרא .שנייםכשיעור הריבית השנתית חלקי 

בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על  2018 מרץב

"תקופת הריבית ( 2018מרץ ב 30איגרות החוב (סדרה א') והמסתיימת ביום 

יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו  365), מחושבת על בסיס של הראשונה"

איגרות החוב (סדרה א') לא . 2023 מרץב 31ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 

  תהיינה צמודות (קרן וריבית).

התשלומים על חשבון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב ישולמו למי 

 18-במרץ ו 19בימים ששמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב, 

 בספטמבר לגבי כל תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום

לגבי כל תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו  לתשקיף, 2.8.1בסעיף קבוע כ

של אותו תשלום. על אף האמור לעיל, התשלום האחרון של הקרן והריבית יבוצע 

כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה הרשום של החברה או 

ל ידי החברה לא בכל מקום אחר עליו תודיע, ובלבד שהודעה כאמור תינתן ע

  יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון התשלום האחרון.

 חריגהבכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג איגרות החוב (סדרה א') ו/או 

להלן ו/או לזכאות  5.3  - ו 5.2 ת כמפורט בסעיפים ופיננסיה אילו מהתניותמ

(א) לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת 4 לריבית פיגורים (כהגדרתה בסעיף 

הראשונה לשטר זה) שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') לא יעלה 

או שיעור אחר כפי שייקבע בהודעה המשלימה שתפרסם החברה לשנה  6.5%על 

    ").שיעור הריבית המירבי(" ת התשקיףבמסגר

לבצע פדיון מוקדם לאיגרות החוב בהתקיים  החברה שומרת לעצמה את הזכות 2.3

 לשטר זה. 7 התנאים המפורטים בסעיף 
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איגרות החוב (סדרה א') תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין  2.4

, ובלי זכות (סדרה א') פי איגרות החוב- עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על

   בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

 רכישת איגרות חוב על ידי החברה ו/או אדם קשור וביצוע חלוקה .3

, את הזכות לרכוש את שאינו ניתן להתניה החברה שומרת לעצמה, בכפוף לכל דין 3.1

איגרות החוב (סדרה א') בכל עת ומעת לעת, בלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות 

ח בדיווח החוב (סדרה א') שבמחזור. במקרה של רכישה כאמור, החברה תדוו

חוב (סדרה איגרות החברה תרכוש מיידי או תודיע על כך לנאמן בכתב. במקרה ש

בבקשה למסלקת הבורסה למשיכת  החברה, תפנה במהלך המסחר בבורסה א')

 שנרכשו כאמור.אגרות החוב תעודות 

במקרה של רכישה על ידי החברה כאמור לעיל יפקעו איגרות החוב (סדרה א') 

ומטי, תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה הנרכשות באופן אוט

רשאית להנפיקן מחדש. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון 

  להלן. 7 מוקדם את איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 

המונח בחוק  כהגדרתבעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או בן משפחתו ( 3.2

) ו/או חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה ניירות ערך

 מהם (במישרין או בעקיפין)כלולה של החברה ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד 

") יהיו אדם קשורלעיל) (" 3.1 (למעט החברה עצמה לגביה יחול האמור בסעיף 

ול דעתם (ובכפוף לכל רשאים לרכוש ו/או למכור איגרות חוב (סדרה א') על פי שיק

דין), בכל עת ומעת לעת, לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה. במקרה של 

רכישה ו/או מכירה כאמור על ידי חברת בת של החברה ו/או תאגיד בשליטתה 

תמסור החברה על כך דיווח מיידי. איגרות החוב (סדרה א') אשר תוחזקנה כאמור 

אדם הקשור, ואם הן רשומות למסחר, הן ידי אדם קשור תיחשבנה כנכס של ה- על

לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, וכן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב 

(סדרה א'). איגרות החוב (סדרה א') אשר בבעלות אדם קשור לא יקנו לאדם 

הקשור זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ולא יימנו 

של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה. אסיפות לצורך קביעת קיומו 

מחזיקים ייערכו על פי הוראות התוספת השניה לשטר הנאמנות. אדם קשור ידווח 

לחברה, ככל שהינו מחויב על פי דין לעשות כן, על רכישת איגרות חוב (סדרה א') 

והחברה תמסור לנאמן, על פי דרישתו, את רשימת האנשים הקשורים ואת 

ות המוחזקות על ידיהם בתאריך שיבקש הנאמן וזאת על פי הדיווחים הכמוי

שהתקבלו כאמור מאנשים קשורים ואשר דווחו במערכת המגנ"א על ידי החברה. 

 מובהר, כי דיווח במערכת המגנ"א יהווה דיווח לנאמן לצרכי סעיף זה.

ו אין באמור בסעיף זה לעיל, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או אדם קשור א 3.3

ו/או למכור  (סדרה א') את מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לקנות איגרות חוב

 את איגרות החוב (סדרה א') שבידיהם.
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נכון למועד החתימה על שטר זה לא חלה על החברה כל מגבלה שהיא ביחס  3.4

  להלן.  6.5 לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה, למעט כמפורט בסעיף 

  הנפקות נוספות .4

 הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א') 4.1

החברה תהיה רשאית, מפעם לפעם, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או 

מהמחזיקים הקיימים באותה עת, להנפיק איגרות חוב (סדרה א') נוספות  (בין 

פי דוח הצעת מדף -בהצעה פרטית ובין במסגרת תשקיף ו/או תיקון תשקיף, בין על

לעיל), בתנאים  3.2 ובין בכל דרך אחרת), לרבות לאדם קשור (כהגדרתו בסעיף 

כפי שתימצא לנכון (תנאי איגרות החוב הנוספות המונפקות יהיו זהים לתנאי 

, ובלבד שסך הערך הנקוב של אגרות החוב )שבמחזור איגרות החוב (סדרה א')

. החברה תפנה לבורסה מיליון ש"ח 510, לא יעלה על ההרחבה לאחר'), א(סדרה 

רה א') הנוספות כאמור, לכשיוצעו. בבקשה לרשום למסחר את איגרות החוב (סד

מובהר, כי לשם חישוב הכמות המירבית של הערך הנקוב לאחר ההרחבה כאמור 

  לא יובאו בחשבון אגרות חוב שנפדו עד למועד ההרחבה.

על אף האמור לעיל, הנפקה נוספת של איגרות חוב (סדרה א') תבוצע בכפוף 

תנאים המפורטים להלן: (א) כך שיתקיימו כל הקבלת אישור הבורסה ובכפוף לל

ההנפקה הנוספת של איגרות חוב (סדרה א') כאמור לא תפגע בדירוג איגרות החוב 

(סדרה א') אשר הונפקו לראשונה על פי שטר נאמנות זה, כפי שיהיה הדירוג 

באותו מועד (קרי, הדירוג ערב הרחבת הסדרה לא ישתנה מיד לאחר הרחבתה 

עיף זה יובהר, כי במקרה שבו איגרות החוב עקב ההרחבה האמורה). לעניין ס

(סדרה א') תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך 

) במועד ההנפקה בסעיף זה תיעשה בכל עת, על פי הדירוג הגבוה מביניהם; (

הנוספת, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה 

שתובא בחשבון למפרע ביצוע ההנפקה הנוספת, החברה תעמוד  הנוספת, ולאחר

וזאת מבלי לקחת בחשבון  להלן 6.4 בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 

) במועד ההנפקה הנוספת לא ג( - ; ואת תקופת הריפוי וההמתנה במי מהן

  להלן.  8.1 מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 

החברה תמסור לנאמן טרם ביצוע ההנפקה הנוספת בפועל אישור בכתב בחתימת 

מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר (בס"ק זה: 

) התקיימותם של התנאים האמורים במועד האישור (למעט התנאי 1"): (האישור"

וג כמפורט שבס"ק (א) לעיל, לגביו תמציא החברה את אישורה של חברת הדיר

) כי במועד האישור החברה אינה מפרה את התחייבויותיה המהותיות 2להלן); (

) כי הרחבת הסדרה לא תפגע ביכולת 3(- למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'); ו

  הפירעון של החברה את איגרות החוב (סדרה א').

בכל מקרה של הנפקה נוספת כאמור, הגדלת הסדרה בפועל תיעשה בכפוף לקבלת 

ישור מראש מחברת הדירוג שהגדלת הסדרה כאמור לא תגרום במועד הרחבת א
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הסדרה לירידה בדירוג איגרות החוב (סדרה א') כפי שיהיה באותה עת. אישור 

חברת הדירוג יפורסם בדיווח מיידי טרם הרחבת הסדרה בפועל. החברה תודיע 

ספת, באם לנאמן בכתב וכן תפרסם דוח מיידי, עוד קודם לביצוע ההנפקה הנו

ההנפקה הנוספת עומדת בכל התנאים האמורים לעיל וכן כי דירקטוריון החברה 

בחן את השפעת הרחבת הסדרה כאמור על יכולתה של החברה לעמוד 

  בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') קודם לביצוע ההנפקה כאמור.  

של החברה, כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה הנוספת  ואין בזכות ז

כאמור, ככל שחובה כזו מוטלת על הנאמן על פי דין, ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו 

של הנאמן ושל מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד 

  להלן.  8 לפירעון מיידי את איגרות החוב כאמור בסעיף 

, יובהר כי במקרה של הרחבת סדרה שמבוצעת לצורך שימוש למען הסר ספק

), החברה תעביר אישור כמפורט ATMבמנגנון מכירה במהלך המסחר בבורסה (

לעיל בעת ההרחבה, קרי במועד הנפקת אגרות החוב הנוספות לחברה ו/או לחברת 

בת של החברה, לפי העניין (יצירת "המחסנית"), ולא בעת פרסום דוח הצעת 

  החוב הנוספות או בעת ביצוע המכירות בפועל במהלך המסחר. אגרות

כפוף להוראות שטר נאמנות זה, הנאמן יכהן כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה א') 

כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת 

הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. אגרות החוב (סדרה א') 

היינה במחזור ערב הרחבת הסדרה ואגרות חוב (סדרה א') נוספות, אשר שת

תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת 

לכל דבר ועניין, ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות החוב (סדרה א') הנוספות 

הנוספות לא תקנינה  ידי החברה. אגרות החוב (סדרה א')-כאמור שתונפקנה על

זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') שהמועד הקובע 

לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן. במקרה של הרחבת סדרה כאמור, תחולנה 

 השלכות המס, לרבות בקשר עם חישוב שיעור הניכיון, ככל שיידרש, כמפורט

י שיהיו במועד ההנפקה של תשקיף ובהתאם להוראות כל דין כפל 2.7 בסעיף

  אגרות החוב הנוספות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף  4.2

להוראות כל דין, להנפיק בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין במסגרת 

) ומבלי פי דוח הצעת מדף ובין בכל דרך אחרת-ו/או תיקון תשקיף, בין על תשקיף

להסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ו/או להסכמת הנאמן, לפי להידרש 

לעיל), סדרות נוספות של  3.2 העניין, ולרבות לאדם קשור (כהגדרתו בסעיף 

וזאת מבלי לפגוע , כפי שהחברה תמצא לנכון, ו/או ניירות ערך נוספים איגרות חוב

כמו כן, ככל שהחברה תנפיק  .בחובת הפירעון המוטלת על החברה מכוח שטר זה

נוספת זו לא תהיה מגובה בבטחונות (וכל עוד  סדרת אגרות חוב נוספת וסדרה

בפירוק לא תהיינה עדיפות על זו הנוספת אינה מגובה בבטחונות), זכויות הסדרה 

  .")ההנפקה הנוספתזה בלבד: " 4.2 בסעיף  ( של אגרות החוב (סדרה א')



14  

  

על אף האמור, החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו 

במלואן, היא לא תנפיק בעצמה אגרות חוב מחוץ לישראל ולא תיטול בעצמה 

אחר מחוץ לישראל. על אף האמור לעיל, החברה תהיה  פיננסיחוב  במישרין

לצורך  )לישראל מחוץ זאת ובכלל( והתחייבויותרשאית ליטול מסגרות אשראי 

 .גידור מטבע 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בזכויות האמורות של החברה כדי למעט מזכות 

כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנוספת הנאמן מלבחון את השלכות ההנפקה 

הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון 

  להלן. 8 מיידי את איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 

קודם ההנפקה הנוספת בכפוף להוראות כל דין, החברה תודיע לנאמן אודות 

  ותעביר אליו כל דיווח שתוציא בקשר לעניין זה על פי כל דין.  הלביצוע

  

 התחייבויות החברה .5

החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן  5.1

פי תנאי איגרות -אשר ישתלמו על )שתהא ככל, פיגורים ריבית(לרבות והריבית 

- החוב (סדרה א'), ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על

פי שטר זה. כמו כן, החברה מתחייבת -פי תנאי איגרות החוב (סדרה א') ועל

לרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה ולפעול לכך שאיגרות החוב תמשכנה 

 ה עד למועד פירעונן הסופי.להיות רשומות למסחר בבורס

 התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג איגרות החוב (סדרה א'):  5.2

לעניין סעיף זה יובהר, כי במקרה שבו איגרות החוב (סדרה א') ידורגו על ידי 

יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי 

ר) תיעשה, בכל עת, על פי הדירוג הנמוך בדירוג (אם וככל שיהא שינוי כאמו

  מביניהם. 

שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א'), יותאם בגין שינוי בדירוג של 

  איגרות החוב (סדרה א'), כמפורט להלן בסעיף זה: 

כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף  ,יובהר

להלן, אזי בכל מקרה  5.3 זה לעיל ולהלן וכן על פי המנגנון המתואר בסעיף  5.2 

מעל שיעור הריבית שנקבע  1.5%שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על 

  ").המקסימלית הריבית עליית מגבלתבמכרז ("

  לעניין זה: 

 ,מינוס BBB, דירוג BBBפלוס, דירוג  BBBמינוס, דירוג  A, דירוג Aדירוג 

  לעיל. 1.5.27 כהגדרתם בטבלה בסעיף  - BBודירוג פלוס  BBדירוג 

   או דירוג המקביל לו.+ilBBB דירוג  - "דירוג הבסיס"
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שיעור בתוספת ריבית שתינתן למחזיקי איגרות החוב  - " שיעור הריבית הנוסף"

מתחת בדירוג אגרות החוב ) Notch(בדרגה ירידה כל , בגין לשנה 0.25%של 

מגבלת (" לשנה לכל היותר 1%עד לתוספת ריבית מקסימלית של  לדירוג הבסיס

   .")שיעור הריבית הנוסף

במקרה של החלפת (ידי חברת הדירוג - שדירוג איגרות החוב (סדרה א') עלככל 

חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת 

יעודכן במהלך  הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה)

יהיה נמוך  תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב (סדרה א')

יעלה שיעור , מדירוג הבסיס ״)הדירוג המופחת״( או יותר) אחת Notchדרגה (ב

הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה 

א'), בשיעור הריבית הנוסף או בחלקו (כאמור להלן), בהתאם למדרגות שנקבעו 

ידי -על המופחתכאמור, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג 

רת הקרן הבלתי מסולקת פירעון מלא של ית למוקדם מבין (א)חברת הדירוג ועד 

מועד העלאת הדירוג בהתאם להוראות סעיף (ב) של איגרות החוב (סדרה א') או 

(ה) להלן. הועלה שיעור הריבית קודם לכן בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות 5.2 

להלן, אזי עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור  5.3 כאמור בסעיף 

 .בהתאם למגבלת עליית הריבית המקסימליתתוגבל 

יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת לא   .א

דירוג איגרות החוב (סדרה א') לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק (א) לעיל, 

) את דבר הורדת הדירוג, את 1ן החברה: (תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציי

הדירוג המופחת, את דוח הדירוג ואת מועד תחילת דירוג איגרות החוב 

ה חריג/אי חריגה) 2(״); מועד הורדת הדירוג(״(סדרה א') בדירוג המופחת 

להלן על פי הדוח הכספי  5.3 הפיננסיות המתוארות בסעיף המידה  אמותמ

המאוחד הסקור או המבוקר האחרון של החברה שפורסם לפני מועד הדוח 

המידה  אמותמ חריגה/אי חריגההמיידי וכן האם חל שינוי בריבית בגין 

שתישא יתרת קרן ) את שיעור הריבית המדויקת 3( הפיננסיות כאמור;

איגרות החוב (סדרה א') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד 

ריבית (״ימים בשנה)  365למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית יחושב לפי 

) את שיעור הריבית 4בהתאמה); ( ״,תקופת ריבית המקור״ -ו״ המקור

הדירוג ועד שתישא יתרת קרן איגרות החוב (סדרה א') החל ממועד הורדת 

מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור 

הריבית ימים בשנה) (" 365הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 

בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית ולמגבלת וזאת "), המעודכנת

החברה  ) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם5; (שיעור הריבית הנוסף

למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן 

) את שיעור הריבית השנתית 6) לעיל; (4( - ) ו3( טניםקעיפים האמור בס

) את שיעור הריבית השנתית 7המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (

תחושב כריבית שנתית  החצי(הריבית  שנתית החציהריבית ואת שיעור 
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לתקופות ) שתייםהשנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה, קרי חלקי 

 . הבאות

היה ומועד תחילת דירוג איגרות החוב (סדרה א') בדירוג המופחת יחול   .ב

במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית 

תקופת (״וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל  כלשהו

תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), במועד תשלום ״), הדחייה

ככל ששיעור הריבית הקרוב, את ריבית המקור, טרם השינוי, בלבד, כאשר, 

הפיננסיות כאמור המידה  הריבית לא הועלה קודם לכן בגין חריגה מאמות

, שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה להלן 5.3 בסעיף 

ימים  365פי - (מחושב על לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה

, והכל בכפוף למגבלת עליית , ישולם במועד תשלום הריבית הבאבשנה)

. החברה תודיע בדוח בלת שיעור הריבית הנוסףהריבית המקסימלית ולמג

 .מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא

ידי חברת הדירוג, -במקרה של עדכון הדירוג של איגרות החוב (סדרה א') על  .ג

שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') כאמור  באופן

ך לנאמן בכתב תוך (ה) להלן, תודיע החברה על כ5.2 (א) לעיל או 5.2 בסעיף 

 .יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור

במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה   .ד

(א) לעיל, תעדכן חברת הדירוג 5.2 איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 

יופחת שיעור הריבית  ,את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה א') כלפי מעלה

במועד החוב (סדרה א'),  אגרותהשנתית שתשא הקרן הבלתי מסולקת של 

, בהתאם בחלקוהריבית הנוסף או  בשיעורהתשלום הרלוונטי של הריבית, 

בגין התקופה בה איגרות החוב (סדרה א') וזאת למדרגות שנקבעו כאמור, 

דורגו בדירוג הגבוה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי 

לאחר עדכון הדירוג כלפי מעלה  מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א')

יהיה שיעור הריבית שנקבע במכרז,  לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס,

דבר תוצאות ההנפקה, ללא כל תוספת כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי ב

, לא יפחת שיעור זה (ובכל מקרה 5.2 בגין הורדת הדירוג כאמור בסעיף 

. במקרה במכרז)הריבית שתישאנה איגרות החוב משיעור הריבית שנקבע 

כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) לעיל, 

  בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.

ככל שאיגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה   .ה

פי החברה כל שלבחברה (לדוגמה, אך לא רק, בשל אי קיום התחייבויות 

חברת הדירוג, לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או דיווחים להם התחייבה 

ימי מסחר, לפני  21החברה כלפי החברה המדרגת) לתקופה העולה על 

הבסיס  לדירוג מתחתפירעונן הסופי, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג 

הועלה שיעור הריבית  אם גם( 1%-ב יסתכםבאופן ששיעור הריבית הנוסף 
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אף אם שיעור הריבית הועלה אם לס"ק (א) לעיל עובר לאותו מועד), בהת

(אך  להלן 5.3 הפיננסיות כאמור בסעיף המידה  קודם לכן בגין חריגה מאמות

(ב) עד  טניםקעיפים , והוראות סבכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית)

להלן.  8.1.22  עיף(ה) לעיל יחולו בהתאם וזאת מבלי לגרוע מהאמור בס

למען הסר ספק יובהר, כי היה ואיגרות החוב (סדרה א') יפסיקו להיות 

מדורגות, לפני פירעונן הסופי, מסיבה שאינה תלויה בחברה, הדבר לא ישפיע 

זה לא (ו)  5.2(א) לעיל והוראות סעיף  קטן על שיעור הריבית כאמור בסעיף

   יחולו.

במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאיגרות החוב (סדרה א') תפסקנה   .ו

(גם במקרה בו אגרות החוב (סדרה א')  להיות מדורגות על ידי חברת דירוג

, תפרסם החברה דוח מיידי, בתוך יום מדורגות על ידי מספר חברות דירוג)

חברה מסחר אחד ממועד השינוי ובו תודיע החברה על נסיבות החלפת ה

 המדרגת או הפסקת הדירוג, לפי העניין.

) שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב (סדרה 1למען הסר ספק, מובהר כי: (  .ז

א') לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') 

) ככל שאיגרות החוב (סדרה א') תהיינה מדורגות 2כאמור בסעיף זה לעיל; (

דירוג אחת וכל עוד הן תהיינה מדורגות על ידי יותר על ידי יותר מחברת 

מחברת דירוג אחת כאמור, סעיף קטן (ו) לעיל לא יחול אלא במקרה שבו כל 

ובחינת  ,חברות הדירוג גם יחד יפסיקו לדרג את איגרות החוב (סדרה א')

אם וככל שיהא שינוי (הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג 

 .הדירוג הנמוך ביניהם פי-ה, בכל עת, עלתיעש )כאמור

(ב) לעיל. ככל שלפני  קטן תפעל החברה על פי סעיף ,במקרה של הורדת דירוג  .ח

מועד הורדת הדירוג חלה עלייה בשיעור הריבית בגין חריגה מאחת או יותר 

להלן, השינוי  5.3 הפיננסיות על פי המנגנון המפורט בסעיף המידה  מאמות

- על זה לעיל יוגבל 5.2 שיחול בריבית בגין מנגנון ההתאמה המפורט בסעיף 

 .פי מגבלת עליית הריבית המקסימלית

החברה מתחייבת לפעול לכך, כי ככל שהדבר בשליטתה, איגרות החוב   .ט

במשך כל  לפחות אחת (סדרה א') תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג

 , בין היתר,תקופת איגרות החוב (סדרה א') ולצורך כך החברה מתחייבת

לשלם לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג 

ולמסור לחברת הדירוג את הדיווחים והמידע הנדרשים על ידיה במסגרת 

, את היתר ביןההתקשרות בין החברה לבין חברת הדירוג. לעניין זה יראו, 

אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברה המדרגת ואת אי 

מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת 

ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת, כסיבות ונסיבות שהינן בשליטת 

החברה. במקרה של הפסקת דירוג איגרות החוב (סדרה א') או החלפת חברת 

סם החברה דוח מיידי על כך ותציין את הסיבות להפסקת דירוג הדירוג, תפר
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או לשינוי חברת הדירוג, לפי העניין. החברה איננה מתחייבת שלא להחליף 

את החברה המדרגת או שלא לסיים התקשרות עמה במשך תקופת איגרות 

גם א'). במקרה שבו החברה תחליף את החברה המדרגת  החוב (סדרה

חברת הדירוג היחידה המדרגת את איגרות  אינהפה במועד ההחל במקרה בו

החוב (סדרה א') ו/או תפסיק את עבודתה של חברת הדירוג (במקרה בו אינה 

חברת דירוג יחידה), מתחייבת החברה לדווח על כך בדיווח מיידי וכן תודיע 

על כך לנאמן ולמחזיקי איגרות החוב ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי 

וכל זאת לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה החברה המדרגת 

כאמור ו/או ממועד ההחלטה על הפסקת עבודתה של חברת הדירוג, לפי 

המוקדם. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף 

בכל עת חברה מדרגת או להפסיק את עבודתה של חברת הדירוג (במקרה בו 

  .לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון אינה חברת דירוג יחידה),

 : אמות מידה פיננסיותמ מחריגההתאמת שיעור הריבית כתוצאה  5.3

 שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') יותאם בגין חריגה מאמות

  הפיננסיות המפורטות להלן: המידה 

-מתואם ליחס החוב הפיננסי נטו  קלנדריהאחרון של כל רבעון  ביום )1(

EBITDA (כהגדרתה להלן) התניית יחס חוב (" 11יעלה על  לא מתואם

   ").מתואם EBITDA-פיננסי נטו מתואם ל

  ) זה בלבד: 1לעניין ס"ק (

סך החוב הפיננסי כפי שמופיע בדוחות  - "חוב פיננסי נטו מתואם"

בניכוי מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר  הכספיים של החברה

) כתנאי להתחייבות למלווה פיננסי(לא משועבדים, אלא אם הם משועבדים 

בתוספת חלק החברה בחוב הפיננסי נטו בחברות כלולות ובחברות בשליטה 

משותפת כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברות האמורות בניכוי 

(לא החברות האמורות  שלמזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר 

משועבדים, אלא אם הם משועבדים להבטחת התחייבויות פיננסיות). 

ב הפיננסי נטו המתואם, יצוין בביאורים לדוחות הכספיים הנתון בדבר החו

   .של החברה

"EBITDA רווח תפעולי מאוחד לגבי מועד חישוב מסוים,  - " מתואם

(הפסדי) שערוך נדל"ן להשקעה  רווחי נטרולבתוספת פחת והפחתות ב

איחוד יחסי של רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות, בנטרול  ובתוספת

ערוך נדל"ן להשקעה בחברות כלולות ובחברות בשליטה רווחי (הפסדי) ש

ובנטרול  פעמיות חד) מכירה או(קניה  עסקה הוצאות בנטרול ,משותפת

המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים  EBITDA-; השערי חליפין

   האחרונים מצטברים, ויצוין בביאורים לדוחות הכספיים של החברה.

לידי ביטוי במאזן החברה רכישת נכס מניב אחד בוא תשיובהר, כי לאחר 
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- לאו יותר, חישוב אמת המידה הפיננסית האמורה יעשה תוך הוספה 

EBITDA המתואם את ה-EBITDA  אותו נכס תוך שייוחס להמתואם

  המתואם של נכס זה למונחי שנה מלאה. EBITDA-תקנון ה

ההון העצמי המאוחד של החברה (לא ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי  )2(

דולר ארה"ב (סכום זה לא  מיליון 85 -יפחת מלא כולל זכויות מיעוט) 

  ").התניית ההון העצמיזה: " 5.3 יוצמד למדד) (בסעיף 

היחס בין החוב פיננסי נטו של החברה ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי  )3(

יחס  התניית(" 68%יעלה על שיעור של לא ) נטו CAPלבין סך ההון והחוב (

  ").  CAP -החוב ל 

   - ) זה בלבד 3לעניין זה ס"ק (

"CAP פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד  חוב -" נטו

 לפי) צמיתות בעלים הלוואות ובתוספתשל החברה (כולל זכויות מיעוט 

 שפורסמו מבוקרים או סקורים, האחרונים המאוחדים הכספיים הדוחות

ובתוספת/ניכוי מסים נדחים לזמן ארוך בזכות/ חובה (בהתאמה) בדוח על 

  המצב הכספי.

הינו לאחר  פרעונןבעלים שמועד  הלוואות –" צמיתות יםבעל הלוואות"

בתנאיהן כי  יוגדרמועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה א') וכן כי 

  .החוב אגרות של לזה נדחה יהיהמעמדן  בפירוק

התניית ההון העצמי,  ,מתואם EBITDA-התניית יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל

ויחד  "אמת מידה פיננסית"תיקראנה כל אחת  CAP - התניית יחס החוב ל ו

  . "פיננסיותהמידה האמות "תיקראנה 

יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר 

פי - ועל לעיל 5.2 זה לעיל ולהלן וכן על פי המנגנון המתואר בסעיף    5.3 בסעיף 

השיעור המצטבר  , אזי בכל מקרהכל סעיף אחר בשטר זה (ככל שקיים)

המקסימלי של הריבית הנוספת, לא יעלה על מגבלת עליית הריבית 

. ריבית פיגורים, ככל שתחול לעיל) 5.2 המקסימלית (כהגדרת מונח זה בסעיף 

(א) לתנאים מעבר לדף תתווסף לשיעור האמור ולא תהווה חלק 4בהתאם לסעיף 

  ממנו.

  לעניין זה:

הראשון  הרבעוןבגין  0.25%תוספת ריבית בשיעור של  -  "שיעור הריבית הנוסף"

בגין כל  0.5%ושיעור של  הפיננסיותהמידה  אמותמ אחת כלחריגה מ חלה בו

    .רבעון לאחר מכן וככל שהחריגה נמשכת

 אמותכל אחת מהעלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה מ 
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הפיננסיות, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם המידה 

הפיננסיות קיימת (לעניין זה המידה  מאמותחת מכל אנוספת במקרה שהחריגה 

הפיננסיות תוקנה ולאחר מכן המידה  מאמות מכל אחת יובהר, כי ככל שהחריגה

לעיל). יודגש, כי במקרה שבו בגין  ההאמור התוספת תחולישנה חריגה נוספת 

ירידה בדירוג איגרות החוב הועלה שיעור הריבית השנתית בהתאם להוראות 

לעיל, אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף מכוח אותו סעיף ביחד עם  5.2 סעיף 

המידה  זה, בגין החריגה מאמות 5.3 שיעור הריבית הנוסף מכוח סעיף 

  על מגבלת עליית הריבית המקסימלית.הפיננסיות, לא יעלה 

  מועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה. - "מועד החריגה"

דוחותיה הפיננסיות על פי המידה  מאמות מאיזו ככל שתחרוג החברה  .א

 "),החריגההסקורים או המבוקרים (" הכספיים המאוחדים של החברה

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

מעל שיעור  בגין החריגה, איגרות החוב (סדרה א'), בשיעור הריבית הנוסף

הריבית כפי שיהיה באותה עת, טרם השינוי, וזאת בגין התקופה שתתחיל 

פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מוקדם מבין ד החריגה ועד לממוע

מועד פרסום דוחות כספיים של ומסולקת של איגרות החוב (סדרה א') 

והכל הפיננסיות, המידה  מאחת מאמות אינה חורגתהחברה לפיהם החברה 

 . בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית

כאמור, לא יאוחר  פיננסיותהמידה הת ומאמ מאיזוהיה ותתקיים חריגה   .ב

מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה, מבוקרים 

תפרסם החברה דוח מיידי,  ,המצביעים על החריגה או סקורים (לפי העניין)

המידה  האמורה, תוך פירוט אמות החריגהשבו תציין החברה: (א) את 

וג העדכני של איגרות את הדיר(ב)  הפיננסיות במועד פרסום הדוח הכספי;

 החוב (סדרה א') על פי דוח הדירוג האחרון שפורסם לפני מועד הדוח המיידי

וכן האם חל שינוי בשיעור הריבית עקב שינוי בדירוג ככל שהיה שינוי 

(ג) את שיעור הריבית המדויקת שתישא קרן איגרות החוב (סדרה  ;כאמור

ועד למועד החריגה (שיעור א') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית 

תקופת ריבית ״ - ״ וריבית המקורימים בשנה) (״ 365הריבית יחושב לפי 

בהתאמה); (ד) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן איגרות החוב  ״,המקור

(סדרה א') החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, 

סף לשנה (שיעור הריבית דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנו

 למגבלת בכפוף"), וזאת הריבית המעודכנתימים בשנה) (" 365יחושב לפי 

; (ה) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם המקסימלית הריבית עליית

החברה למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במועד תשלום הריבית הקרוב, 

ר הריבית השנתית ) לעיל; (ו) את שיעוד( - ) וגהנובעת מן האמור בס"ק (

המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ז) את שיעור הריבית השנתית 

תחושב כריבית  שנתית החצי(הריבית  שנתית החציואת שיעור הריבית 
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) לתקופות שתיםהשנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה, קרי חלקי 

  ; הבאות

לא  ,החריגה חלה שבו הראשון הרבעון תום לאחרהחריגה  ונמשכה היה

מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה, יאוחר  

תפרסם  חריגהתמשכות המבוקרים או סקורים (לפי העניין) המצביעים על ה

לפי הריבית  לעיל זהבסעיף  האמורים הפרטים ובו מיידי דיווחהחברה 

"שיעור  ת המונחהמעודכנת בהתחשב בהתמשכות ההפרה כאמור בהגדר

  . בית הנוסף"הרי

לפני המועד  םהיה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימי  .ג

הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד 

תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב , )״תקופת הדחייה״הקובע הנ"ל (

(סדרה א'), במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור, כאשר שיעור 

הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה 

במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע 

תשלום במועד תשלום הריבית בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק ל

 הבא.

הפיננסיות, באופן שישפיע על המידה  מאמותמאיזו במקרה של חריגה   .ד

(כאמור לעיל בסעיף קטן שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א'), 

תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד א או בסעיף קטו ה') 

 ממועד פרסום הדוחות הכספיים כאמור.

מובהר למען הסר ספק, כי במקרה שלאחר החריגה, תפרסם החברה את   .ה

חרגה  לאדוחותיה הכספיים מבוקרים או סקורים (לפי העניין), ועל פיהם 

עליית הריבית  תבוטלאזי  ,פיננסיותהמידה ה תומאמ מאיזוהחברה 

 (ובגין המשכות החריגה, ככל שנמשכה ולפי העניין)השנתית בגין החריגה 

באופן ששיעור הריבית השנתית  ותהאמור פיננסיותת המידה הומאמ מאיזו

ת בגין התקופה וזא כאמור הריבית עליית בשיעוריקטן שישאו אגרות החוב 

, אשר תחילתה פיננסיותת המידה הואממ מאיזוהחברה חרגה  לאבה 

ת ואממ חריגה העדרכספיים אשר מצביעים על במועד פרסום הדוחות ה

ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של  כך פיננסיותהמידה ה

קרן אגרות החוב (סדרה א') יהיה, ככל ששיעור הריבית לא הועלה קודם לכן 

וככל  לעיל 5.2 בגין ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 

, שיעור הריבית שנקבע במכרז, כפי שאין חריגה מאמת מידה פיננסית אחרת

בדבר תוצאות ההנפקה (ובכל מקרה לא יפחת  מיידישהחברה תפרסם בדוח 

כרז) או שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית שנקבע במ

שיעור ריבית אחר שנקבע עקב ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה א') כאמור 

במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק (ב) עד . לעיל 5.2 בסעיף 

 אותהמ חריגה העדרמעניין, הנובעים בשינויים המחויבים, לפי ה(ד) לעיל, 
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מובהר כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתשאנה  פיננסית.אמת מידה 

   אגרות החוב משיעור הריבית שנקבע במכרז.

הפיננסיות תתבצע ביום פרסום המידה  אמותמ העדר חריגההבדיקה בדבר   .ו

עוד איגרות חוב (סדרה א') קיימות הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל 

במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה 

  לפרסם עד לאותו מועד.

החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון הרבעוני או השנתי, לפי העניין, 

לתקופת  הפיננסיותהמידה  אמותממאיזו  קיומה או העדרה של חריגהאת 

 . הדיווח

ולמגבלת עליית הריבית  ספק יובהר, כי בכפוף לאמור לעיל למען הסר

, תשלומי הריבית הנוספת כתוצאה מהורדת דירוג כאמור המקסימלית

המידה  אמותמ מאיזו לעיל ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה 5.2 בסעיף 

יל הינם מצטברים. לפיכך, במקרה זה לע 5.3 הפיננסיות כאמור בסעיף 

ת, מאמת מידה פיננסי באיזובדירוג, ובנוסף תחרוג החברה  ותחול ירידה

יהיו זכאים מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') להגדלה בשיעור או יותר,  אחת

  .1.5%הריבית כמפורט לעיל ובלבד שתוספת הריבית השנתית לא תעלה על 

 עסקאות בעלי עניין  5.4

עסקאות חריגות  -פטורות כהגדרתן להלן העסקאות ההחברה מתחייבת כי למעט 

השליטה בה, או עסקאות חריגות  י(כהגדרתן בחוק החברות) של החברה עם בעל

השליטה יש בהן עניין אישי, או התקשרויות של  ישל החברה עם אדם אחר שלבעל

קיפין לרבות באמצעות , במישרין או בעיהםהשליטה או עם קרוב יהחברה עם בעל

באשר לתנאי  - בין היתר ה חבראם הוא גם נושא משרה ב לרבות, םחברה בשליטת

באשר  - בין היתר כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה

"), תהיינה מותנות עסקאות מיוחדותזה: " 5.4  להעסקתו בחברה (בסעיף

  בהסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה ברוב רגיל. 

עסקאות העסקאות המפורטות להלן (לרבות חידושן והארכת תוקפן) תיחשבנה "

  לעיל:  זה 5.4 בסעיף " ולגביהן לא יידרש אישור המחזיקים כאמור פטורות

(לרבות לחברות מוחזקות לחברה  שהשווי ההוגן שלהם חיובי העברת נכסים )1(

 לעניין זה, לא יראו בהקצאת מניות בלבד כתמורה; .ללא תמורהשל החברה) 

העמדת כספים לחברה בתמורה למניות החברה או בתמורה לכל מכשיר הוני  )2(

   לחוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב;ונחות אחר הנדחה 

שחרור בעלי שליטה ו/או בעלי עניין מערבויות שנתנו לטובת צדדים שלישיים  )3(

, במישרין או ו/או חברות שבבעלותה בקשר עם נכסים שבבעלות החברה

    ;בעקיפין

לרבות הסכם  ,לתשקיף 9המפורטים בפרק והעסקאות מערך ההסכמים  )4(
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עדכונם או חידושם  לרבות, לתשקיף 9.2.2ניהול החברה האמור בסעיף 

 , ולרבותבתשקיף המתוארים לאלו במהותם זהים שיהיומסחריים  בתנאים

 ,לתשקיף) 9.2.7הלוואה מבעל שליטה (כמפורט בסעיף שוטף של פירעון 

(כמפורט  קבוצהה כלפיבחברה של בעלי השליטה יתרות חובה בגובה  חלוקה

לחברה בשליטת בעלי השליטה ואה ווהעמדת הל ;לתשקיף) 9.2.8בסעיף 

   ;)תשקיףל 9.2.10 ףבסעי(כמפורט  בחברה

עדכונם או  לרבות לתשקיף 9.2.3הסכמי השכירות המפורטים בסעיף  )5(

 בתשקיף המתוארים לאלו במהותםזהים  שיהיומסחריים  בתנאיםחידושם 

בקשר עם נכסים וכן הסכמי שכירות חדשים  ")הקיימים השכירות הסכמי("

 השכירותהסכמי  לתנאיבמתכונת דומה (לרבות עם שוכרים חדשים) חדשים 

  .הקיימים

, ראו סעיף לעיל )5ו () 4"ק (בס לפרטים אודות תנאי מערך ההסכמים האמור

  לתשקיף.  9.2

לטובת גופים (במישרין או בעקיפין)  השליטה יהעמדת ערבויות על ידי בעל )6(

  החברה;  ידי-המוחזקים עלמממנים עבור החברה ו/או לתאגידים 

תקנות החברות ב אשר מקיימות את התנאים המפורטים מיוחדותעסקאות  )7(

  ; 2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס

שלה  וכלולותהתקשרות בפוליסות לביטוח נכסי החברה ו/או חברות בנות  )8(

כנגד הסיכונים המקובלים, במסגרת פוליסות המכסות את פורטפוליו 

(כאשר . השליטה ככל שיהיו ישל בעל הםהנכסים של החברה ביחד עם נכסי

סכומי הפרמיה מוקצים על ידי חברת הביטוח לנכסים השונים באופן שבו 

  החברה אינה נושאת בפרמיה מעבר לחלקה היחסי בנכסים); 

כפי שיכהנו ור מאחריות וביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, הענקת פט )9(

  לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה; מעת לעת, 

 מעת לעת, היו, כפי שיהענקת כתבי שיפוי לבעלי השליטה ו/או קרוביהם )10(

לתשקיף וכן כתבי שיפוי חדשים בנוסח כפי שיעודכן, ככל  9 בפרקכמפורט 

וכן  שיעודכן, בהתאם לחוק החברות והתקנות על פיו כפי שיהיו מעת לעת

 בחברות כמקובל ודירקטורים משרה נושאי ביטוח בפוליסותהתקשרות 

  .זה מסוג

לחילופין, תמסור לנאמן, בסוף  אובמסגרת הדוח התקופתי שלה  ה תאשרהחבר

נושא המשרה הבכיר מנכ"ל החברה או רץ של כל שנה, אישור מאת חודש מ

 לגביהן שנדרשה -מיוחדותבתחום הכספים בחברה, כי לא בוצעו עסקאות 

לעיל (שאינן עסקאות זה  5.4  בסעיף כאמור החוב איגרות מחזיקי הסכמת

), מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי איגרות החוב זה 5.4  בסעיףפטורות כאמור 

   כאמור לעיל.מראש (סדרה א') 
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נושא מנכ"ל החברה או מאת  פירוטשלה,  הרבעוניבמסגרת הדוח תכלול החברה 

 -ככל שבוצעו מיוחדותעסקאות  אודותהמשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, 

זה לעיל  5.4  בסעיף כאמור החוב איגרות מחזיקי הסכמת לגביהן שנדרשה

זה), מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי  5.4  בסעיף(שאינן עסקאות פטורות כאמור 

   כאמור לעיל.מראש איגרות החוב (סדרה א') 

  

) לעיל עודכן 5( -ו) 4מערך ההסכמים האמורים בסעיפים קטנים (ש ככל, כן כמו

הבכיר בתחום  נושא המשרהמנכ"ל החברה או או חודש, תציין החברה באישור 

חידוש העדכון או ה כיבפירוט שיינתן כאמור,  או אמור לעיל,הכספים בחברה כ

, כי הנאמן מובהר) לעיל; 5( - ו) 4נעשה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים ( כאמור

 חקירה או בדיקה כל לבצע יידרש ולא כאמור החברה אישור על סתמךרשאי לה

  .נוספת

  ריביתכרית  5.5

 6.2.4 מתמורת ההנפקה נטו שהופקדה בחשבון הנאמנות כאמור בסעיף   א.

לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן בבעלותו ועל שמו  , יעביר הנאמןלהלן

בישראל, לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), סך השווה המאוגד בבנק 

בגין איגרות החוב  הקרוב (נכון לאותו מועד)ריבית הלגובה תשלום 

"), כאשר סכום חשבון כרית הריבית" - " וסכום כרית הריביתבהתאמה: "(

כרית הריבית ישמש כבטוחה למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), וזאת עד 

    לפירעונן המלא של איגרות החוב (סדרה א').

זכויות החתימה בחשבון כרית הריבית יהיו של הנאמן בלבד. הכספים   ב. 

מחזיקי אגרות החוב של  םלקניינת יועברו שיופקדו בחשבון כרית הריבי

  להלן.   17 י הנאמן בהתאם להוראות סעיף ל ידוינוהלו ע

לכל חודש קלנדארי שלאחר תום כל רבעון קלנדארי  5-אם בבוקר של יום ה  ג. 

") מועד השלמת כריתואם אינו יום עסקים אזי ביום העסקים העוקב ("

לשם  הנדרשסכום היהיה הסכום המופקד בחשבון כרית הריבית נמוך מ

, לרבות עקב שימוש הנאמן בסכום מועד לאותו נכון קרובתשלום הריבית ה

במועד  , תעביר החברה לחשבון כרית הריביתזה להליכים על פי שטר

השלמת כרית (ואם אותו היום אינו יום עסקים אזי ביום העסקים הסמוך 

לאחריו) סכום השווה לסכום הנדרש לשם השלמת הסכום המופקד 

הריבית, במועד השלמת כרית, לסכום תשלום הריבית  בחשבון כרית

סכום (יחד עם הסכום המופקד באותה עת בחשבון הכרית: " כאמור הקרוב

  ").הכרית השוטף

ככל שבמועד לתשלום קרן ו/או ריבית בגין איגרות החוב על ידי החברה   ד.

הסכום יעלה הסכום המופקד בחשבון הכרית על סכום הכרית השוטף ("

תהיה החברה רשאית להורות לנאמן לעשות שימוש בסכום  "),העודף
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סכומי קרן וריבית שהחברה חייבת בתשלומם  העודף לשם ביצוע תשלום

למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לפי שטר זה ועל פי בקשת החברה הנאמן 

יעביר לחברה לרישומים לביצוע תשלום במועד בו על התשלום להיות 

לום שקוזז על פי הודעת החברה או עד גובה משולם, זאת עד לגובה התש

לפי הנמוך מביניהם. במועד הפדיון הסופי והאחרון של  ,הסכום העודף

איגרות החוב (סדרה א') תהיה רשאית החברה להורות לנאמן לעשות 

הכרית השוטף והסכום העודף כפי שיהיה מופקד בחשבון  שימוש בסכום

או להעבירו לידי החברה  ת החובתשלום בגין איגרוכל כרית הריבית לצורך 

  .(לאחר פירעון מלוא אגרות החוב)

יחול שיעור ריבית נוסף סדרת אגרות החוב תורחב או שומובהר כי במידה   ה.

לעיל, תפקיד החברה בחשבון כרית הריבית את  5.3  - ו 5.2 כאמור בסעיפים 

שיעור הריבית ההרחבה או ין הכספים שיהוו את סכום כרית הריבית בג

ביצוע ימי עסקים ממועד פרסום דוח מיידי בדבר  5המעודכנת וזאת בתוך 

  . , לפי הענייןהשינוי בשיעור הריבית כאמורההרחבה או 

ימי עסקים  10מובהר כי אי הפקדת כספים בחשבון כרית הריבית בתוך   ו.

קיף ובין תשה מושאממועד השלמת ריבית כלשהו, בין במסגרת ההנפקה 

עילה להעמדה לפירעון  הבעקבות קרות אירועים כמפורט בסעיף זה יהוו

 8.1.31 מיידי של יתרת איגרות החוב (סדרה א') שבמחזור כאמור בסעיף 

  להלן. 

למען הסר ספק יובהר, כי התחייבות החברה להעברת הכספים לחשבון   ז.

כרית הריבית אינה מובטחת במנגנון אשר יבטיח ביצוע התחייבות זו. 

במקרה בו החברה לא תעמוד בהתחייבותה להעברת הכספים לחשבון כרית 

הריבית, לא תהא לנאמן היכולת למנוע הפרת התחייבות זו, אלא לנקוט 

באמצעים העומדים לרשותו על פי דין ועל פי שטר הנאמנות, לאכוף על 

 החברה בדיעבד את ביצוע התחייבותה.

מובהר, כי סכום כרית הריבית וסכום הכרית השוטף יהיו קניין מחזיקי   ח.

אמנות עבור מחזיקי איגרות החוב איגרות החוב ויוחזקו בידי הנאמן בנ

(סדרה א'). לחברה לא יהיו כל זכויות או תביעות ביחס לסכומים הללו 

ו/או מתן הוראה בגין סכום זכות מתן הוראה בגין הסכום העודף (א) למעט 

במועד הפדיון הסופי והאחרון של איגרות החוב (סדרה א') הכרית השוטף 

מדיניות ניהול הכספים בחשבון כרית  (ב) קביעת - , ו כאמור בסעיף קטן ד'

על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שתהא וביצועה  הריבית

  .להלן 17 שההשקעה תהא בהשקעות כמפורט בסעיף 

על והחברה מתחייבת כי תחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאתה לפ  ט.

רית של החלטה כאמור לביצוע חלוקה למחזיקים של הכספים שבחשבון כ

  פי הוראות שטר זה.ל הריבית ע
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 הוצאות כרית 5.6

 סך יופקדתמורת ההנפקה נטו,  מתוך, להלן 26  סעיף מהוראות לגרוע מבלי

 ביום ידוע שיהיההשער היציג של הדולר  פי על("ב ארה דולר אלף 300 -ל השווה

 בנאמנות שמו ועל הנאמן ידי על שיפתח מיוחדבנק  בחשבון )לציבור המכרז שלפני

אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות  ,החוב גרותיא מחזיקי עבור

 שיבוצעו ככל(לרבות לצורך הליכים לשערוך נכסים,  והוצאות הניהול של הנאמן

 רעוןילפ )'א(סדרה  החוב גרותיא תועמדנה בושבמקרה  וזאת), הנאמן ידי על

 שטר הוראות את שאינה זניחההפרה  ו/או במקרה בו החברה הפרה מיידי

ככל  ").ההוצאות כריתחשבון " - " וההוצאותסכום כרית " :בהתאמה( הנאמנות

פי הדין החל על החברה, יירשם לטובת הנאמן שעבוד או משכון, לפי - ניתן עלש

 הפירעון למועד עד יוחזק ההוצאות כרית סכוםחשבון הבנק האמור. העניין, על 

 נושא מאת אישור קבלת לאחר). 'א(סדרה  החוב גרותיא של והמלא הסופי

 מלוא פירעון בדברמנכ"ל החברה  או בחברה הכספים בתחום הבכיר המשרה

 כריתבחשבון  ,שיוותר ככל, שייוותר סכום כל ועברי ,)'א(סדרה  החוב גרותיא

 על שימסרו לפרטים בהתאם לחברה ),בגינה שנצברו הפירות כל רוףי(בצ ההוצאות

 הוצאות כיסוי לצורך יספיק לא ההוצאות כרית סכום בוש במקרה; ההחבר ייד

 הפרת/או ו) 'א(סדרה  החוב גרותישל א מיידי לפרעון העמדה עם בקשר הנאמן

 יפעל, כאמור מקרה שיארע, אם וככל החברה ידי על הנאמנות שטר הוראות

הליכים לשערוך זה, " 5.6 ; לעניין סעיף להלן 26 בסעיף לאמור בהתאם הנאמן

משמעם מינוי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי שיבחר על ידי הנאמן  - " נכסים

   .לצורך בחינת שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן של החברה

יוקנו לנאמן באופן בלעדי; כל כרית ההוצאות זכויות החתימה בחשבון  כי, יצוין

, ניהולו וסגירתו יחולו על החברה. מדיניות כרית ההוצאותעלויות פתיחת חשבון 

וביצועה תיקבע על פי שיקול דעתה  ההוצאות כריתניהול הכספים בחשבון 

להלן.  17 הבלעדי של החברה, ובלבד שההשקעה תהא בהשקעות כמפורט בסעיף 

הנאמן לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ו/או כלפי החברה 

   .ל הפסד שייגרם בשל ההשקעות כאמורלכ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות החברה, בעלי השליטה ונושאי משרה בה 

כרית להלן, אשר למען הסר ספק, תחולנה גם בקשר עם חשבון  34 כמפורט בסעיף 

 ת.ההוצאו

 מינוי נציג לחברה בישראל 5.7

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של אגרות החוב (סדרה א')  5.7.1

החברה מתחייבת על פי תנאי שטר הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב, 

אליו ניתן יהיה להמציא כתבי בי דין  ,בישראלמטעמה נציג כי יהיה לה 

חלף המצאתם בכתובת החברה בחו"ל  לחברה ו/או לנושאי המשרה בה

  . המפורטת במבוא לשטר זה
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נכון למועד חתימת השטר, נציג החברה בישראל הינו משרד עו"ד פישר  5.7.2

בכר חן וול אוריון ושות' (אשר כתובתו הינה כמפורט במבוא לשטר זה) 

  )."נציג החברה בישראל"(

ר המצאה לנציג החברה בישראל תיחשב כהמצאה תקפה ומחייבת בקש 5.7.3

לכל תביעה ו/או דרישה של הנאמן ו/או המחזיקים באיגרות החוב 

   (סדרה א') על פי שטר נאמנות זה. 

החברה תהיה רשאית להחליף את זהות נציג החברה בישראל מעת לעת  5.7.4

ובלבד שבעת החלפתו, החברה תדווח את פרטי נציג החברה החדש 

  בישראל בדיווח מיידי וכן תעביר על כך הודעה לנאמן.

קרה של מינוי נציג חדש, הדיווח המיידי וההודעה לנאמן יכללו במ 5.7.5

כל עוד לא  בנוסף את המועד בו נכנס מינויו של הנציג החדש לתוקף.

נכנס מינוי הנציג החדש לתוקף, הרי שכתובת הנציג המוחלף תהא 

  הכתובת להמצאה כאמור לעיל.

  הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות שטר הנאמנות. 5.7.6

   ההנפקה לחברהתמורת והעברת  הבטחת איגרות החוב .6

להלן.  זהמובטחות בבטוחות, כמפורט בסעיף תהיינה אגרות החוב (סדרה א')  6.1

סעיף  ראושוטף כללי לפרטים אודות התחייבות החברה בדבר אי יצירת שעבוד 

 לשטר.  6.3 

למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה ולא תחול חובה לבחון, ובפועל 

הנאמן לא בחן ולא יבחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים 

הנאמן בפועל לא . הנאמן לא נתבקש לערוך, ו(סדרה א')למחזיקי איגרות החוב 

) כלכלית, חשבונאית או משפטית Due Diligenceערך ולא יערוך בדיקת נאותות (

באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ובהסכמת הנאמן 

, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן (סדרה א')לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב 

עמוד בהתחייבויותיה כלפי מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה ל

. אין באמור כדי לגרוע מחובות לפי שטר זה (סדרה א')מחזיקי איגרות החוב 

כדי לגרוע מחובתו של  ובהנאמן על פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין 

הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים 

בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של 

למחזיקי איגרות החוב על פי שטר נאמנות זה החברה לעמוד בהתחייבויותיה 

 . (סדרה א')

 ניםהממושכ הנכסים שעבוד 6.2

 ')א(סדרה  החוב אגרותלפרוע את  החברה התחייבויות להבטחת 6.2.1

 ריבית, קרן לרבות ,זה נאמנות שטרב במלואן ובמועדים הקבועים

, החברה תיצור ")המובטחים הסכומים(" שתחול ככל פיגורים וריבית
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 מחזיקי עבורשיווצרו וירשמו לטובת הנאמן  תגרום לכךותרשום ו/או 

 :להלן כמפורט משכנתאות החוב אגרות

) זכויות 100%, על מלוא (ותבדרגה ויחיד ות, ראשונותקבוע ותמשכנתא

 Chosen PropCo  זכויות )1( : הבאים המקרקעין בנכסי חברות הנכס

PPTX, LLC בנכסים Park Place Retirement Home ו- Park Place 

Healthcare Center) ;2(  זכויותChosen PropCo PTX, LLC בנכס 

Pflugerville Healthcare Center) ;3 ( זכויותChosen PropCo 

WMIN, LLC בנכס Willow Manor Nursing & Rehab) ;4 ( זכויות

Chosen PropCo NRIN, LLC  בנכסNorth Ridge Village Nursing 

& Rehab) ;5 ( זכויותChosen PropCo RHIN, LLC בנכס Rural 

Health Care Center) ;6 ( זכויותChosen PropCo SCIN, LLC  בנכס

Sugar Creek Nursing & Rehab) ;7זכויות ( Chosen PropCo BIN, 

LLC בנכסBloomington Nursing and Rehabilitation Center) ;8 (

 Corydon Nursing and בנכס Chosen PropCo CIN, LLCזכויות 

Rehabilitation Center) ;9 ( זכויותChosen PropCo EIN, LLC 

 ) זכויותEssex Nursing and Rehabilitation Center) ;10בנכס

Chosen PropCo HIN, LLC  בנכסHighland Nursing and 

Rehabilitation Center) ;11 זכויות (Chosen PropCo LIN, LLC 

) זכויות Linton Nursing and Rehabilitation Center) ;12 בנכס

Chosen PropCo MIN, LLC  בנכסMeridian Nursing and 

Rehabilitation Center) ;13 זכויות (Chosen PropCo RIN, LLC 

זכויות ) Rockville Nursing and Rehabilitation Center) ;14בנכס 

Chosen PropCo LMIN, LLC  בנכסLawrence Manor Healthcare 

Center) ;15 זכויות (Chosen PropCo UIN, LLC  בנכסUniversity 

Nursing and Rehabilitation Center) ;16 (זכויות Chosen PropCo 

THIN, LLC  בנכסTerre Haute Nursing and Rehabilitation 

Center) ;17 ( זכויותChosen PropCo SIN, LLC  בנכס

Summerfield Health Care Center) ;18(  זכויותChosen PropCo 

RELIN, LLC בנכסNew Albany Nursing and Rehabilitation 

Center (formerly Robert E. Lee)) ;19 זכויות (Chosen PropCo 

HMIN, LLC בנכס Capital Village Healthcare Center) ;20(  זכויות

Chosen PropCo GIA, LLC  בנכסGrinnell Health Care Center ;

 Zearing Health Careבנכס  Chosen PropCo ZIA, LLC ) זכויות21(

Center)״ וניםהממושכ יםהנכס״", הנכס חברות": יחדיו -
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החברה מצהירה, כי נכון למועד החתימה  1״, בהתאמה).אותהמשכנת״

לעיל,  םכהגדרת הממושכנים יםעל הנכס רשומותעל שטר נאמנות זה, 

  לתשקיף.  7.14.3כמתואר בסעיף  ותמשכנתא

המוזכר בסעיף  המשכנתא ושחרור המשכנתא על מוסד הגמילה לעניין

  .לתשקיף 9.2.9 בסעיף 5 מספר שוליים הערת ראו, לתשקיף 7.1.3

תיפרענה ההלואות המובטחות על פי סעיף זה,  המשכנתאותלשם יצירת 

), באמצעות שימוש בתמורת להלן(כהגדרתן במשכנתאות הקיימות 

 באופן ניםהממושכ יםעל הנכס ותהרשומ המשכנתאות יוסרוההנפקה, ו

חברות הנכס שלאחר רישום המשכנתאות לטובת הנאמן, מלוא זכויות 

הסכומים בנכסים הממושכנים יהיו משועבדים לטובת הנאמן להבטחת 

על פי הוראות הסכמי השעבוד אשר ייחתמו בקשר עם  .המובטחים

, ישועבדו לטובת הנאמן גם כל זכויות ותהאמור ותיצירת המשכנתא

, הממושכנים יםלקבלת כספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס חברות הנכס

זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע 

  ו/או זכות לקבלת תקבולי ביטוח, ככל שיתקבלו.  הממושכןמהנכס 

הסכמי השעבוד הוראות להבטחת קיום ו/או שיקום כמו כן, יכללו 

חברות בבעלות בעל על ידי  הנכסים הממושכניםוהפעלה נאותה של 

 ,")התפעול חברות"השליטה בחברה, אשר שוכרות את נכסי הקבוצה (

תוך עמידה בין היתר בהוראות החוקים השונים הנוגעים להפעלת 

הנכסים האמורים, וכן הוראות שיבטיחו ככל הניתן, את המשך הפעלת 

ע מההפעלה הנכסים הממושכנים והעברת תזרים הכספים הנוב

וזאת  האמורה לידי הנאמן, גם במקרה של אירוע מימוש כהגדרתו להלן

  . על ידי חברות התפעול האמורות

מובהר, כל עוד לא ארע אירוע המקנה לנאמן ו/או למחזיקים את הזכות 

׳) לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות אלהעמדת אגרות החוב (סדרה 

בדבר העמדת  נאמן או המחזיקיםעל ידי ה וכל עוד לא התקבלה החלטה

אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות לפי תנאי שטר זה, לפי 

ולהתחייבויות בשטר  למשכנתאות״), בכפוף אירוע מימושהמוקדם (״

ובעקיפין)  ן(במישריוחברות הנכס  יתרת זכויות החברה ,זה נאמנות

מכוח דין, הסכם או תקנון לא תיפגענה ותהיינה  הממושכנים יםבנכס

  אופן מלא ובלעדי.בחברות הנכס /או בידי ובידיה 

                                                 

1
לא  6.2.8מימון מחדש לנכסים הממושכנים לפי סעיף  או 6.2.5לפי סעיף  ממושכניםשל מכירת נכסים  במקרה   

וחברות הנכסים הממושכנים", עליהם הוסרה בהתאם לסעיפים האמורים, בהגדרת " שהמשכנתאיכללו הנכסים 

  חברות הנכס".הנכס המחזיקות רק בנכסים כאמור, לא יכללו בהגדרת "
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  המשכנתאותיצירת  6.2.2

בסעיף  ות, המפורטהמשכנתאות, לפי העניין, של ןיצירתו/או  ןמרישו

עורך  למזכרהתאם אמצעות הליך סגירה שגובש בלעיל, ייעשו ב 6.2.1

המתמצא בדין הרלוונטי בארה״ב, החל על המייצג את החברה ודין 

״), אמריקאיהעורך הדין (״ ניםהממושכ יםועל הנכס חברות הנכס

השלמת פי המסמכים הבאים, שעם -ועל ,להלן 6.2.3בסעיף כמפורט 

לנאמן, בנוסח לשביעות רצונו של  כל המסמכיםהמצאת והסגירה  ליךה

  לפי העניין:״, ה״ ו/או ״נוצרמה״נרש- כ המשכנתאהנאמן, יראו את 

 Chicagoביטוח החברת מ אישור או אמריקאי דין מעורך דעת חוות  .א

Title Insurance Company הסגירהסוכן שתשמש כ )closing 

agent( ")וחברות  החברה, המופנה לנאמן, כי ")חברת הביטוח

קיבלו את כל ההחלטות הנדרשות לצורך יצירת  , לפי העניין,הנכס

 כל על חתמו החברה בשם לחתום המוסמכים וכי, המשכנתאות

 .ןרישומ/או ו המשכנתאות יצירת לצורך הנדרשים המסמכים

, לפי העניין בחברות הנכסבחברה ו/או בכירה אישור נושא משרה   .ב

)Officer Certificate המאשר כי התקבלו ההחלטות הנדרשות (

ו/או ובדבר העדר התחייבויות סותרות  המשכנתאותלשם רישום 

בקשר עם יצירת ו/או רישום וחברות הנכס  החברהשל  נוגדות

הינם בבעלותה ובקניינה  הנכסים הממושכניםוכן כי  המשכנתאות

וכן כי דיני ארה״ב הינם  ,, לפי הענייןהממשכנתהבלעדי של החברה 

. זהות החותם והיותו נושא משרה המשכנתאותהדינים החלים על 

ותאושר על ידי עורך , לפי העניין, תאומת בחברת הנכסבחברה ו/או 

  דין אמריקאי.

  .) להלןו(6.2.3בסעיף כמפורט  עורך דין אמריקאי חוות דעת  .ג

לטובת הנאמן, יהיו  רישום המשכנתאותבגין  המשכנתאהסכמי 

בנוסח שמקובל על הנאמן ולנאמן תהא הסמכות להסכים לכל שינוי 

, באותם התנאים בהם רשאי הנאמן המשכנתאבנוסח הסכמי 

לשטר  28 להסכים לשינויים בשטר הנאמנות לגופו, כמפורט בסעיף 

הדין  עורך אישורי כי ,מובהר הנאמנות, בשינויים המחויבים.

הנחות  עשויים לכלול )והמזכר הדעת חוות לרבות( קאיהאמרי

הדין  עורך רשאי יהיה וכן מקובלות והסתייגויות עובדתיות

 או/ו חברות הנכס או/ו החברה הצהרות להסתמך על האמריקאי

 ככל )בדיקה עצמאית ללא( העובדתיות להנחות בקשר אחר אדם

 במדינה בדיקה כאמור ביצוע לשם הרלוונטי בדין מקובל שהדבר

  השעבוד. מבוצע בה

  הקיימות ורישום המשכנתאות החדשות המשכנתאות תרהס 6.2.3
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ד החתימה על שטר נאמנות זה, החברה מצהירה, כי נכון למוע  .א

 ותלעיל, משכנתא םכהגדרת ניםהממושכ יםעל הנכס מיםרשו

 המשכנתאות(״ והן בלבד ,לתשקיף 7.14.3כמתואר בסעיף 

  ;״)ותמהקיי

 נטו ההנפקה תמורת תוחזק'), א(סדרה  החוב אגרות הנפקת לאחר  .ב

לצורך . לטובת מחזיקי אגרות החוב הנאמן בבעלותבחשבון נאמנות 

להבטחת  המשכנתאות ורישוםהקיימות  המשכנתאותשחרור 

 ותלפרוע את יתרת ההלווא החברה תידרש, המובטחים הסכומים

וזאת  ,)לכך נלוות סגירה(ועלויות  הממושכנים יםהקיימת בנכס

המשכנתאות הקיימות ורישום  שחרורתמורת ההנפקה.  באמצעות

 הנהוג נאמנות הסדרהמשכנתאות החדשות כאמור יבוצע באמצעות 

 כמחזיקתשתשמש  ביטוחה חברת ידי על נוהליו ב"בארהומקובל 

  .)"הסגירה"( הנאמנות כפי שיתואר להלן

ידי הנאמן לחברת ביטוח הזכויות -על שיועברו הסכומים כי, מובהר

 ")הכוונות מכתבי) ("Payoff Letters( כוונות למכתבי בהתאםיהיו 

המממנים שהעמידו את יתרת ההלוואות הקיימת  הגופים מטעם

בתוספת עלויות נלוות שקיימות לחברות  בנכסים הממושכנים

בהתאם לתחשיב הנכסים בקשר עם פירעון ההלוואות הקיימות 

של אותם  , בצירוף מסמכים מגביםידי החברה-לנאמן על שיועבר

יודגש כי הסכומים  .גופים מממנים שהלוואותיהם נפרעות

  .הינם סופיים Payoff Letters - המפורטים ב

 לדרישת בהתאםנאמן (או למסרו ייוהתחשיב מכתבי הכוונות 

את מכתבי הכוונות) ובהם יפורטו  תקבלחברת ביטוח הזכויות ש

צורך המממן הרלוונטי ל לגוףלהעברה  יםהנדרש עוןהפיר סכומי

שם כלפיו ולהנכס פירעון מלוא יתרת ההלוואות הקיימות לחברות 

הכוונות יציינו, כי כנגד  מכתביהקיימות.  המשכנתאותהסרת 

אשר יהוו סילוק סופי של בהם העברת הסכומים האמורים 

פים מות ביחס לנכסים הרלוונטיים, ישחררו הגויההלוואות הקי

על אותם הנכסים  לטובתםהקיימות  המשכנתאותהמממנים את 

  ;אלו משכנתאותויסירו כל רישום בגין 

לצורך הסגירה, תבוצע התקשרות בהסכם סגירה בין עורך דין   .ג

 שתנפיקביטוח (ה), חברת  חברות הנכסו אמריקאי (מטעם החברה

"). הסכם סגירהוהנאמן (" )'ה"ק בסביטוח זכויות כפי שיפורט 

העברת תמורת ) 1: (םיכלול הסדרים ופעולות שעניינ הסגירה הסכם

 המובטחות ההלוואות פירעון לשם הנדרשת נטוההנפקה 

ותשלום  הקיימות אותתהמשכנ הסרת, הקיימות במשכנתאות

 תמורת את תבטיחהביטוח  פוליסת. מובהר, כי עלויות הסגירה
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תמורת  בפועל תועבר לא, יעילות משיקולי כי ייתכן אך, ההנפקה

לחברת הביטוח אלא תשולם לזכאים  הנדרשתההנפקה נטו 

 ;סדרה א')להבטחת אגרות החוב ( המשכנתאותרישום ) 2( ישירות;

תחייבות חברת הביטוח להנפקת פוליסת ביטוח זכויות ה) 3(

 בנות לחברות יהפכו הנכס חברות) 4( -ו  ;כמפורט בס"ק ה' להלן

  ;החברה של) בת חברה דרך( מלאה בבעלות

 כי יודיע לנאמן האמריקאי הדין עורךעם התקדמות הליך הסגירה,   .ד

  ב"לווי משכנתאות בארה בו שלבוהגיעה ל לסיכום קרובה הסגירה

לנאמנות; לאחר קבלת הודעה  הכספים את מעבירים בדרך כלל

 לחברת נטו הנדרשתתמורת ההנפקה  את הנאמן ימסור כאמור,

תמורת מובהר, כי  הסגירה. להסכם בהתאם הזכויות ביטוח

לחברת הביטוח בדולר ארה"ב, לאחר ועבר ת כאמורההנפקה נטו 

נטו. את תמורת ההנפקה  , לפי הוראות החברה,שהנאמן ימיר

בחזרה  שהועברה ההנפקה נטוהנאמן יהיה רשאי לקבל את תמורת 

פי הסכם -נעשה בה שימוש עללידיו לפי דרישתו כל עוד לא 

ום בשקלים (כגון הוצאות ההנפקה), ככל סכומים לתשל .הסגירה

שיהיו, לא יומרו וישארו בידי הנאמן (ולא יועברו לחברת הביטוח) 

 וזאת לשם תשלומם ישירות לזכאים במועד השלמת הסגירה.

חברות  המועד שבו תשתכלל העברת -" הסגירה השלמתמועד "

  ;וירשמו המשכנתאות החדשותלחברה הנכסים 

 הנדרשת תמורת ההנפקה נטו תעביר את) 1( הזכויות ביטוח חברת  .ה

 המשכנתאות והסרתההלואות הקיימות של  מלאפדיון לצורך 

 את תרשום) 2( ;הסגירה עלויות ולצורך תשלום הקיימות

) 3( ;הנאמן להבטחת אגרות החוב (סדרה א') לטובת המשכנתאות

תמורת ההנפקה  )100%מלוא (בגובה  לנאמן ביטוח פוליסותתנפיק 

זכויות המקרקעין הפסדים העשויים להגרם עקב אי העברת הבגין 

על הנכסים המשכנתאות או רישום  לחברות הנכס ,נכסיםביחס ל

שאינו שעבוד ראשון ועדיף על כל שעבוד אחר בכפוף לחריגים 

יהיה סכום  הביטוחיהכיסוי  סכום. מקובלים בפוליסות כגון אלה

נקוב בדולר השווה למלוא תמורת ההנפקה (לרבות סכום 

ההתחייבות המוקדמת למשקיעים מוסדיים) על פי השער הממוצע 

מובהר כי במקרה של שינוי  2שבו הומרה תמורת ההנפקה לדולרים.

                                                 

סכום פוליסת הביטוח יחולק לפי יחס השוויים של הסכמי המסגרת בהערכות השווי שצורפו לתשקיף, כדלקמן:    2

  .3%- , כאיוואה 3הסכם מסגרת ; 16% - טקסס, כ 1מס' הסכם מסגרת ; 81% -כ ,אינדיאנה 2הסכם מסגרת מס' 
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בשער החליפין, התמורה שתתקבל בדולרים בגין מימוש הפוליסה 

 סכום. של תמורת ההנפקה השקליעשויה להיות נמוכה מהשווי 

) 4(-ו 3,)פוליסת ביטוח זכויות"(" ריבית. ישאלא  הכיסוי הביטוחי

כאמור  לחברה(ככל שתהא)  יתרת תמורת ההנפקה את תעביר

  .)"השלמת הסגירה"להלן ( 6.2.4בסעיף 

להבטחת אגרות  המשכנתאותחברת הביטוח תרשום את  יובהר, כי

העברת תמורת אגרות החוב לצורך  לאחרהחוב (סדרה א') מייד 

 בבד בד הקיימות אות תהמשכנ ת הקיימות והסרתופרעון ההלווא

חברת הביטוח תישא ח זכויות לנאמן. פוליסת ביטו עם הנפקת

במלוא הסיכון הנובע מפער הזמנים, ככל שיהיה פער כאמור, שבין 

לצורך פדיון המשכנאות הקיימות ובין תמורת ההנפקה נטו העברת 

  ;החדשות המשכנתאותום ריש

 הדין עורך כפופה לקבלת חוות דעת מאת הסגירה שלמתה  .ו

כי בכפוף בין היתר בע יקהאמורה בחוות הדעת  .האמריקאי

 הוקמו הנכס חברות) 1: (וסייגים שיוזכרו בחוות הדעת להנחות

 של, עקיפה או ישירה, בבעלות ונמצאות, כחוק כדין, קיימות

הנכסים שישועבדו להבטחת אגרות על  המשכנתאות) 2, (החברה

 המשכנתאות הן) 3( ;כדין ונמסרו נחתמו, החוב (סדרה א') אושרו

וכלפי כל נושה של  חברות הנכסכלפי  אכיפותו , תקפותחוקיות

 הנאמן של הביטוח בפוליסות הכלולים החריגים) 4( -ו ;חברת הנכס

 מסחריים משכנתאות מלווי מקבלים בדרך כלל אותו מהסוג הם

 . ב"בארה

של עורך הדין האמריקאי לא תכלול חוות  הדעת חוות כי, יובהר

 אודעת בנוגע להמצאות רכוש כלשהו בבעלות אדם או גוף כלשהם 

אלה, יסתמך הנאמן על  ובעניינים ,בנוגע לעדיפות של שעבוד כלשהו

   ;פוליסות הביטוח של הנאמן

בזאת, כי במועד הפירעון של התשלום האחרון בגין הקרן  מובהר  .ז

׳) ובכפוף לפירעון המלא, או אוהריבית בגין אגרות החוב (סדרה 

בכל דרך הסכומים המובטחים סילוק היתרה הבלתי מסולקת של 

שהיא (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), יפקעו 

, ללא ןמאליה ותבטלבסעיף זה וייחשבו כ ותהמפורט המשכנתאות

                                                 

: , זמין בכתובת6.6.2017מיום   Loan Policyראו ביטוח פוליסת של מקובל לנוסח   3

forms/-https://www.alta.org/policy . רבהצופה שפוליסת הביטוח שתיחתם תהיה דומה במידה  החברה 

  .האמור המקובל לנוסח
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צורך בנקיטת פעולה נוספת והנאמן יחתום על כל מסמך שיידרש 

  .המשכנתאותלצורך ביטול 

 ןהחברה מתחייבת לחתום על כל מסמך שיידרש לשם יצירת

  .המשכנתאות בהתאם לשטר הנאמנותשל  ןומימוש ןרישומ

  ההנפקה לחברה תמורת העברת 6.2.4

שתתקבל בידי רכז  ההנפקהתמורת לעיל,  6.2.3כאמור בסעיף   .א

ניכוי לאחר (׳), נטו אההנפקה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה 

לעיל ולהלן: ) (עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים

ידי רכז ההנפקה, על פירותיה, -, תועבר על")נטו ההנפקה תמורת"

לחשבון  העברתלהלחשבון הנאמנות (כהגדרתו להלן) וזאת עד 

  .6.2.3כמפורט בסעיף הנאמנות של חברת ביטוח הזכויות 

מובהר לעניין זה, כי בפועל, סכום השווה לסכום הוצאות ההנפקה 

חברה לנאמן, עשוי להיוותר ה בהתאם לתחשיב שיועבר על ידי

בחשבון הנאמנות ו/או בידי רכז ההנפקה בנאמנות עבור הנאמן 

ל ידי החברה על חשבון הוצאות ומחזיקי אגרות החוב והוא ישולם ע

  הסגירה.השלמת ההנפקה רק במועד 

שם -ידי הנאמן, על-״ משמעו: חשבון שייפתח עלחשבון הנאמנות״

׳) באחד אאגרות החוב (סדרה  הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי

 מחמשת הבנקים הגדולים בישראל אשר הינו בעל סניף בארה״ב,

אשר זכויות החתימה בו תהיינה של הנאמן בלבד. כל עלויות 

על החברה. מדיניות ניהול  ופתיחת החשבון, ניהולו וסגירתו יחול

פי שיקול דעתה הבלעדי של - הכספים בחשבון זה וביצועה תיקבע על

להלן  17החברה, ובלבד שההשקעה תהא בהתאם להוראות סעיף 

  ״).ההשקעה(״

מדיניות ההשקעה ולא יהיה אחראי לתנגד הנאמן לא יהיה רשאי לה

או החברה לכל נזק ו/או /׳) ואכלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  הפסד שיגרם בשל מדיניות זו.

החברה רואה בקבלת ) לחוק, 1ח(35מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

תמורת ההנפקה אצל רכז ההנפקה, כקבלת התמורה בחברה, ולאור 

  ׳) למסחר בבורסה.אב (סדרה זאת תבקש את רישום אגרות החו

(כאמור בסעיף  תועבר יתרת תמורת ההנפקה בסיום הליך הסגירה,  .ב

בה יפורטו גם  על פי דרישת החברה בכתב, ,לחברה להלן) 'קטן ג

  פרטי החשבון להעברה.

עורכי הדין של החברה בארה״ב חוות דעת הנאמן יסתמך על   .ג

אישורי עורכי הדין לעיל (״ 6.2.3 -ו 6.2.2 פיםכמפורט בסעי
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״) ולא יידרש לבדוק את תוקפם ו/או אמינותם. כמו כן בארה״ב

הקיימות  המשכנתאותת רלאחר הסימי עסקים ) 2(בתוך שני 

והמצאת  ןורישומהחדשות  המשכנתאותכאמור לעיל ולאחר יצירת 

לעיל לנאמן, לרבות  6.2.3 - ו 6.2.2כל המסמכים המפורטים בסעיף 

אישורי עורכי הדין בארה״ב, הנאמן יעביר לחברה את יתרת 

הכספים שנותרו בחשבון הנאמנות, בצירוף פירותיהם, ובניכוי 

עלויות פתיחת החשבון, ניהולו וסגירתו ועמלות נוספות לצדדים 

הריבית וכרית שלישיים, אם וכלל שיהיו ובניכוי סכום כרית 

  ההוצאות.

תמורת יתרת מוסכם, כי כל עוד לא התקיימו התנאים לשחרור   .ד

 6.2.3בהתאם להסכם הסגירה האמור בסעיף  ההנפקה לחברה

לא תהיה החברה זכאית לסכום כלשהו מתוך תמורת  ,לעיל

  ההנפקה לגביו לא התקיים התנאי לשחרורו.

שהליך הסגירה  שבשליטתה כך לעשות כלהחברה מתחייבת   .ה

) 90( תשעיםבתוך תקופה של  םלעיל יתקיי 6.2.3המפורט בסעיף 

יהיה רשאי  הנאמן׳). אימים ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה 

להאריך את התקופה האמורה לפי שיקול דעתו הבלעדי בתקופה 

אסיפת מחזיקי אגרות החוב רשאית ) ימים נוספים. 30של שלושים (

לאשר להאריך את התקופה האמורה בהחלטה מיוחדת שתתקבל 

הימים  90׳) (תקופת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה בא

בצירוף כל הימים במקרה של הארכה בידי הנאמן)  120או האמורה 

תקופת ארכה שתאושר כאמור, ככל שתאושר, תכונה להלן: ״

  ״).הביניים

לעיל עד תום  6.2.3 בסעיף כאמור הסגירה הליך יושלםככל שלא 

אם לא יתקבל אישור היועצים המשפטיים  אותקופת הביניים, 

בידי  ההנפקה תמורתימי עסקים ממועד קבלת  14בתוך  4בארה"ב

תפעל החברה לביצוע פדיון מוקדם מלא ומחיקתן  רכז ההנפקה

 וחוקילהנחיות רשות ניירות ערך  בהתאםממסחר של אגרות החוב 

הפדיון (״ מסלקת הבורסה כפי שיהיו במועד הרלוונטי של העזר

״). יום עסקים אחד לאחר תום תקופת הביניים מוקדם הכפויה

                                                 

(ב) לעיל  6.2.4להוראות סעיף  בהתאםלחשבון החברה  נטולתשקיף, העברת תמורת ההנפקה  2.3.3בסעיף  כמפורט 4

של החברה אודות העברת הזכויות בחברות  מותנית בהעברת הזכויות בחברות הנכס לחברה ובפרסום דוח מיידי

המועברות לחברה וקבלת אישור היועצים המשפטיים של החברה בארה"ב (לרבות בידי החתם המתמחר) כי הזכויות 

 בחברות המועברות הועברו לחברה.
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ביצוע  עלהחברה תפרסם דוח מיידי עם העתק לנאמן ובו תודיע 

הפדיון המוקדם הכפוי ומועדו. מועד הפדיון המוקדם הכפוי יהא 

) 45) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (17עשר (- לא פחות משבעה

ימים לאחר דיווח החברה אודות הפדיון המוקדם הכפוי למחזיקי 

ימים ממועד הרישום  30, ובכל מקרה לא לפני חלוף אגרות החוב

וח המיידי כאמור תפרסם החברה את . בדלמסחר של אגרות החוב

סכום הקרן שייפרע בפדיון המוקדם הכפוי וכן את הריבית שנצברה 

ויחולו לעניין  בגין סכום הקרן עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי

והנחיות הבורסה לעניין  תקנוןהפדיון המוקדם הכפוי הוראות 

׳) בצירוף אבמקרה זה קרן אגרות החוב (סדרה  .מוקדםפדיון 

׳) אריבית שנתית על פי שיעור של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה 

שנצברה ממועד המכרז ועד למועד הפדיון המוקדם הכפוי בפועל, 

׳) בניכוי מס כדין. לצורך אישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

(ה) זה ייעשה, בין היתר, 6.2.4ביצוע פדיון מוקדם כפוי לפי סעיף 

ידי -חשבון הנאמנות אשר יועברו עלשימוש בכספים שנותרו ב

הנאמן ישירות מחשבון הנאמנות לחברה לרישומים בניכוי עלויות 

פתיחת חשבון הנאמנות, ניהולו וסגירתו, בניכוי עמלות נוספות 

ש לצדדים שלישיים ככל שיהיו, והחברה תשלים כל סכום שיידר

   .לצורך ביצוע פדיון מוקדם כאמור

   הממושכניםמכירת הנכסים  6.2.5

תהיינה רשאיות, חברות הנכס לרבות  בבעלותה חברותהחברה ו/או 

(או מי  הממושכניםבהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, למכור את הנכסים 

(בסעיף זה:  חברות הנכסמהם), בין במישרין ובין באמצעות מכירת 

, ללא קבלת אישור הנאמן ו/או אסיפת ")ת הנכס המשועבדמכיר"

  כדלקמן: שתפעלהמחזיקים לכך, ובלבד 

התמורה בגין מכירת הנכס המשועבד נטו, היינו בניכוי (שיבוצע   )א(

וכל הוצאה אחרת בקשר למכירה(בסעיף  לפני ההעברה לנאמן) מס

יתרת הסכומים בסכום שלא יעלה על , ")העסקה הוצאותזה: "

ימי עסקים לפני מועד העברת הנכס  7המובטחים כפי שיהיו 

-ו  "מועד טרום ההעברה"המשועבד לקונה על פי הסכם המכר (

כהגדרתו , תופקד בחשבון הנאמנות )בהתאמה, ״תמורת המכירה״

מחזיקי אגרות , אלא אם התקבלה הסכמת (א) לעיל, 6.2.4בסעיף 

  ., להפקדת סכום נמוך יותרמיוחדתהחלטה בו מראש החוב,

החברה תהא רשאית לבצע את מכירת הנכס המשועבד בכפוף לכך   )ב(

ישמר יחס בין הסכומים מכירת הנכס המשועבד לאחר שמיד 

חישוב שווי . 65%) של LTVהמובטחים לנכסים הממושכנים (

, ייעשה בהתאם להערכת שווי זה סעיף לצורךהנכסים המשועבדים 
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לנכסים  המתייחסתלהלן, בסעיף זה כמשמעותה  עדכנית

סעיף  לצורך החוב סכום ובחישוב הנמכרהמשועבדים למעט הנכס 

  סכום  המופקד בחשבון הנאמנות.היובא בחשבון   לאזה, 

הערכת שווי ששימשה במסגרת  -  הערכת שווי עדכנית"לעניין זה, "

הדוחות הכספיים האחרונים השנתיים של החברה ואם חלפו מעל 

שלושה חודשים מיום פרסום הדוחות הכספיים האחרונים, הערכת 

הכין את  שווי חדשה או מכתב עדכון השמאות מאת השמאי אשר

 הערכת השווי שנכללה בדוחות כספיים כאמור

החברה מתחייבת לדאוג לכך כי הסכם המכר יכלול הוראה בלתי   )ג(

חוזרת שלפיה תמורת המכירה כהגדרתה לעיל, תופקד ישירות 

 בחשבון הנאמנות וכי היא תאכוף ביצוע הוראה זו. 

.  

קודם להעברת תמורת המכירה לחשבון הנאמנות, החברה תמציא   )ד(

לנאמן תחשיב חתום על ידי נושא משרה בכיר בתחום הכספים 

בקשר עם  , בנוסח לשביעות רצון הנאמן,או מנכ"ל החברהבחברה 

הוצאות והתמורה הצפויה להתקבל בעסקת המכר, סכום המס 

בות העתק עסקה, יתרת הסכומים המובטחים וכן אסמכתאות (לרה

נאמן למקור של הסכם המכר) וכל אישור או מסמך רלוונטי אחר 

שידרוש הנאמן באופן סביר. יובהר, כי החברה תהא רשאית 

אמנות כאמור, להשתמש בתמורת המכירה שתופקד בחשבון הנ

  .בלבד ) להלןו"ק (בהתאם להוראות ס

 הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או  )ה(

מועילים לביצוע מכירת הנכס המשועבד כאמור, לרבות על כתב 

לטובתו  מההרשו המשכנתאהתחייבות שלפיו הוא יסכים לסילוק 

בגין אותו נכס משועבד שנמכר כנגד ובמועד ביצוע העברת תמורת 

 המכירה לחשבון הנאמנות. 

 עד למועד שבו קמה עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי  )ו(

ו/או למימוש בטוחות, החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות, 

לצורך פירעון קרן  לטובת מקרים אלה בלבד: לרבות פירותיהם

לרבות בדרך של פדיון מוקדם (מלא או חלקי, לפי שיקול דעת 

המשתלמים  '),א(סדרה ריבית איגרות חוב  תשלומי ו/אוהחברה) 

והנאמן יהא  .בלבד מוקדםקרן במסגרת פידיון  תשלומייחד עם 

או באופן סביר חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים 

  מועילים לביצוע התשלום.

  המשכנתאות הסרת 6.2.6
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׳) (קרן, ריבית אסופי של אגרות החוב (סדרה המלא והפירעון ה לאחר

המשכנתאות יוסרו וישוחררו באופן וריבית פיגורים ככל שתחול), 

 מסמך הדרוש להסרת יתן לחברה כליחתום והנאמן אוטומאטי, ו

) ימים 7באותו מועד וזאת בתוך שבעה ( ותשיהיו תקפהמשכנתאות 

מנכ"ל החברה או נושא ממועד קבלתו אצל הנאמן של אישור חתום של 

תחום הכספים בחברה אודות הפירעון כאמור לעיל. משרה הבכיר בה

 6.2.5 בנוסף, המשכנתאות יוסרו וישוחררו בהתאם להוראות סעיפים 

 המשכנתאותהסרת כל הפעולות הדרושות לשם להלן.   6.2.8  -לעיל ו 

הנאמן יחתום על כל מסמך שיידרש לצורך  על ידי החברה. יבוצעובפועל 

   .המשכנתאותביטול 

  הממושכנים הנכסים עם בקשר והתחייבויות הצהרות 6.2.7

מצהירים   וחברות הנכס Ellis Property, LLC (DE), חברת ברההח

  ומתחייבים כדלקמן:

 שחברות הנכסלעשות שימוש בכוח הנובע מהחזקותיהם על מנת   .א

  על כל מסמך שיידרש בהתאם לשטר הנאמנות. יחתמו

 שחברות הנכסאו כל הסכם אחר  חברות הנכסהסכם התפעול של   .ב

  את הוראות שטר זה.למיטב ידיעתם הינם צד לו אינם סותרים 

שחברות הנכס לעשות שימוש בכוח הנובע מהחזקותיהם על מנת   .ג

 הםאו כל הסכם אחר בו  הםאת הסכם התפעול של ולא ישנ

, באופן שתחולנה מגבלות כלשהן על הזכויות או יתקשרו יםמתקשר

  , עבירותן או מימושן.בנכס הממושכן

, להימנע מביצוע כל דיספוזיציה זה בכפוף להוראות שטר נאמנות  .ד

למשכן ולא לשעבד את הנכסים בנכס הממושכן, ובכלל זאת לא 

להקנות לכל אדם זכות כלשהי כלפי הנכסים הממושכנים ולא 

זאת כל עוד לא נפרעו כל הסכומים המובטחים, ללא ו הממושכנים

ה קבלת אישור חתום ע״י הנאמן מראש לאחר שהתקבלה החלט

אין באמור כדי  אסיפת מחזיקי אגרות החוב בנושא.בת מיוחד

לפגוע בזכות החברה למכור את הנכסים הממושכנים בהתאם 

  לעיל. 6.2.5 להוראות סעיף 

, לא לנקוט בהליכים כלשהם בגין זה בכפוף להוראות שטר נאמנות  .ה

שיש בהם פגיעה ביכולתו של הנאמן לממש את המשכנתאות 

  .המשכנתאות

 מהם חלק כל או הממושכנים הנכסים את, לשעבד ולא למשכן לא  .ו

  .שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי צד לטובת
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יהיו  הממושכניםלהוראות שטר הנאמנות, כל עוד הנכסים  בכפוף  .ז

, לא למכור, לא להעביר להבטחת הסכומים המובטחים ממושכנים

 את הנכסים המשועבדיםו/או להקנות לגורם כלשהו  להמחותולא 

  .או כל חלק מהם

החברה או על , על חשבונה של לחברות הנכסלעשות ולהורות   .ח

שכוחן לפי העניין, כל שיהיה דרוש בנסיבות העניין, על מנת  םחשבונ

הסכומים להבטחת  הממושכניםהנכסים על  של המשכנתאות

 אחרים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושיםהמובטחים 

ויגבר על חברות הנכס של החברה ושל  - עתידיים קיימים או -

  לשעבודם.זכויותיהם בכל הנוגע 

המלאה  הבבעלות יהיוחברות הנכס  הסגירה השלמת ממועד החל  .ט

חברות ולמעט במקרה של מכירת  החברה של) בעקיפין או(במישרין 

בבעלות מלאה (במישרין  יהיו הםשטר זה  להוראות בהתאם הנכס

 של') א(סדרה  החוב אגרות של לפירעונן עדאו בעקיפין) של החברה 

 לפגוע העלול באופן הבעלות במבנה שינוי יעשה ולא החברה

   .')א(סדרה  החוב אגרות במחזיקי

 ותרשאיחברות הנכס בכפוף להסרת המשכנתאות הקיימות,   .י

, למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ניםהממושכ יםלמשכן את הנכס

  .המשכנתאותולא נדרשת הסכמה כלשהי לצורך יצירת 

במועד בכפוף להסרת המשכנתאות הקיימות, למיטב ידיעתם   .יא

פי כל דין, הסכם או - ההתקשרות בשטר זה אין כל מניעה על

חברות החברה ושל התחייבות, לרבות מסמכי ההתאגדות של 

התחייבויות ולביצוע כל זה לחתימת החברה על שטר נאמנות  ,הנכס

פיו, וכי אין כל הגבלה או תנאי על יצירת - על וחברות הנכסהחברה 

וחברות התחייבויות החברה  בשטר זה ועל ותהמפורט המשכנתאות

, וכי התקשרותה וחתימתה של החברה על שטר זה אינו הןבהנכס 

נטלו  חברות הנכס מהווה הפרה של התחייבות כלשהי שהחברה או 

חברות הנכס האורגנים המוסמכים של החברה ושל על עצמן, וכי 

וכי לא נדרשת  המשכנתאותכדין בדבר יצירת  ותקיבלו החלט

  מכל גורם שהוא. המשכנתאותהסכמה ליצירת 

החברה מתחייבת בזאת להודיע לנאמן במקרה בו יחול שינוי 

  האמור בס״ק זה.

, זכויות בכפוף להסרת המשכנתאות הקיימות למיטב ידיעתם  .יב

נקיות וחופשיות מכל חוב,  ניםהממושכ בנכסים חברות הנכס

 חובותו מגבלות, זכויות למעטועיקול, שעבוד או זכות צד ג׳ כלשהי, 

 בגין(כגון  בסכומים לא מהותייםו ,הרגיל העסקים במהלך ,שוטפים
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 נכסיםבדרך כלל על  יםהחל) םומיסישירותים  ספקי ,חשבונות

אין כל , ")שוטפות מגבלות(" בארה"ב החברה של הנכסיםמסוג 

הגבלה או תנאי החלים על פי דין או הסכם על העברת הבעלות בהם 

העברת הבעלות בהם בעת או על שעבודם ו/או מימושם ו/או 

  מימוש.

חברות במועד החתימה על שטר זה, החברה ו/או  למיטב ידיעתם  .יג

אינם מצויים בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים (זמני או ההנכס 

קבוע) ו/או הקפאת הליכים (או כל הליך דומה בהתאם לדין החל 

על איום בהגשת בקשה או בנקיטת  חברות הנכסעל החברה ו/או על 

לא קיבלו החלטת  חברות הנכסים כאמור, והחברה ו/או הליכ

  פירוק.

, החברה תודיע לחברות הנכסעל כך לחברה ו/או  שיוודעלאחר  מיד  .יד

לנאמן בכתב על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולה הוצאה 

לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים או בקשה למינוי ו/או 

/או ו הממושכניםמינוי כל בעל תפקיד אחר על כל אחד מהנכסים 

(או כל הליך אחר דומה בהתאם לדין החל על החברה  םחלק על

. כמו כן, לאחר שנודע על ")הליכיםיף זה: "(בסע )חברות הנכסו/או 

של  ןמיד על דבר קיומ יודיעו הם, לחברות הנכסכך לחברה ו/או 

או נקטה פעולת  שעיקלההנאמן לרשות  לטובת המשכנתאות

הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים או כל בעל תפקיד 

אחר כאמור (או כל הליך דומה בהתאם לדין החל על החברה ו/או 

ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או את  )חברות הנכסעל 

מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים  ינקטוחלק מאלה, וכן 

ם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או הסבירים הדרושים לש

"ק בס האמור מינוי כונס הנכסים או המנהל המיוחד, לפי המקרה.

 בתוך הוסרו ואשר זניחים שהינם הליכים על יחול לא לעיל זה) יב(

שלא יפגע עניינים של המחזיקים ובלבד  נקיטתם ממועד ימים 21

שוטפות או במקרה של מגבלות , הימים האמורים 21במהלך 

  .(כהגדרתן לעיל)

׳) במחזור, החברה אכל עוד תיוותרנה אגרות החוב (סדרה   .טו

כמקובל. החברה  יםמבוטח יהיו ים הממושכנים הנכס כימתחייבת 

מתחייבת להודיע לנאמן בכתב מיד בכל מקרה בו נודע לה על שינוי 

, או כי ניםהממושכ יםלרעה בהיקף הכיסוי הביטוחי בגין הנכס

או במקרה בו  ניםהממושכ יםפוליסת הביטוח בגין הנכס פקעה

או  ניםהממושכ יםהודיע לה המבטח על פקיעת הפוליסה בגין הנכס

  על ביטולה.
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לא קיבלו הודעה כלשהי על תביעות  חברות הנכסהחברה ו/או   .טז

. הממושכניםבנכסים חברות הנכס כלשהן ביחס לזכויותיהן של 

בכתב במקרה בו יחול שינוי החברה מתחייבת בזאת להודיע לנאמן 

  .באמור בס"ק זה מיד כשיוודע לה הדבר

כל עוד תיוותרנה אגרות החוב (סדרה א') במחזור, יחולו ההוראות   .יז

 :לחברות הנכסהבאות ביחס 

לא ישעבדו איזה מנכסיהן בשעבוד מכל סוג שהוא ובכל   .א

דרגה שהיא ולא יעמידו אותם כערובה בכל דרך שהיא, 

ש של אסיפת מחזיקי אגרות ללא קבלת הסכמה מרא

   החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת.

בסעיף  כמפורט הממושכניםלמכירת הנכסים  לזכות בכפוף  .ב

במישרין או בעקיפין תמשיך להחזיק  החברהלעיל,  6.2.5 

 שהן כפי, חברות הנכסהון של בבזכויות השליטה ו

 .הסגירה במועד

כל עוד תיוותרנה אגרות החוב (סדרה א') במחזור, אחת לשנה   .יח

בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, 

החברה תמציא לנאמן חוות דעת מאת עורך הדין האמריקאי, כי 

 תקפותחוקיות  הינן הממושכנים הנכסים בגין המשכנתאות

  .ואכיפות

על כל פגם בזכויות בנכסים  לחברות הנכסלא ידוע לחברה ו/או   .יט

, וכי אם יתגלה פגם כאמור הן תפעלנה לתיקון הפגם הממושכנים

לא חברות הנכס מיד כשייוודע להן על פגם כאמור. החברה ו/או 

קיבלו הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס לזכויותיהן של 

. החברה מתחייבת בזאת להודיע הממושכניםבנכסים חברות הנכס 

במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה מיד כשיוודע  לנאמן בכתב

  .לה הדבר

 שעד התקופה במהלך שתרכושהחברה, ככל  שתרכושחדש  נכס  .כ

 הנכס חברותמ תחאבבעלות  היהי, לא החוב אגרות לפירעון

  .)במישרין או בעקיפין(

  הממושכנים נכסיםלמחדש  מימון 6.2.8

 חברותלרבות  בבעלותה חברותהחברה ו/או , 2020בינואר  1מיום  החל

 אתמחדש  לממןהנכס תהיינה רשאיות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, 

 ולשעבד, בעקיפין(או מי מהם), בין במישרין ובין  הממושכניםהנכסים 

אותם לטובת המממן, תוך הסרת המשכנתאות הרשומות על נכסים 

אלה לטובת הנאמן, ללא קבלת אישור הנאמן ו/או אסיפת המחזיקים 

  כדלקמן: שתפעל, ובלבד ")מחדש מוןהמי(" לכך
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הנכס המשועבד, היינו בניכוי המימון נטו שיתקבל בגין  סכום  )א(

, למימון(שיבוצע לפני ההעברה לנאמן) מס וכל הוצאה אחרת בקשר 

: זה(בסעיף  מהנכסים באילו המובטח אחר חוב כל פירעון לרבות

יתרת הסכומים  שלא יעלה על בסכום "), העסקה הוצאות"

 המשכנתאות הסרתימי עסקים לפני מועד  7המובטחים כפי שיהיו 

מועד ("המשכנתאות לטובת המממן  ורישוםהמשועבד  הנכס על

ופקד בחשבון י ),בהתאמה״, המימון סכום״ -" ו המימוןטרום 

 הסכמת התקבלה אם אלא, לעיל(א) 6.2.4 בסעיף כהגדרתו נאמנות

להפקדת סכום  מיוחדת בהחלטהו מראש, החוב אגרות מחזיקי

 .נמוך יותר

מיד החברה תהא רשאית לבצע את המימון מחדש בכפוף לכך ש  )ב(

בין הסכומים המובטחים יחס  ישמר מחדש המימון ביצועלאחר 

 נכסיםה שווי חישוב. 65% -של), LTV(לנכסים הממושכנים

 עדכנית, ייעשה בהתאם להערכת שווי זה סעיף לצורך משועבדיםה

לנכסים המשועבדים  המתייחסתלהלן, בסעיף זה כמשמעותה 

יובא  לאסעיף זה,  לצורך החוב סכום חישובוב הממומןלמעט הנכס 

  . המופקד בחשבון הנאמנות סכום ה בחשבון 

הערכת שווי ששימשה במסגרת  –" עדכנית שווי הערכתלעניין זה, "

מעל הדוחות הכספיים האחרונים השנתיים של החברה ואם חלפו 

שלושה חודשים מיום פרסום הדוחות הכספיים האחרונים, הערכת 

שווי חדשה או מכתב עדכון השמאות מאת השמאי אשר הכין את 

 הערכת השווי שנכללה בדוחות הכספיים כאמור.

יכלול הוראה בלתי  המימוןהחברה מתחייבת לדאוג לכך כי הסכם   )ג(

מנות וכי ופקד ישירות בחשבון הנאי המימון סכוםחוזרת שלפיה 

  היא תאכוף ביצוע הוראה זו. 

לחשבון הנאמנות, החברה תמציא  המימון סכוםקודם להעברת   )ד(

לנאמן תחשיב חתום על ידי נושא משרה בכיר בתחום הכספים 

מנכ"ל החברה, בנוסח לשביעות רצון הנאמן, בקשר עם  אובחברה 

הוצאות ו, סכום המס המימוןלהתקבל בעסקת  הצפוי המימון סכום

עסקה, יתרת הסכומים המובטחים וכן אסמכתאות (לרבות העתק ה

) וכל אישור או מסמך רלוונטי אחר המימוןנאמן למקור של הסכם 

שידרוש הנאמן באופן סביר. יובהר, כי החברה תהא רשאית 

ופקד בחשבון הנאמנות כאמור, יש המימון בסכוםלהשתמש 

  ) להלן.ובהתאם להוראות ס"ק (

שיהיו  סבירים לחתום על כל מסמך ו/או אישורהנאמן יהא חייב   )ה(

כאמור, לרבות על כתב  המימוןנחוצים או מועילים לביצוע 

לטובתו  מההרשו המשכנתאהתחייבות שלפיו הוא יסכים לסילוק 
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המימון  סכוםבגין אותו נכס משועבד כנגד ובמועד ביצוע העברת 

 לחשבון הנאמנות. 

החוב לפירעון מיידי  עד למועד שבו קמה עילה להעמדת איגרות  )ו(

ו/או למימוש בטוחות, החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות, 

, לרבות בדרך של פדיון בלבד לרבות פירותיהם, לצורך פירעון קרן

ריבית  תשלומיו/או  מוקדם (מלא או חלקי, לפי שיקול דעת החברה)

במסגרת  קרן תשלומי') המשתלמים יחד עם אחוב (סדרה איגרות 

הנאמן יהא חייב  .להלן 7.2בהתאם לאמור בסעיף  מוקדם פידיון

באופן  לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים

  לביצוע התשלום. סביר

  התחייבויות לא ליצור שעבודים 6.3

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי, ללא  6.3.1

קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לכך, 

, והחברה מצהירה כי למועד חתימת שטר הנאמנות בהחלטה מיוחדת

בכפוף לאמור בסעיף . יודגש, כי היא לא יצרה שעבוד שוטף כללי כאמור

החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, לעיל,  6.2 

בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים) ללא 

צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי איגרות החוב לכך; למען הסר 

אמור שכנתאות על הנכסים הממושכנים כלמבכפוף ספק יובהר, כי 

 ,Ellis Propertyלמעט  חברת  חברות בנות של החברה לעיל 6.2 בסעיף 

LLC (DE), שעבוד  רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל

(לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת 

מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה 

כלשהי למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') כנגד יצירת השעבוד כאמור 

 .על ידיהן

החברה תמציא לנאמן, חוות דעת מאת עו"ד המתמחה בדין הרלוונטי  6.3.2

החל על החברה על פיו אין חובה חוקית באיי הבתולה הבריטיים לרשום 

את התחייבות החברה לאי יצירת שעבוד שוטף שלילי כמפורט בסעיף 

") במרשם כלשהו התחייבות לאי יצירת שעבודיםלעיל (" 6.3.1 

המתנהל על פי דיני איי הבתולה הבריטיים. החברה תמציא לנאמן, 

נושא המשרה "ל החברה או מנכמאת , אישור תקופתידוח  כלבמסגרת 

התחייבה ליצור, ולא יצרהלא החברה  כיהבכיר בתחום הכספים בחברה 

לעיל.  6.3.1 שעבוד בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבודים לפי סעיף 

לדצמבר של כל שנה, אישור  31בנוסף, החברה תמציא לנאמן, מידי יום 

ד המתמחה בדין הרלוונטי החל על החברה לפיו החברה לא מאת עו"

רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי 
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שעבוד לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבודים 

לעיל. לאישור עוה"ד תצורף אסמכתא מהמרשם  6.3.1 כאמור בסעיף 

     המתנהל לעניין זה על פי הדין החל על החברה.

והחברות , החברה ולשטר נאמנות זה לעיל זה 6.3 בסעיף  בכפוף לאמור 6.3.3

ת למכור, להחכיר, להמחות, למסור או להעביר בכל ורשאי הבנות יהיו

, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי ןדרך שהיא את רכוש

של הנאמן ו/או מחזיקי  לנכון, ללא צורך בהסכמה כלשהישימצאו 

והחברות הבנות אינן איגרות החוב (סדרה א'), לפי העניין. החברה 

 ןלהודיע לנאמן על העברה או מכירה של נכס כלשהו מנכסיהמחוייבות 

אלא אם מדובר במכירה או העברה של "נכס מהותי" כמשמעו בסעיף 

ת להודיע לנאמן על יצירת כל שעבוד על ומחויב ןלהלן, וכן, אינ 8.1 

 לעיל.  6.3 , למעט כאמור בסעיף ןנכסיה

 התחייבויות פיננסיות 6.4

שטר  החוב על פי תנאיאגרות עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של 

, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה הנאמנות

א') על פי שטר נאמנות זה ותנאי איגרות החוב (סדרה א'), תעמוד החברה בכל עת 

  בהתניות הפיננסיות המפורטות להלן: 

ההון העצמי המאוחד של החברה (לא  קלנדריכל רבעון  שלביום האחרון  )1(

דולר ארה"ב (סכום זה לא  מיליון 80- ת מכולל זכויות מיעוט) לא יפח

  ");ההון המינימאלי" או "התניית ההון העצמייוצמד למדד) ("

- יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל קלנדריביום האחרון של כל רבעון   )2(

EBITDA  התניית יחס חוב ל(" 12מתואם לא יעלה על-EBITDA או "

 ").המקסימאלי EBITDAיחס חוב "

כהגדרתם בסעיף  - " מתואם EBITDA"-" ומתואםחוב פיננסי נטו "

לעיל. יובהר, כי במקרה של רכישת נכס מניב אחד או יותר, חישוב  5.3 

- המתואם את ה EBITDA-אמת המידה הפיננסית ייעשה תוך הוספה ל

EBITDA המתואם שהניב אותו נכס תוך תקנון ה-EBITDA  המתואם

   של נכס זה למונחי שנה מלאה.

, היחס בין החוב פיננסי נטו של קלנדרירבעון  כלביום האחרון של  )3(

  .  72%) נטו לא יעלה על שיעור של CAPהחברה לבין סך ההון והחוב (

) לעיל, תתבצע 3) עד (1הבדיקה בדבר עמידת החברה בהתניות הפיננסיות שבס"ק (

וכל עוד איגרות חוב בסיסם  ועלביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה 

(סדרה א') קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה 

 .")הבדיקה מועד(" על החברה לפרסם עד לאותו מועד
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הרבעוניים או השנתיים, לפי  יםהכספי ותביאורים לדוחהרה תפרט במסגרת החב

) עד 1( טניםקעיפים , את עמידתה או אי עמידתה בהתניות הפיננסיות שבסהעניין

) לעיל וכן תציין בביאור הכספי כאמור גם את החישוב הרלוונטי ביחס לכל 3(

  אחת מההתניות הפיננסיות המפורטות לעיל. 

) 3) עד (1החברה באיזו מהתניות הפיננסיות האמורות בסעיפים קטנים (לא עמדה 

וכן תדווח בדיווח מיידי במגנ"א אודות בכתב לנאמן על כך החברה , תדווח לעיל

נתון זה ואת משמעות הנתון בהתאם לסעיף זה, וזאת לא יאוחר מתום יום 

). לעניין עניין, לפי השנתיאו עסקים אחד לאחר פרסום הדוחות הכספיים (רבעוני 

 ייחשב כדיווח לנאמן. לאסעיף זה דיווח במגנא 

בדיקה  מועדישני בהפיננסיות האמורות לעיל  מההתחיבויות באיזואי עמידה 

תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של  -רצופים 

  להלן.  8.1.14  ףאיגרות החוב (סדרה א'), כמפורט בסעי

  מגבלת חלוקת דיבידנד   6.5

היא לא תבצע חלוקה החל ממועד חתימת שטר נאמנות זה, החברה מתחייבת כי 

(כהגדרתה בחוק החברות) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל 

. לאחר התאריך האמור, מתחייבת 2018במרץ  1לפני יום  ")חלוקה(" דיבידנד

  אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: החברה שלא לבצע חלוקה, 

על פי  מהרווח הנקי לפני מס של החברה   50%על  הסכום החלוקה לא יעל )1(

דוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה (הרבעוניים או נתוני ה

בנטרול  2017בספטמבר  30שנרשמו בחברה החל מיום  העניין)השנתיים, לפי 

הפסדי/רווחי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של 

או למועד בו נרכשו  2017 יוניב 30נכסי החברה ביחס לשוויים ההוגן ליום 

הרווחים "- " ורווחי/הפסדי שערוךהנכסים, לפי המאוחר מביניהם ("

. יובהר כי ", בהתאמה) ובנטרול רווחי/הפסדי שערי חליפיןלוקההניתנים לח

הרווחים הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים 

   יצטברו לרבעונים הבאים;

היחס בין החוב שקדם למועד החלוקה, קלנדרי הרבעון הביום האחרון של  )2(

לא יעלה על להלן,  5.3כהגדרתו בסעיף נטו  CAPפיננסי נטו של החברה לבין 

  .  65%שיעור של 

ההון העצמי ביום האחרון של הרבעון הקלנדרי שקדם למועד החלוקה,  )3(

לא  , בניכוי הדיבידנד שיחולק,המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט)

 .דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד) מיליון 95 -יפחת מ

מונחים אלה  כהגדרתמתואם  EBITDA-אם ליחס החוב הפיננסי נטו מתו )4(

 ;9.5- מ יפחתלעיל, לא  6.4 בסעיף 

החברה תמסור לנאמן אישור שלפיו דירקטוריון החברה דן וקבע כי במועד  )5(
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החלטת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד לא קיימים בחברה "סימני 

שקיימים סימני  או) לתקנות הדוחות 14(ב)(10אזהרה" כהגדרתם בתקנה 

דירקטוריון החברה קבע כי אין בכך כדי להצביע על ואזהרה כאמור לעיל 

  בעיית נזילות בחברה;

  להלן. 8 לא קיימת עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  )6(

  ". מגבלת הדיבידנד) לעיל, ייקרא להלן ביחד: "6) עד (1האמור בס"ק (

ימי עסקים לאחר אישור החלוקה על  3 -לא יאוחר מהחברה תעביר לידי הנאמן 

דבר עמידת ידי דירקטוריון החברה אישור של רוה"ח המבקר של החברה, ב

כאמור בסעיפים קטנים  החברה במגבלת הדיבידנד (כולל פירוט החישוב הרלבנטי)

לפי סעיף קטן בחתימת מורשי החתימה שלה ואת אישור החברה  ) לעיל5) עד (1(

 למחזיקי אגגרות המהותיותוכן כי החברה עומדת בההתחייבויותיה  ) לעיל6(

והכל בנוסח לשביעות רצון החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות 

  . הנאמן

וכן בביאורים לדוחות הכספיים החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון 

הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין, את סך הרווחים הניתנים לחלוקה למועד 

   הדוח הרלוונטי.

  נוי בתקינה חשבונאיתעמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שי 6.6

בתקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת זאת החלה  מהותיבמקרה של שינוי 

על אופן חישוב  מהותית המשפיע אשר, עליה במועד התקשרותה בשטר נאמנות זה

, המפורטות בשטר זה אמות מידה פיננסיות/עמידת החברה בהתניות הפיננסיות

 לפיה החשבונאית לתקינה בהתאםהפיננסיות כאמור  התניותתבחן את  החברה

תערוך כך  כשלצורך, זה שטר חתימת במועד החברה של הכספיים הדוחות נערכו

החברה מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת, הכולל באורים מהותיים ורלוונטיים 

בלבד, מסוקרים או מבוקרים (לפי העניין) בהתאם לתקינה החשבונאית שלפיה 

"), ותפרסם מאזן הפרופורמהותיה הכספיים של החברה טרם השינוי ("נערכו דוח

אותו יחד עם דוחותיה הכספיים של החברה. במקרה כאמור, תיבחנה תחולת 

מהותית על אופן  השפעהלעניין זה, " פי מאזן הפרופורמה.-הוראות שטר זה על

 לפחות בהון העצמי של 5%שינוי של  -" משמעה הפיננסיות התניותחישוב 

  .ות החוב)רהחברה (במצטבר, ביחס לכל שינויי התקינה שחלו ממועד הנפקת איג

 פדיון מוקדם .7

  פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה 7.1

אם וככל שיוחלט על ידי הבורסה לניירות ערך על מחיקה מרישום למסחר של 

איגרות החוב מפני ששווי סדרת איגרות החוב פחת מהסכום הקבוע בהנחיות 

  מהמסחר, תפעל החברה כדלקמן: הבורסה בדבר מחיקה

על המחיקה מהרישום  בורסההת דירקטוריון יום מתאריך החלט 45תוך   )א(
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למסחר כאמור תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק 

  באיגרות החוב לפדותן.

יום מתאריך  17מועד הפדיון המוקדם לגבי איגרות החוב יחול לא לפני   )ב(

יום מהתאריך הנ״ל, אך לא בתקופה  45 - מפרסום ההודעה, ולא מאוחר 

  שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את איגרות החוב שהמחזיקים בהן   )ג(

הריבית שהצטברה על בצירוף ביקשו לפדותן, לפי יתרת ערכן הנקוב 

יום  365על בסיס הקרן עד מועד הפדיון בפועל (חישוב הריבית ייעשה 

  בשנה).

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון   )ד(

הקבועות באיגרות החוב, למי ממחזיקי איגרות החוב שלא יפדו אותן 

במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך איגרות החוב יימחקו מהמסחר 

  ות מכך.בבורסה, ויחולו עליהן בין היתר השלכות המס הנובע

פדיון מוקדם של איגרות החוב כאמור לעיל, לא יקנה למי שהחזיק באיגרות 

החוב, שתיפדנה כאמור, את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד 

  הפדיון.

החברה תפרסם הודעה על מועד הפידיון המוקדם בדו״ח מיידי. בהודעה כאמור 

  יפורט גם סכום תמורת הפידיון המוקדם.

  מוקדם ביוזמת החברה  פדיון 7.2

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את איגרות החוב (סדרה 

ובמקרה  ,ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה 60-א') לפדיון מוקדם, החל מ

כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות 

  ו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:תקנון הבורסה וההנחיות מכוח

  תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום 

פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע 

  לתשלום כאמור. 

יוני,  -מרץ, אפריל  - " משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלענין זה "

  דצמבר. -ספטמבר, אוקטובר  - יולי 

מיליון ש"ח. למרות האמור  10 -ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ

מיליון ש"ח ובלבד  10- לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

  פדיון אחד לשנה.שתדירות הפדיונות לא תעלה על 

י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי איגרות ל ידכל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע

רטה לפי הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') -החוב (סדרה א'), פרו
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  המוחזקות על ידיהם.

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, 

) ימים ולא 17ח מיידי עם העתק לנאמן לא פחות משבעה עשר (תפרסם החברה דו

) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם. מועד הפדיון 45יותר מארבעים וחמישה (

המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין איגרות החוב 

ברה (סדרה א') לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם הח

את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן 

  האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת איגרות החוב (סדרה א') אם סכום הפדיון 

  מיליון ש"ח.  3.2 - האחרון יפחת מ

תשלם החברה את הריבית שנצברה רק היה והחברה תבצע פדיון מוקדם חלקי, 

עבור החלק שנפדה, ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב (אשר 

עקב  נוספת ריבית תשלום של במקרה אינן נפדות במועד הפדיון המוקדם החלקי).

תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם  הפדיון המוקדם

  בלבד.

) שיעור 1במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (

) שיעור הפדיון החלקי במונחי 2הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (

) שיעור 4() שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; 3הסדרה המקורית; (

) עדכון 5(הבלתי מסולקת; הריבית שישולם בפדיון החלקי מחושב לגבי היתרה 

) המועד הקובע 6שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (

) 12( עשר שניםלזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן איגרות החוב שיהיה 

  ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

וקדם, יהיה הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במקרה של פדיון מ

) שווי שוק של יתרת איגרות החוב (סדרה א') 1הסכום הגבוה מבין הבאים: (

הגבוה מבין: (א) מחיר אגרות החוב  פי- , אשר ייקבע עלהעומדות לפדיון מוקדם

בבורסה בסוף יום המסחר בו תתקבל החלטת דירקטוריון החברה לביצוע הפדיון 

) 30החוב (סדרה א') בשלושים (מחיר הסגירה הממוצע של איגרות  המוקדם (ב)

ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון 

נקבע מועד לפדיון מוקדם במועד בו משולמת ריבית, יופחת אם , אולם, המוקדם

ממחיר היחידה הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית המשולם באותו 

תחייבותי של איגרות החוב (סדרה א') ) הערך הה2; (מועד בגין אותה איגרת

העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון 

) יתרת תזרים המזומנים של איגרות החוב (סדרה א') העומדות 3המוקדם בפועל; (

לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח 

מוקדם שיתבצע  פידיוןבמקרה של  לשנה 1%לן) בתוספת הממשלתי (כהגדרתה לה

מוקדם שיתבצע   פידיוןלשנה במקרה של  1.8%ובתוספת  2021בינואר  1עד ליום 

. היוון איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם האמור ךלאחר התארי
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יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס 

  לאיגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם. 

ממוצע משוקלל של תשואה " משמעה, תשואת האג״ח הממשלתילעניין זה: "

ימי עסקים לפני מועד  2ימי עסקים, המסתיימת  7לפדיון (ברוטו), בתקופה של 

סדרות אגרות חוב ממשלתי שאינן צמודות  2דיון המוקדם, של ההודעה על הפ

למדד, בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר 

למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי, היינו סדרה אחת בעלת 

המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ אגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי, וסדרה 

חת בעלת המח"מ הנמוך למח"מ אגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי ואשר, א

  שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב במועד הרלוונטי.

שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי  4לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא 

  שנים, תחושב התשואה כדלקמן:  3.5שנים ומח"מ יתרת ההלוואה הוא  2ב' הוא 

x + 2(1-x) = 3.54 

X .'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א =  

X -1 .'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב =  

על פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשקולל בשיעור של 

) מ"התשואה" ותשואה השנתית של אג"ח ממשלתי 75%שבעים וחמישה אחוזים (

 .") מ"התשואה25%(ים וחמישה אחוזים ב' תשוקלל בשיעור של עשר

החברה תמציא לנאמן תוך חמישה ימי מסחר ממועד החלטת הדירקטריון, אישור 

  מרואה החשבון המבקר של החברה בדבר חישוב הסכום לפרעון. 

 זכות להעמדה לפירעון מיידי  .8

בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף זה להלן, יחולו ההוראות  8.1

  , לפי העניין:להלן 8.2 סעיף בש

 אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאיגרות החוב 8.1.1

או לא תעמוד באיזו מיתר התחייבויותיה המהותיות  או לשטר הנאמנות

לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה . פי שטר הנאמנות-על כלפי המחזיקים

 ) ימים לתיקון ההפרה.7תקופה בת שבעה (

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת  8.1.2

הליכים כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם 

ם לחוק החברות, (למעט למטרת מיזוג ע 350נושי החברה לפי סעיף 

להלן ו/או שינוי במבנה החברה או  8.1.19 חברה אחרת כאמור בסעיף 

פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ולמעט עשיית הסדרים בין 

חזיקי כתבי אופציה (הניתנים למימוש החברה ובעלי מניותיה ו/או מ

למניות) של החברה, שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי 

או אם החברה  להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב (סדרה א'))
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תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע היעדר 

  . פי שטר זה במועדן עליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה 

לחוק החברות כנגד החברה (ושלא  350אם תוגש בקשה לפי סעיף  8.1.3

או  ימים ממועד הגשתה 45בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 

 זה 8.1.3 , כי לעניין סעיף יובהר. בוצע הליך דומה כלפיה על פי דין

 לדין בהתאם תהיה לחברה ביחס החברות לחוק 350 סעיף לפי בקשה

 .הישראלי להליך המקביל, זר בדין מקביל הליך או הישראלי

אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה  8.1.4

להלן) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק  8.1.18 אחרת כאמור בסעיף 

או התקבלה  קבוע וסופי על ידי בית משפט ו/או ימונה לה מפרק קבוע

החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על ידי החברה ו/או כלפיה על 

כי לעניין סעיף קטן זה, הליכי הפירוק ביחס לחברה יהיו יובהר, . פי דין

הליכים בהתאם לדין הישראלי או הליכים מקבילים, בהתאם לדין זר, 

 המקבילים, להליך הישראלי.

או כל בעל תפקיד דומה  אם יינתן צו פירוק זמני ו/או ימונה מפרק זמני 8.1.5

על  דומה ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי שימונה על פי דין

 45, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך ידי בית המשפט

ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור, 

לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו 

יובהר, כי לעניין  או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

ף קטן זה, הליכי הפירוק ביחס לחברה יהיו הליכים בהתאם לדין סעי

הישראלי או הליכים מקבילים, בהתאם לדין זר, המקבילים, להליך 

  הישראלי.

 אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) 8.1.6

לחברה או על נכס מהותי של  או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי דין

 כל אוהחברה (כהגדרתו להלן), או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני 

 45אשר לא נדחו או בוטלו בתוך  - דין פי על שימונה דומה תפקיד בעל

אם ניתן צו למינוי  - ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או 

 ל החברה (כהגדרתו להלן)כונס נכסים קבוע לחברה או על נכס מהותי ש

. על אף האמור, לא תינתן או צו דומה על פי הדין החל על החברה

לבקשות או צווים שהוגשו או שניתנו לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס 

יובהר, כי לעניין סעיף קטן  .לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה

הישראלי או  ביחס לחברה יהיו הליכים בהתאם לדין הכינוסזה, הליכי 

  הליכים מקבילים, בהתאם לדין זר, המקבילים, להליך הישראלי.

אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה (כהגדרת מונח זה להלן) או  8.1.7

יבוצעו פעולות הוצאה לפועל בקשר עם נכס מהותי של החברה (כהגדרת 

מונח זה להלן) והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, 
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ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא  45תוך 

תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או 

יובהר, כי לעניין סעיף ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. 

הוצאה לפועל ביחס לחברה יהיו  הליכי או העיקולקטן זה, הליכי 

התאם לדין הישראלי או הליכים מקבילים, בהתאם לדין זר, הליכים ב

    המקבילים, להליך הישראלי.

אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של  8.1.8

  החברה (כהגדרת מונח זה להלן).

אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא עמדה,  8.1.9

גרות החוב (סדרה א'). בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אי

מובהר כי בין ההתחייבויות המהותיות של החברה נכללים בין היתר 

 סכומי התשלום למחזיקים ומועדיהם.

אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או  8.1.10

, כפי שאלו יהיו מעת מניהול עסקיה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול

 לעת.

בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה  אם חלה הרעה מהותית 8.1.11

של איגרות החוב (סדרה א') וקיים חשש ממשי שהחברה לא לראשונה 

 תוכל לפרוע את איגרות החוב (סדרה א') במועדן.

אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבל  8.1.12

מחזיקי איגרות החוב מראש של להעברת השליטה כאמור אישור 

 . בהחלטה מיוחדת(סדרה א') 

   -זה  8.1.12  עיףלעניין ס

 בלמעלהבו ההחזקה, במישרין ו/או בעקיפין,  מצב -" שליטה העברת"

 משהמהון החברה וזכויות ההצבעה בה לא תימצא בידי מר  50%- מ

 או/ו") השליטה בעלי: "זה(בסעיף  סקינאורליו/או מר ג'יי  אורלינסקי

  .ראשונה מדרגה םמשפחת מבני מי בידי

עם מי מבני המשפחה מדרגה ביחד  במצטבר השליטה בעלי - "  החזקה"

 בעלישוהכל לרבות באמצעות נאמנויות , השליטה בעליראשונה של 

מדרגה ראשונה, כאמור לעיל, הינם  םו/או מי מבני משפחת השליטה

   .הנהנים ו/או המנהלים שלהם

בן זוג, הורה, הורה הורה, ילד, אח וכן  -" בני משפחה מדרגה ראשונה"

  . ילד או בן זוג של כל אחד מאלה

פי דין אינה מהווה - למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על

 השליטה בעליהעברת שליטה לעניין סעיף זה וככל שתועברנה החזקות 

פי -בדרך של ירושה על(ו/או מי מבני משפחתו מדרגה ראשונה) בחברה 
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  .זה סעיף לפי שליטה העברת ייחשב לא הדבר, מורדין כא

  

) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה 1אם יועמדו לפירעון מיידי: ( 8.1.13

/או מספר חובות ו) חוב 2החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, או (

אשר הערך ההתחייבותי של חברות מאוחדות  אושל החברה  מצטברים 

מסך  15%מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על  20שלו הינו 

פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של -הנכסים של החברה, על

החברה שפורסמו (מבוקרים או סקורים, לפי המקרה), לפי הנמוך 

הרי שהם הועמדו  -(ובלבד שאם מדובר בחובות מצטברים  מביניהם

/או מספר  ו) חוב 3, או (י)בד בבד או סמוך האחד לשנ מיידילפירעון 

של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של החברה חובות מצטברים 

 20(בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה 

מיליון דולר לפחות לפי הדוחות הכספיים האמורים (חובות כאמור 

ירעון "), והדרישה לפהחוב האחר) יכונו בסעיף זה: "3(- ) ו2בס"ק (

ימים מהמועד בו ) 21( דואח עשריםמיידי כאמור לא הוסרה בתוך 

) חוב של החברה, כולל הלוואות 4או ( הועמדו לפירעון מיידי כאמור

), אשר הערך ההתחייבותי  Non-Recourseללא יכולת חזרה לחברה (

מסך הנכסים של החברה על פי הדוחות הכספיים  40%שלו עולה על 

של החברה שפורסמו (מבוקרים או סקורים לפי  המאוחדים האחרונים

הלוואה ללא יכולת חזרה ) לעיל, 3(- ) ו2לעניין סעיפים קטנים (. המקרה)

לא תיחשב לעניין זה כחוב אחר כאמור לעיל.  )Non-Recourseלחברה (

זה יצוין, כי בקשר עם חוב אחר אשר חבות החברה בגינו הינה  לעניין

זה תקום  8.1.13בעקבות מתן ערבות לפירעון אותו חוב, העילה שבסעיף 

רק ככל שהחברה נדרשה לפרוע בפועל סכום הגבוה או שווה לחוב 

האחר האמור. ככל שיתקיימו התנאים האמורים דלעיל אזי תחול 

ו מועד שבו נדרשה החברה לפרוע את העילה האמורה וזאת החל מאות

החוב האחר (בכפוף לתקופת הרפוי המפורטת לעיל) ולא ממועד העמדת 

  .חופפים אינם אלו שמועדים ככל, מיידיאותו חוב לפירעון 

מההתחייבויות הפיננסיות האמורות  באיזוהחברה לא תעמוד  אם 8.1.14

 .רצופים רבעונים שניבמשך  לעיל 6.4 בסעיף 

, כמפורט חלוקההאם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת  8.1.15

 לעיל; 6.5 בסעיף 

אם דירוג איגרות החוב (סדרה א') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג  8.1.16

במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה  .BBBהנמוך מדירוג 

לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין 

 ם הדירוג של חברת הדירוג החדשה. סול
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לעניין סעיף זה להלן יודגש, כי במקרה שאיגרות החוב (סדרה א')   

תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לעניין 

העילה לפירעון מיידי שלעיל תיעשה, כל עת, על פי הדירוג הנמוך 

  מביניהם. 

תמכור  אואו ישראל "ב לארה מחוץ עסקית פעילות תקייםאם החברה  8.1.17

ים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה, ולא התקבלה למכירה /לאחר

בהחלטה מראש, כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), 

מכירה לכל צד שלישי שהוא (לרבות בעל  -" מכירה לאחר"  .מיוחדת

השליטה בחברה ו/או תאגידים בשליטתו), למעט מכירה לתאגידים 

נכס או צירוף של  - " עיקר נכסי החברהבבעלות מלאה של החברה; "

מספר נכסים אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות 

הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי 

מהיקף נכסיה במאזן המאוחד של החברה על פי הדוחות  50%עולה על 

 בתחום תושקע המכירה תמורת אם אלא וזאת, הכספיים כאמור

תקופה  בתוך ייחתם כאמור ההשקעה הסכם כאשר, להשקעה"ן הנדל

להסרת ספק יובהר, כי תמורת המכירה . חודשים ממועד המכירה 6של 

 לא תחולק כדיבידנד.

 מלאה שלבבעלות (למעט מיזוג כאמור עם חברה אם יבוצע מיזוג  8.1.18

איגרות החוב (סדרה א') ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי החברה) 

הקולטת נטלה על עצמה את  יישותה, אלא אם כן בהחלטה מיוחדת

מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') 

הצהירה החברה או החברה הקולטת (לפי לפי שטר הנאמנות ובנוסף 

העניין) כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), לרבות באמצעות הנאמן, 

ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב  10לפחות 

המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות 

ין בסעיף זה כדי לגרוע מיתר כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). א

העילות להעמדה לפירעון מיידי המוקנות למחזיקי איגרות החוב 

ימים  30זה לעיל ולהלן. כמו כן, החל מתקופה של  8.1 בהתאם לסעיף 

ני מועד המיזוג המתוכנן ועד למועד המיזוג, יחולו כל העילות לפ

ביחס לחברה הקולטת כאילו  גםזה לעיל ולהלן  8.1 המנויות בסעיף 

בשטר זה שבהם האמור נגזר  היתה החברה. ביחס לאמור בסעיפים

מהדוחות הכספיים של החברה, תבוצע הבדיקה ביחס לדוחות הכספיים 

של החברה הקולטת כפי שיהיו לאחר המיזוג. לעניין זה יודגש ויובהר, 

בבעלות  כי העילה האמורה בסעיף זה לא תחול על מיזוג בין תאגידים

לבין חברות הנכס כאמור לא יהיה בין שמיזוג ובלבד  החברהשל  מלאה

התאגידים שנכסיהם משועבדים תאגידים שאינם נכללים במסגרת 

  .לטובת מחזיקי אגרות החוב
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אם המסחר באיגרות החוב (סדרה א') בבורסה הושעה על ידי הבורסה,  8.1.19

למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי 

מהלכם ההשעיה לא ימים ממועד ההשעיה ב 60לתקנון הבורסה, וחלפו 

  בוטלה.

 אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא. 8.1.20

אם החברה הפרה את תנאי איגרות החוב (סדרה א') ו/או שטר הנאמנות  8.1.21

ממצגי החברה  מהותיהפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר כי מצג 

ו/או מלא, והנאמן נתן  ןנכו ובאיגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינ

 תב לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה הודעה לחברה בכ

 ימים ממתן ההודעה. 14תוך  כאמור

אם איגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה  8.1.22

עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה. ם רצופים מיי 60על 

לעניין זה יראו, בין היתר, את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה 

לשלם לחברה המדרגת ואת אי מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על 

ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת, 

 כסיבות ונסיבות שהינן בשליטת החברה. 

תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה א') או במקרה שהחברה  8.1.23

, בניגוד ריםו/או ניירות ערך אח תנפיק סדרות נוספות של איגרות חוב

 לעיל.  4להוראות סעיף 

לחוק ניירות  1אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף  8.1.24

 ערך.

או  אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין 8.1.25

יום מהמועד האחרון שבו היא  30, בתוך לפי הוראות שטר הנאמנות

 חייבת בפרסומו. 

 א') נמחקו מהמסחר בבורסה.אם איגרות החוב (סדרה  8.1.26

אם איגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות  8.1.27

  מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.

תיה לאי יצירת שעבודים כאמור יוהתחייבואיזו מאם החברה תפר  8.1.28

 לעיל.  6.3 בסעיף 

הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה  תרשם אם 8.1.29

 רצופים. רבעונים 2של 

התחייבויותיה בקשר עם אישור עסקאות איזו מאם החברה תפר את  8.1.30

 לעיל. 5.4   כאמור בסעיף

התחייבויותה להפקדת כרית הריבית כאמור יזו מאאם החברה תפר  8.1.31
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 הנוספות הבאות: ו/או איזו מהעילות  לעיל 5.5  בסעיף 

ששווי החזקתה במישרין  יחיד נכס תרכוש אם החברה 8.1.31.1

 הנכסים מסך 15%- מיהיה יותר  ,הרכישה לפני ,ובעקיפין

שקדמו למועד  החברה של יםמאוחדדוחות הכספיים הב

  .הרכישה

, מחברות התפעול 50% - בלמעלה מ הועברה השליטה  אם 8.1.31.2

במישרין או בעקיפין, ולא התקבל להעברת השליטה כאמור 

 בהחלטהשל מחזיקי איגרות החוב (סדרה א')  מראשאישור 

 . מיוחדת

 בני" -", ו החזקה", "שליטה העברת" -  8.1.31.2בסעיף 

", כהגדרת מונחים אלה בסעיף ראשונה מדרגה משפחה

 לעיל (בשינויים המתחייבים). 8.1.12

 נציג למינוי הקשורות מההוראות איזו הפרה החברה 8.1.31.3

 .דין בי כתבי להמצאת

החברה תפר את התחייבותה שלא להנפיק אגרות חוב מחוץ  אם 8.1.32

לישראל ושלא ליטול בעצמה חוב פיננסי אחר מחוץ לישראל כמפורט 

 .לשטר 4בסעיף 

אם החברה, נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי השליטה בה יפרו את  8.1.33

 לשטר. 33 התחייבותיותיהם כמפורט בסעיף 

בארה"ב מניב ן נדל"השקעה באם עיקר פעילותה של החברה אינו  8.1.34

 במוסדות לרבותלתשקיף),  7(כהגדרתם בפרק  רפואיים במוסדות

   .םיאחר דומים בנכסים או גמילה

״ הינו נכס או מספר נכסים במצטבר נכס מהותי של החברהזה, ״ 8 לעניין סעיף 

של החברה או של תאגידים בשליטתה שנכסיהם מאוחדים בדוחותיה של החברה, 

, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים במועד הרלוונטי אשר ערכם

 50% , עולה עלשפורסמו לפני אותו מועד ים או מסוקרים) של החברה(מבוקר

   מהיקף הנכסים במאזן המאוחד של החברה על פי הדוחות הכספיים כאמור.

נכס או מספר נכסים ", משמע החברה של פעילותה עיקרזה, " 8לעניין סעיף 

במצטבר של החברה או של תאגידים בשליטתה שנכסיהם מאוחדים בדוחותיה 

החברה, אשר ערכם, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים של 

מהיקף הנכסים במאזן המאוחד של  90%או מסוקרים) של החברה, עולה על 

  .החברה על פי הדוחות הכספיים כאמור

(כולל) לעיל יחולו,  8.1.34  עד 8.1.1 בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  8.2
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  לפי העניין, ההוראות הבאות:

 (כולל) 8.1.34  עד 8.1.1 בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  8.2.1

לעיל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א' 

ימים ממועד זימונה (או מועד קצר  21אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 

להלן), ואשר על סדר יומה תהיה  8.2.5  יותר בהתאם להוראות סעיף

החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של 

איגרות החוב (סדרה א'), בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים 

לעיל, לפי העניין. בהודעת הזימון  (כולל) 8.1.34  עד 8.1.1 בסעיפים 

האירוע הרלוונטי המפורט בסעיף הופסק או הוסר  ,טלובויצוין, כי היה 

לעיל שבגינו זומנה האסיפה, עד למועד כינוס האסיפה, אזי יבוטל  8.1 

 זימון אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל.

 החלטת מחזיקים להעמיד את איגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי 8.2.2

תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים 

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א'), ברוב 50%(

של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה 

או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים 

  כאמור. ) לפחות מהיתרה20%אחוזים (

או הוסר איזה  , הופסקבמקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל 8.2.3

לעיל, והחלטה (כולל)  8.1.34  עד 8.1.1 מהאירועים המפורטים בסעיפים 

באסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') כאמור התקבלה באופן 

לעיל, הנאמן יהיה חייב, תוך זמן סביר,  8.2.2 הנדרש כמפורט בסעיף 

להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב 

כוונתו  על ימים 15 של בכתב התראה לחברה שנתן ובלבד ,(סדרה א')

  .כן לעשות

העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור ישלח על ידי הנאמן לחברה לשם  8.2.4

פרסום והזימון לאסיפה יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו 

  לפעול להעמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב כאמור. 

הימים האמורים  21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  8.2.5

 8.2.3 ימי ההתראה האמורים בסעיף  15לעיל ו/או את  8.2.1 בסעיף 

לעיל ו/או לא למסור התראה כלל, במקרה בו יהיה הנאמן בדעה, כי 

קיים חשש סביר כי המתנת תקופה זו או מסירת ההתראה, לפי העניין, 

תפגע באפשרות להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי או תפגע 

 בזכויות המחזיקים.  

לעיל, תקופה שבה רשאית  8.1 נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף  8.2.6

החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה 

להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את 
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זה, רק אם חלפה התקופה  8 יף איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסע

שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את 

התקופה האמורה אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות 

 ים.המחזיק

זה לעיל בכדי לגרוע  8.2 למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור בסעיף  8.2.7

מסמכותו של הנאמן להעמיד לפירעון מיידי את איגרות החוב (סדרה 

 ובכפוף לכל דין.א') על פי שיקול דעתו 

זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן  8.2 על אף האמור בסעיף  8.2.8

בכתב למנות נציגות דחופה, יש לפעול על פי ההוראות הקבועות 

  לשטר הנאמנות. תוספת השלישיתב

למען הסר ספק מובהר כי הפירעון המיידי יעשה לפי יתרת ערכן הנקוב  8.2.9

ת החוב (סדרה א'), אשר טרם נפרעו כולל הפרשי ריבית של איגרו

כאשר לרבות ריבית פיגורים (ככל שרלוונטי) שהצטברו על הקרן, 

הריבית תחושב לתקופה המתחילה לאחר היום האחרון שבגינו שולמה 

ריבית ועד למועד הפירעון המיידי בפועל (חישוב הריבית עבור חלק 

 יום לשנה). 365משנה יעשה על בסיס 

למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור  8.2.10

לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או 

נוסף העומד למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') או לנאמן על פי תנאי 

איגרות החוב (סדרה א') והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת 

 8.1 רעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף החוב לפי

לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב 

 או של הנאמן כאמור.

  בידי הנאמןתביעות והליכים  .9

בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, הנאמן יהיה רשאי, בכל  9.1

עת, לפי שיקול דעתו, וללא מתן הודעה נוספת, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות 

הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לנכון ובכפוף לכל דין, 

איגרות החוב (סדרה א') וכן לשם לשם מימוש ו/או הגנה על זכויות מחזיקי 

אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות אחרת של החברה על פי שטר הנאמנות. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים 

משפטיים ו/או אחרים גם אם איגרות החוב (סדרה א') לא הועמדו לפירעון מיידי 

ות החוב (סדרה א') ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני והכל להגנת מחזיקי איגר

הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין. על אף האמור בסעיף זה מובהר כי, זכות 

לעיל ולא מכח סעיף  8 להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 

 זה. 

בכפוף להוראות שטר הנאמנות, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפה  9.2
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כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה 

 בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות. 

הנאמנות לעשות פעולה כלשהי, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר  9.3

לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב (סדרה 

א') כאמור בסעיף זה, יהיה הנאמן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע 

של כל פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב 

אות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שכינוס האסיפה או (סדרה א') ו/או הור

הפניה לביהמ״ש ייעשו במועד הראשון האפשרי. למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן 

לא יהיה רשאי לעכב נקיטת פעולות או הליכים כאמור במקרה בו השיהוי עשוי 

 לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

ל החלטה מיוחדת של מחזיקי איגרות החוב (סדרה הנאמן יהיה רשאי, בכפוף לכ 9.4

) כאמור לעיל, לוותר באותם תנאים שיראה לנכון על קיומן של אותן 'א

 התחייבויות, כולן או מקצתן, של החברה.

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים משפטיים כלשהם, לכנס אסיפת מחזיקי  9.5

באילו הליכים לנקוט איגרות חוב (סדרה א') כדי שיוחלט על ידי המחזיקים 

למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כמו כן, יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפת 

מחזיקי איגרות חוב (סדרה א') לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים 

כאמור ובלבד שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי על פי הוראות 

יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות  התוספת השנייה לשטר הנאמנות ולא

 המחזיקים.

  נאמנות על התקבולים .10

כל הכספים שיוחזקו מעת לעת על ידי הנאמן למעט שכר טרחתו, הוצאותיו ופרעון כל חוב 

כלפיו, בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, 

קוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינ

לסילוק ההוצאות, התשלומים,  -  תחילהבידיו למטרות ולפי סדר הקדימויות בנשיה הבא: 

ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה 

מנות, לרבות שכרו מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנא

 -  שנית(ובתנאי כי הנאמן לא יקבל את שכרו הן מהחברה והן ממחזיקי איגרות החוב). 

להלן);  26.1 לתשלום כל סכום אחר על פי ה'התחייבות לשיפוי' (כהגדרת מונח זה בסעיף 

לתשלום למחזיקי איגרות החוב מסדרה א' אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  - שלישית

  להלן;    26.4.2 

כדי לשלם למחזיקים את  - היתרה תשמש למטרות לפי סדר העדיפות הבא: (א) ראשית 

, ככל ריבית הפיגורים בגין איגרות החוב המגיעה להם לפי תנאי איגרות החוב (סדרה א')

ום ריבית הפיגורים המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה פסו ובאופן יחסי לסכ-פרי שמגיעה,

כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א')  -או זכות קדימה לגבי איזה מהם; (ב) שנית 

פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן - את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב פרי
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 - ; (ג) שלישית בי איזה מהםשבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לג

פי -כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') את סכומי הריבית המגיעים להם על

פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי -ידיהם פרי- איגרות החוב המוחזקות על

לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב 

כדי לשלם למחזיקים את סכומי הקרן  -; (ד) רביעית די החברה או באופןי-(סדרה א') על

פסו, זאת בין אם הגיע זמן סילוק -המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידם פרי

סכומי הקרן ובין אם לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר 

רה א') על ידי החברה או באופן אחר; את לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב (סד

  במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.  - העודף 

מהתשלומים למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על 

  פי כל דין.

כן, יפעל הנאמן יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה 

בסבירות לקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידיו 

  בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן .11

ם הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשל

") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או התשלום הרלוונטילמחזיקים (בסעיף זה: "

") ובלבד סכום המימוןההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (בסעיף זה: "

שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. 

ממועד ביצוע התשלום החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר 

הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי 

שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום 

עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני המועד הקובע  המימון לידי הנאמן כאמור.

ופחת סכום המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו י

המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת 

   התשלום הרלוונטי.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל 

ו מונה בעל תפקיד מטעם בית המשפט /אושלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין 

 (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון

 סכום(" (בצירוף מע"מ)"ח ש 700,000) יוגבל לסך של ו/או מינוי שלוחים ו/או יועצים לנאמן

שיפוי  מובהר בזאת כי סכום התקרה אינו מגביל את זכות הנאמן בקבלת .")התקרה

  מהחברה ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור  אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה

מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע 

מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת הסכומים המגיעים למחזיקים מן החברה, 

  הנאמנות. אשר שימשו לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר
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  סמכות לעכב חלוקת כספים .12

לעיל, היה והסכום הכספי, אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת  10 למרות האמור בסעיף 

לעיל, יהיה  10 ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה בהתאם לסעיף 

לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכום ש"ח,  מיליון 1 - פחות מ

להלן.  17 האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 

אלה על רווחיהן יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לסכום  לכשתגענה השקעות

ישלמם הנאמן למחזיקים בהתאם לסדר  אשר יספיק כדי לשלם את הסך האמור לעיל,

לעיל. במקרה בו עד למועד המוקדם מבין: מועד תשלום  10 הקדימויות כאמור בסעיף 

הריבית ו/או הקרן הקרוב או זמן סביר לאחר קבלת הסכום הכספי האמור, לא יהיה בידי 

ן רשאי לחלק ש"ח כאמור, יהיה הנאמ מיליון 1הנאמן סכום, אשר יספיק כדי לשלם לפחות 

  למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידיו. 

זה לעיל, רשאים מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), לפי החלטה  12 על אף האמור בסעיף 

רות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על ידי הנאמן שתתקבל על ידיהם, להו

ש"ח  מיליון 1 -לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות מ 10 והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 

וזאת בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו אותה עת. על אף האמור תשלום שכר 

הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם (ולעניין 

ההוצאות שכבר שולמו על ידי הנאמן, יוחזר לנאמן סכומם מיד עם הגיע הכספים לידי 

  ש"ח כאמור. מיליון 1ידי הנאמן הינם נמוכים מסך של הנאמן) אף אם הסכומים שהגיעו ל

  הודעה על חלוקה  .13

הנאמן יודיע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל 

 14לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של  12  -ו 10 שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 

וע בהודעה יהיו מחזיקי להלן. לאחר היום הקב 27 יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף 

איגרות החוב (סדרה א') זכאים לריבית לפי השיעור הקבוע באגרת החוב, אך ורק על יתרת 

  סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע לשלם להם כאמור.

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .14

ואשר לא שולם בפועל במועד סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרת חוב (סדרה א')  14.1

הקבוע לתשלומו, מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה היתה מוכנה 

, יחדל לשאת ריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ")"המניעה( ויכולה לשלמו

גרת החוב (סדרה א') יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי יוהמחזיק בא

ו/או ריבית  או הריביתו/להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן 

 . הפיגורים, ככל שרלוונטי

החברה תפקיד בידי הנאמן, במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחר המועד שנקבע  14.2

לעיל ותודיע  14.1 מועדו, כאמור בסעיף לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם ב

בכתב על פי הכתובות המצויות ברשותה, ככל שמצויות ברשותה, למחזיקי 

ר תיחשב כסילוק אותו איגרות החוב (סדרה א') על הפקדה כאמור והפקדה כאמו

תשלום למחזיק ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרות החוב, גם כפדיון אגרת 
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החוב (סדרה א') על ידי החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובות החברה 

 לשאת בשכר טרחתו של הנאמן והוצאותיו והכל בהתאם לקבוע בשטר זה. 

עבור המחזיקים יופקד על ידי הנאמן כל סכום שיוחזק על ידי הנאמן בנאמנות  14.3

בהשקעות המותרות לו  בבנק ויושקע על ידיו, בשמו או בפקודתו, לפי שיקול דעתו

חייב לזכאים בגין אותם סכומים להלן. עשה כן הנאמן לא יהיה  17 פי סעיף - על

אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי ההוצאות הקשורות 

בהשקעה האמורה, לרבות בגין ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי שכר טרחתו 

ותשלומי החובה, וישלמה לזכאים כנגד אותן הוכחות שידרשו על ידו לשביעות 

ק הודעה על הסרת המניעה כאמור, רצונו המלאה. לאחר שיקבל הנאמן מהמחזי

יעביר הנאמן למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש 

השקעתם, בניכוי כל ההוצאות הסבירות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל 

מס על פי דין. התשלום יעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת 

 המחזיק לקבלו.הנאמן, בדבר זכותו של 

להלן, עד לתום שנה  17 הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם על פי הוראות סעיף  14.4

מהמועד הסופי לפירעון אגרת החוב (סדרה א'), אז יחזיר הנאמן את הסכומים 

שיצטברו בידיו (כולל פירותיהם) בניכוי הוצאותיו ובניכוי שכר טרחתו והוצאות 

זה (כגון שכר נותני שירותים וכו'),  אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר

לחברה, והחברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב 

) שנים ממועד 7(סדרה א') הזכאים לאותם סכומים לתקופה של עד תום שבע (

הפירעון הסופי של איגרות החוב (סדרה א'), ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה 

לעיל בשינויים  14.3 לעיל יחולו עליה הוראות סעיף על ידי הנאמן כאמור 

המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק איגרות חוב (סדרה 

עון הסופי של איגרות החוב (סדרה א'), יעברו ) שנים ממועד הפיר7א') בתום שבע (

יום מיום מסירת הודעה לידי המחזיקים האמורים על  30לבעלות החברה לאחר 

ידי החברה, בכתב, על פי הכתובות המצויות ברשותה, ככל שמצויות ברשותה, 

  והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא.

לעיל ואת  14.4 רת הסכומים כאמור בסעיף החברה תאשר בכתב לנאמן את החז 14.5

דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') כאמור ותשפה את 

סוג שהוא שייגרם לו עקב ובגין  הנאמן בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל

העברת הכספים כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה 

  על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת), בחוסר תום לב או בזדון. 

  קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב ומאת הנאמן  .15

הבורסה קבלה חתומה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה א') או אסמכתא של חבר  15.1

המעביר על ביצוע ההעברה או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין 

סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר את 

הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים 

  בקבלה.
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קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי  15.2

איגרת החוב (סדרה א') כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב 

לעיל ביחס לשחרור החברה בכל הקשור  15.1 (סדרה א') לצורך האמור בסעיף 

  לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון  12  -ו 10 כספים שחולקו כאמור בסעיפים  15.3

 של איגרות החוב (סדרה א').

  הצגת איגרת חוב לנאמן; רישום בקשר עם תשלום חלקי .16

הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב (סדרה א') להציג בפני הנאמן, בזמן  16.1

כלשהי או תשלום חלקי של קרן וריבית, את תעודת איגרות החוב  תשלום ריבית

(סדרה א') שבגינן משולמים התשלומים. ומחזיק אגרת החוב (סדרה א') יהיה 

חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את 

מחזיקי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על 

  איגרות החוב (סדרה א') אחריות ו/או חבות כלשהי.

הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב (סדרה א') הערה בנוגע  16.2

  לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  16.3

תן לו על ידי מחזיק איגרת החוב (סדרה א') איגרות החוב (סדרה א') לאחר שני

כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת 

  אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן  16.4

 אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 קעות כספיםהש .17

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו באחד 

בשמו או  AAמארבעת הבנקים הגדולים בישראל, ובלבד שדירוג הבנק לא יפחת מדירוג 

בפקודתו, בהשקעות וזאת כפי שימצא למתאים, והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות, ובלבד 

מק"מים המונפקים על ידי בנק ישראל ו/או איגרות חוב שישקיע בפיקדונות בנקאיים, 

  ממשלתיות המונפקות על ידי בנק ישראל.

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל 

ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה 

אמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון האמורה ובניהול חשבונות הנ

לעיל, לפי  14 ו/או  12 הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות סעיפים 

   הענין.

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .18

סדרה (החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ומחזיקי איגרות החוב, כל זמן שאיגרות החוב 

  טרם נפרעו במלואן, כדלקמן: )א'
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  את עסקי החברה בצורה סדירה, נאותה ויעילה.להתמיד ולנהל  18.1

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, ולשמור  18.2

את הפנקסים לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי 

משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות) במשרדיה, ולאפשר לנאמן ו/או לכל נציג 

ימי עסקים ממועד בקשתו בכתב של  5 -לא יאוחר ממורשה של הנאמן לעיין, 

הנאמן שיתואם מראש עם החברה, בכל פנקס כאמור ו/או מסמך כאמור שהנאמן 

יבקש לעיין בו. לעניין זה, נציג מורשה של הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה למטרת 

עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור, 

  להלן.  31.12 ת בכפוף להתחייבות לסודיות בכפוף להוראות סעיף וזא

ימי עסקים, לאחר  משנילהודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר, ולא יאוחר  18.3

על "נכס  או בוצעה פעולת הוצאה לפועל/ושנודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול 

לעיל), וכן בכל מקרה בו מונה  8.1 מהותי של החברה" (כהגדרת מונח זה בסעיף 

לנכס מהותי של החברה כונס נכסים, מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או 

ו/או  לחוק החברות 350נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 

וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים  , כנגד החברה,כל בעל תפקיד

הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי 

  העניין.

ימי מסחר, על  משנילהודיע לנאמן בכתב, מייד עם היוודע הדבר לחברה לא יאוחר  18.4

וכן  לעיל, על סעיפיו הקטנים 8.1 קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף 

 8.1על חשש ודאי של החברה להתקיימות איזה מן המקרים האמורים בסעיף 

. האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שלו יבוצע על ידי לעיל על סעיפיו הקטנים

 8.1 החברה מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 

  לעיל, ככל שקיימות.

חוב (סדרה ימים ממועד הנפקתן של איגרות  30למסור לנאמן, לא יאוחר מתום  18.5

 א') לפי שטר זה לוח סילוקין לתשלום איגרות החוב (קרן וריבית).

למסור לנאמן, הודעה בכתב חתומה בידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים  18.6

ימי עסקים מהמועד בו יבקש זאת  5-, לא יאוחר מאו מנכ"ל החברה בחברה

ועל הנאמנות  על פי שטרהנאמן בכתב, על ביצוע כל תשלום לבעלי איגרות החוב 

באותו מועד לבעלי על פי שטר הנאמנות יתרת הסכומים אותם חייבת החברה 

  איגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ״ל.

, כל דוח שהיא חייבת בהגשתו לרשות ניירות ערך. פרסומולמסור לנאמן מיד עם  18.7

דיווח מיידי במערכת המגנ״א של רשות ניירות ערך וכל דיווח או מידע אשר 

ם (במלואו) על ידי החברה במערכת המגנ"א, ייחשב כאילו נמסר לנאמן. על יפורס

אף האמור לעיל, לבקשת הנאמן תמסור החברה לנאמן עותק מודפס של הדיווח 

 או המידע כאמור.

לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, להיכנס בתיאום  18.8
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יה של החברה, בכל ולכל מקום שבו יימצאו נכס מראש למשרדיה של החברה

) ימי עסקים ממועד הבקשה של הנאמן, 7זמן סביר וזאת לא יאוחר משבעה (

פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי - לשם בדיקת נכסיה, על

  אגרות החוב.

 27 למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה כאמור בסעיף  18.9

 לשטר זה.

יתן, או מנכ"ל החברה לגרום לכך כי נושא משרה הבכיר בתחום הכספים בחברה  18.10

ימי עסקים ממועד  5- ולא יאוחר מ ,ממועד בקשתו של הנאמן תוך זמן סביר

מסמך, חישוב או מידע  לנאמן ו/או לאנשים שיורה, כל הסבר, בקשתו של הנאמן,

פי שיקול דעתו -בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, על

של הנאמן, לשם בדיקות שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי איגרות 

  החוב.

כהגדרת המונחים (כל עוד החברה הינה חברת אגרות חוב שהינה חברה פרטית  18.11

לנאמן, לבקשתו, פרוטוקולים חתומים של אסיפות להמציא  -) בחוק החברות

בעלי המניות תוך זמן סביר ממועד בקשתו ובכלל זה מתחייבת החברה למסור 

לנאמן העתק מכל מסמך ו/או מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל 

שהעבירה ולמסור העתקים מהודעות ומהזמנות שינתנו למחזיקי אגרות החוב, 

כל שבמהלך חיי אגרות החוב תהפוך החברה לחברה ציבורית ככל שינתנו. כ

לזמן את הנאמן להיות נוכח באסיפות הכלליות  - )המונח בחוק החברות(כהגדרת 

בין אם באסיפות כלליות שנתיות ובין אם באסיפות כלליות מיוחדות של בעלי (

ככל (שתתקיימנה בישראל  )ללא זכויות השתתפות או הצבעה( )המניות בחברה

. פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה במערכת )שתתקיימנה

  .המגנ"א, ייחשב כזימון הנאמן לצרכי סעיף זה

את הדוחות , לתת לנאמן כל זמן שאיגרות החוב (סדרה א') טרם נפרעו במלואן 18.12

 : 5והדיווחים כמפורט להלן

של החברה, ודוחות  וסולו מאוחדיםדוחות כספיים שנתיים מבוקרים  18.12.1

של החברה, לא יאוחר  וסולו מאוחדיםכספיים רבעוניים סקורים 

לפי חוק ניירות ערך גם במקרה בו  לפרסומםמהמועדים הקבועים 

  החברה תפסיק להיות תאגיד מדווח.

 -אם וככל שהחברה תהא חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות  18.12.2

העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל 

המחזיקים באיגרות החוב ופרטי כל מידע שהחברה מעבירה להם בדרך 

אחרת, לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו 

                                                 
 מובהר, כי דיווח במערכת המגנ"א יהווה דיווח לנאמן לצרכי סעיף זה. 5
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מייד עם פרסומו. כל עוד החברה הינה חברה  לציבור (דיווחים מיידיים),

להמציא לנאמן העתק מכל מסמך  -פרטית שהיא חברת איגרות חוב 

שהחברה מעבירה לכלל המחזיקים באיגרות החוב ופרטי כל מידע 

שהחברה מעבירה להם בדרך אחרת, לרבות כל דו״ח המוגש על פי דין 

ידיים), מייד עם לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מי

 פרסומו.

למסור לנאמן, לפי דרישתו הראשונה בכתב, אישור בכתב חתום על ידי  18.12.3

על פי שטר זה רואה חשבון כי כל התשלומים למחזיקי איגרות החוב 

 שולמו במועדם, ואת יתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור.

 חדלה החברה מהיות תאגיד מדווח, תמסור החברה לנאמן, בנוסף 18.12.4

לעיל, דיווחים שנתיים, רבעוניים  18.12 עד  18.2  לאמור בסעיפים

, אשר ייחתמו על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים ועל ומיידיים

  כמפורט להלן:  ידי מנכ"ל החברה,

 4לפרק  5.2.4.8דיווח שנתי הכולל את המידע המפורט בנספח   (א) 

(עקרונות  5(ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי) בשער  2בחלק 

אגף שוק  - לניהול עסקים) בחוזר המאוחד של משרד האוצר 

פרק ניהול נכסי השקעה בחוזר משרד (" 6ההון, ביטוח וחיסכון

יום מהמועד  60 - "), כפי שיעודכן מעת לעת, לא יאוחר מהאוצר

בו הייתה נדרשת החברה לפרסם את הדוחות השנתיים אילו 

  הייתה תאגיד מדווח;

לפרק  5.2.4.9דיווח רבעוני הכולל את המידע המפורט בנספח   (ב) 

ניהול נכסי השקעה בחוזר משרד האוצר, כפי שיעודכן מעת לעת, 

יום מהמועד בו הייתה נדרשת החברה לפרסם  30 -לא יאוחר מ

  דוחות הרבעוניים אילו הייתה תאגיד מדווח; את ה

דיווח מיידי אם אירע אחד מן האירועים המפורטים בנספח   (ג) 

לפרק ניהול נכסי השקעה בחוזר משרד האוצר, כפי  5.2.4.10

שיעודכן מעת לעת. הדיווח יימסר במועד בו היתה נדרשת החברה 

ת או (ב) לתקנות הדוחו30פי תקנה ל לדווח על קרות האירוע ע

  בכל תקנה אשר תחליף תקנה זו. 

ימי עסקים ממועד בקשתו של  5- לא יאוחר מ למסור לנאמן, על פי דרישתו בכתב, 18.13

תצהיר ו/או ההצהרות ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע נוסף, בנוגע  ,הנאמן

לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה) ואף 

                                                 
6 2001/law/Codex.asphttp://ozar.mof.gov.il/hon/  
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ה החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבירה להורות לרוא

בכתב של הנאמן, וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם 

ישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי 

כויות שטר הנאמנות, לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על ז

מחזיקי איגרות החוב ובלבד שהנאמן פועל בתום לב, וזאת בכפוף להתחייבות 

 להלן.   31.12 לסודיות כאמור בסעיף 

 י לחוק.35למסור לנאמן את כל הדוחות או ההודעות כמפורט בסעיף  18.14

ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים או  10-לא יאוחר מ 18.15

 אישור בכתב , לבקשתו,הרבעוניים של החברה, לפי העניין, תמציא החברה לנאמן

מנכ"ל או  חתום על ידי בנוסח לשביעות רצון הנאמן בצירוף תחשיב,, מאת החברה

ה של בחברה, בדבר עמידתה או אי עמידת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

  .לשטר זה 6.4 תניות הפיננסיות המפורטות בסעיף ב החברה

או מנכ"ל החברה לגרום לכך כי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה  18.16

ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן, לנאמן ו/או לאנשים שיורה, כל  5יתן, תוך 

הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו 

פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם מילוי תפקידו - באופן סביר, עלדרושים 

  ולצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

באפריל של  10 יום מדי -אזי  ,ו תחדל החברה מלהיות תאגיד מדווחבמקרה שב 18.17

ישנן אגרות חוב (סדרה א') כל שנה, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, וכל עוד 

נושא דירקטור, מנכ"ל או ר החתום על ידי , תעביר החברה לנאמן אישובמחזור

המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר ביצוע של כל תשלומי הריבית ו/או 

תשלומים על חשבון הקרן, בקשר עם איגרות חוב (סדרה א'), שמועד תשלומם 

הגיע לפני תאריך האישור, ומועד התשלום, וכן את יתרת הערך הנקוב של איגרות 

  ., שעדיין במחזור נכון למועד האישורהחוב, מסדרה זו

של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף, אישור מאת באפריל  10-לא יאוחר מה 18.18

דירקטור בחברה ומאת מנהלה הכללי, כי בתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך 

לא האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן האישור, 

של מהותית של שטר זה, לרבות הפרה של הותית מקיימת מצד החברה הפרה 

 .בו במפורש אחרתאלא אם צוין תנאי אגרות החוב, 

לא יאוחר משני ימי מסחר  להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה 18.19

 .ממועד השינוי

הנאמן רשאי להורות לחברה לדווח לאלתר במערכת המגנ"א, בשם הנאמן כל  18.20

בכתב על ידי הנאמן לחברה, והחברה תהיה חייבת לדווח דיווח בנוסח כפי שיועבר 

 את הדיווח כאמור.

הנאמן ישמור בסוד מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה, לא יגלה אותו לאחר ולא  18.21

יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו של 



67  

  

, ות מחזיקי איגרות החוב, לשם הגנה על זכויהנאמן לפי החוק, לפי שטר הנאמנות

 או לפי צו של בית משפט.

 3 -לנאמן על אי עמידה בקובננט זר כלשהו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מלהודיע  18.22

ימי עסקים מהמועד  3ימי עסקים מיום תחילת אי העמידה בקובננט הזר או בתוך 

י בו ניתנה לה הודעה על ידי חברה כלולה בדבר אי עמידה בקובננט זר כלשהו, לפ

העניין וכן את ההשלכות הצפויות של אי עמידה זו בהתאם להסכמי החברה עם 

אותו גורם. מובהר, כי ככל שהחברה לא תעמוד בקובננט זר כלשהו ותינתן לה 

ארכה לשם עמידה בקובננט הזר, לא יראו, לעניין סעיף זה בלבד, את הארכה 

 נט הזר כאמור. כעמידה בקובננט והחברה תודיע לנאמן על אי העמידה בקובנ

   -לעניין סעיף זה 

תניה פיננסית מהותית של החברה ושל כל חברה כלולה של  -"קובננט זר" 

החברה, במסגרת הסכם עם מוסד פיננסי או עם גורם אחר אשר העמיד לחברה 

  אשראי מהותי.

תניה פיננסית אשר אי עמידה בה מקימה עילה  -" תניה פיננסית מהותית"

  .אשראי מהותילפירעון מיידי של 

מההון העצמי המאוחד של החברה  15%המהווה לפחות  חוב -" אשראי מהותי"

אשראי אשר מכפלת סכומו בשיעור  -(כולל זכויות מיעוט). לעניין חברה כלולה 

מהון  10%ההחזקה של החברה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה מהווה לפחות 

  העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט).

או בדרך אחרת שתפורסם  במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה פרסםל 18.23

 דוחותיה פרסום ממועד עסקים ימי 10 מחלוף יאוחר ולא לרבעון אחת"א במגנ

תמצית רווח  :התפעול חברותאודות  הבאיםנתונים ה את ,החברה של הכספיים

  .ושיעורי תפוסה הכנסותהוצאות, , EBITDARוהפסד, 

  התחייבויות נוספות .19

לעיל, תבצע החברה  8 ככל שאיגרות החוב תעמודנה לפרעון מיידי, כמוגדר בסעיף  19.1

לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי  מזמן לזמן ובכל עת שתדרש

לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את 

  ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן: 7 - הפעולות הבאות, וזאת לא יאוחר מ

תצהיר את הצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או  19.1.1

נחוצות או הדרושות בהתאם לדין לשם תגרום לביצוע כל הפעולות ה

מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או 

  פי שטר נאמנות זה.-באי כוחו על

תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן  19.1.2

 למועילות וידרשן לשם יישום הוראות שטר הנאמנות.

 להם המגיעים הסכומים כל את ולנאמן החוב אגרות למחזיקי לפרוע 19.1.3
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המקורי ובין אם במקרה  החיוב מועד אם בין, הנאמנות שטר תנאי לפי

 .)'Acceleration'('האצה'  של

ידי הנאמן המאשרת כי פעולה -הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה  19.2

הנדרשת על ידיו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה 

  לכך.

  באי כוח .20

החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל  20.1

ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים 

הכלולים בשטר זה, ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת 

נתונות לה, פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות ה-לעשותן על

פי שטר זה -ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על

וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי 

פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל -ימים על 14שטר זה תוך 

  באופן סביר. 

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה  20.1 אין במינוי לפי סעיף  20.2

פוטרת בזאת את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, 

שלוחיו בגין כל נזק שנגרם או והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ו

עלול להגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על סמך כל פעולה שלא נעשתה 

 על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל. 

  הסכמים אחרים .21

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של 

נאמן, כדי למנוע ממנו מלהתקשר עם החברה הנאמן, לפי שטר זה, או בעצם מעמדו כ

בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי 

  ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו כנאמן למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). 

  דוחות על ענייני הנאמנות .22

 1ח35בהתאם להוראות סעיף הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע  22.1

 לחוק ניירות ערך.

ביוני לכל שנה, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, דוח  30הנאמן יערוך עד ליום  22.2

  ").הדוח השנתישנתי על ענייני הנאמנות ("

הדוח השנתי יכלול דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך  22.3

 השנה שחלפה.

צעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי הנאמן יפרסם (בעצמו או באמ 22.4

  במערכת המגנ"א.

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה ו/או של תנאי איגרות החוב (סדרה א')  22.5
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מצד החברה, מכח פרסומים פומביים של החברה או מכח הודעת החברה לנאמן 

לעיל, יודיע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') על ההפרה ועל  18.4 לפי סעיף 

הצעדים שנקט למניעתה או לאכיפת קיום התחייבויות החברה על החברה, לפי 

פי הדין. -ל ידי החברה עלהעניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם ע

 של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.   וחובה ז

ויעביר לידיה העתק  זה 22 הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף   22.6

 .הימנו

פי כל - ה לגרוע מכל חובת דיווח אחרת או נוספת של הנאמן עלאין באמור בסעיף ז 22.7

  דין.

לחוק לפי  1הנאמן חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה' 22.8

) לפחות מיתרת הערך הנקוב 10%דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (

ות של אגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת הסודי

  י(ד) לחוק.35שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

) מיתרת הערך הנקוב 5%לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים ( 22.9

של אגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר 

 עם הנאמנות. 

 10נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של  22.10

"). ככל שלפני הפרעון המלא של אגרות החוב סכום הכיסוילתקופה (" דולרמליון 

 -יופחת סכום הכיסוי מסיבה כל שהיא, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ 

לו על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם  עימי עסקים מהיום בו נוד 7

 דיווח מיידי בנושא.

 שכר וכיסוי הוצאות הנאמן .23

  לשטר זה. 23נספח החברה תשלם לנאמן שכר טרחה כמפורט ב

  סמכויות מיוחדות  .24

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או  24.1

א שטר זה לרבות בקשר עם כל נכס הקובעים את זכותו בקשר עם הנאמנות נשו

הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר, אצל כל בנקאי ו/או 

  כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין. 

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין את חוות  24.2

יך, מודד, מתווך או דעתו או את עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מער

"), ולפעול בהתאם למסקנותיה בין אם חוות דעת או עצה היועציםמומחה אחר ("

כזו הוכנה לבקשת הנאמן או לבקשת החברה והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל 

הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או 

פסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע ב

(למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) ו/או בחוסר תום לב ו/או 
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בחוות דעת ביחס לאופן מימוש זכויות המחזיקים כלפי המנפיק יעמיד בזדון. 

הנאמן העתק מחוות הדעת או מהעצה כאמור לעיון מחזיקי אגרות החוב 

וזאת  (בכפוף להוכחת בעלות של המבקש באגרות החוב)והחברה, לפי דרישתם 

בכפוף לכך שעפ"י שיקול דעתו של הנאמן לא יהיה בחשיפת חוות דעת כאמור כדי 

לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב והוא רשאי לקבוע תנאים בדבר הסדרי העיון 

החברה תישא במלוא הוצאות העסקת היועצים שימונו כאמור . בחוות הדעת

ככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  , שההוצאות תהיינה סבירות.ובלבד

הנאמן ייתן לחברה הודעה חמישה ימי עסקים מראש על כוונתו לקבל המחזיקים 

  .חוות דעת מומחה או עצה כאמור

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב,  24.3

י ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מברק, פקסימיליה, דואר אלקטרונ

מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או 

ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או 

  שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר  בכפוף לכל דין, 24.4

הנאמנות ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או 

פי הסמכויות אשר הוקנו לנאמן בשטר זה או כפי שיוסכם בין - עניניה, אלא על

החברה לבין מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') והנאמן. אין באמור בסעיף זה בכדי 

 גביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.לה

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר  24.5

הנאמנות, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכפוף ליתר הוראות שטר זה. פעל כך 

הנאמן, הוא לא ישא באחריות לכל נזק ואו הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לחברה 

עקב כל פעולה בהם למחזיקי איגרות החוב ו/או אשר יהיה עליהם לשאת  ו/או

ו/או מחדל שיעשו על ידי הנאמן, לרבות כתוצאה מטעויות בשיקול דעת אלא אם 

כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על פי 

וד להוראות שטר חוק כפי שיהיה מעת לעת) או בחוסר תום לב או בזדון או בניג

 זה והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין. 

למעט אם נקבע במפורש אחרת בחוק או בהוראות שטר זה, הנאמן אינו מחויב  24.6

לפעול באופן שאינו מפורט בשטר זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או 

בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב יגיע 

 דיעתו ואין זה מתפקידו.לי

  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .25

הנאמן יהיה רשאי, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין 

עורך דין ובין אדם אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן 

בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

, הסבירהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכרו נקיטה בהליכים משפטיים. כן י
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של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו  בהתחשב בנסיבות העניין,

והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה כנ״ל, והכל בתנאי שהנאמן 

  נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור.

מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות 

  שלוחיו.

 שיפוי לנאמן  .26

להלן,  26.6 החברה ומחזיקי איגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  26.1

להלן) מתחייבת בזאת לשפות את  26.4 כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

י ל ידהנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה ע

הנאמן על פי הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה 

(סדרה א') על פי הוראות שטר נאמנות זה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב 

 "): הזכאים לשיפוי("

כל נזק ו/או הפסד ו/או בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן בגין  26.1.1

לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת 

לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות 

פוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או שביצעו הזכאים לשי

על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת 

 מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ו/או לפי דרישת החברה; וכן

שהוציאו  בנסיבות העניין סבירותבגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות  26.1.2

זק ו/או הפסד שייגרמו להם בשל ו/או שעומדים להוציא וכן בגין כל נ

פעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר 

זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי 

דרישת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ו/או לפי דרישת החברה ו/או 

ף שטר זה וכן בקשר בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוק

לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, 

משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או 

 דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

 והכל בתנאי כי: 

ל דיחוי (מבלי הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סוב 26.1.3

 );, אם וככל שתקום להם זכות כאמורלפגוע בזכותם לשיפוי בדיעבד

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום  26.1.4

לב והפעולה נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם 

 להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

כי הזכאים לשיפוי התרשלו  לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה 26.1.5

 ברשלנות שאינה פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; 
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 .לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון 26.1.6

  ".התחייבות השיפויתקרא " ,זה 26.1 התחייבויות השיפוי על פי סעיף 

) פעלו שלא בתום לב, או 1( :מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי

שלא במסגרת מילוי תפקידם, או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; 

יהיו  -) פעלו בזדון 3ת שאינה פטורה על פי חוק; ו/או () התרשלו ברשלנו2ו/או (

הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום 'התחייבות השיפוי' אך 

ככל שיקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור 

 לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ששולמו להם. 

לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה מבלי  26.2

פי שטר זה, יהיו הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי -ו/או במחויבויות החברה על

ידי הנאמן מהליכים שנקט, בנוגע להתחייבויות - מתוך הכספים שיתקבלו על

ע הנאמנות או שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצו

בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש 

בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים 

משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, תביעות 

ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו 

והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים 

הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על 

זכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן 

לעניין תאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה. נהג בתום לב ובה

סעיף זה פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, 

 .תיחשב כפעולה שהיתה דרושה באופן סביר

לעיל, כל אימת שהנאמן  26.1 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  26.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות -יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על

מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ו/או לפי 

דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות, אך לא רק, פתיחת הליכים או 

ת החוב (סדרה א'), כאמור בשטר זה, יהיה הגשת תביעות לפי דרישת בעלי איגרו

הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון 

") בסכום הנדרש, בעדיפות כרית המימוןכספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("

ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את מלוא 'הפיקדון המימון' 

בפעולות  שהנאמן נקטלעשות זאת על ידי הנאמן ובלבד במועד בו נדרשה 

הסבירות הנדרשות לשם גביית הסכומים האמורים מהחברה, יפנה הנאמן 

למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') שהחזיקו באיגרות החוב (סדרה א') במועד 

להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית  26.4 הקובע (כאמור בסעיף 

המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי 

איגרות החוב (סדרה א') לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' 

 חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים; אין הנדרשת, לא תחול על הנאמן
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באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה 

 מהותית לרעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). 

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת 

לעת, בסכום שיקבע על ידיו. יובהר כי אין בתשלום על  כרית נוספת כאמור, מעת

ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום 

  האמור. 

 התחייבות השיפוי: 26.4

ו ) פעולות שבוצעו על פי שיקול דעת1תחול על החברה בכל מקרה של: ( 26.4.1

תנאי שטר הנאמן ו/או על פי כל דין ו/או נדרשו להתבצע לפי של  הסביר

זכויות מחזיקי איגרות החוב (לרבות בשל  הנאמנות או לשם הגנה על

) פעולות שבוצעו ו/או 2דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (

 נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

להלן)  26.6 תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  26.4.2

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת 1בכל מקרה של: (

מחזיקי איגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת 

) אי 2מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב); וכן (

פי -ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-ם עלתשלו

להלן) ובלבד שהזכאים  26.6 (בכפוף להוראות סעיף  לעיל 26.3 סעיף 

לשיפוי נקטו בפעולות הסבירות בנסיבות העניין הנדרשות לשם גביית 

הסכומים האמורים מהחברה. יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף 

) לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי 2קטן (

 לעיל.  26.4.1 בהתאם להוראות סעיף 

בכל מקרה בו החברה לא תשלם את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות  26.5

השיפוי' ו/או לא תפקיד את מלוא סכום 'כרית המימון', לפי הענין; ו/או נקראו 

לעיל, ובלבד  26.3 ן' לפי סעיף המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימו

שהזכאים לשיפוי נקטו בפעולות הסבירות בנסיבות העניין הנדרשות לשם גביית 

 הסכומים האמורים מהחברה, יחולו ההוראות הבאות:

  יגבו באופן הבא:יפים הכס 26.5.1

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן  - ראשית 26.5.1.1

שעל החברה לשלם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') 

לאחר תאריך הפעולה הנדרשת. מובהר כי במקרה בו 

נעשה שימוש בסכומים אלה על ידי הנאמן משום שהחברה 

לא שילמה את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי 

לשיפוי' ו/או לא הפקידה את מלוא סכום  'ההתחייבות

'כרית המימון', לא יראו בסכומים אלה כאילו נפרעו על 

ידי החברה על חשבון איגרות החוב לטובת מחזיקי איגרות 
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 החוב; 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים  -  שנית 26.5.1.2

בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו 

 26.3 המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 

ן) בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי להל

 הנאמן הסכום החסר. 

" משמעו: החלק היחסי של איגרות החוב חלקו היחסי"

(סדרה א') אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי 

להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור  26.3 כאמור בסעיף 

באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע 

אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של 

  איגרות החוב שבידי המחזיק. 

יובהר, כי מחזיקי איגרות החוב אשר יישאו באחריות 

לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת 

בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי 

ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות 

 לעיל. 10 בהתאם לאמור בסעיף 

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום  26.6

 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים  26.6.1

ת פגיעה מהותית בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניע

לרעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') וזאת ללא החלטה 

יהיה המועד  -מוקדמת של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') 

הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או של קבלת 

 ההחלטה, ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בכל מקרה בו  26.6.2

יהיה המועד  -על פי החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב (סדרה א') 

הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע 

 בהודעת הזימון).

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על  26.7

זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום  26 י סעיף החברה על פ

 האמור. 

קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך  לענין 26.8

לעיל. על הנאמן לפעול בסבירות להשבת  10 תקבולים בידי הנאמן ראו סעיף 

 ידי המחזיקים במקום החברה, מהחברה.כספים כאמור ששולמו על 
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  הודעות  .27

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על ידי דיווח  27.1

במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה 

תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי 

על ידי הנאמן לחברה), ובמקרים המפורטים להלן בלבד בנוסף שיועבר בכתב 

בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור 

לחוק החברות; (ב)  350בישראל בשפה העברית: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 

שתישלח . כל הודעה שתפורסם או פי דין)- (ובלבד שפרסומו בעיתון נדרש על מיזוג

כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור 

 (במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי הענין). 

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן  27.2

על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי 

חרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב (לרבות כתובת דואר אלקטרוני), כתובת א

או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני או על ידי שליח וכל הודעה או דרישה כזו 

כעבור  - ) במקרה של שיגור בדואר רשום 1תחשב כאילו נתקבלה על ידי החברה: (

רה בדואר ) במקרה של שיגו2שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; (

כעבור יום עסקים אחד מיום  -אלקטרוני (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) 

במסירתה על ידי השליח לנמען או  - ) במקרה של שליחתה על ידי שליח 3שיגורה; (

 בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.

  ויתור, פשרה, ושינויים בשטר הנאמנות  .28

שינוי גרת החוב (לרבות ימועדי התשלומים על פי א) 1(בכפוף להוראות כל דין, למעט לגבי 

זה  ובכללשיעור הריבית, ב שינויים )2( ),טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומם

) 3(משינוי בדירוג, /או התאמות הריבית הנובעות מאי עמידה באמת מידה פיננסית ו

ות החברה בקשר התחייבוי) 4(התחייבויות החברה בקשר עם ההתניות הפיננסיות והפרתן, 

הוראות הנוגעות לדין החל על ) 6(הוראות הנוגעות להרחבת סדרה, ) 5(לחלוקת דיבידנד, 

 הוראות )8, (עילות להעמדה לפירעון מיידיו החוב אגרות של הפירעון תנאי) 7(שטר זה, 

 מגבלה )11(, ריבית) כרית 10, (נציג מינוי) 9(, השלילי והשעבוד הממושכנים לנכסים ביחס

דיווחים שעל החברה לתת ) 13( -ומגבלות על עסקאות בעלי שליטה  )12, (פעילות תחום על

יהיה הנאמן רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר,  פי שטר הנאמנות,-על לנאמן,

- לדעתו, משום פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), לוותר על כל הפרה או אי

מילוי של כל תנאי מתנאי איגרות החוב או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על 

   ידי החברה.

ל מחזיקי איגרות החוב בהחלטה מיוחדת, יהיה בכפוף להוראות כל דין ובאישור מוקדם ש

הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן איגרות החוב (סדרה א') תעמוד לפירעון, להתפשר 

עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), לוותר על כל 

ל פי שטר הנאמנות זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') כלפי החברה ע

ואיגרות החוב (סדרה א') ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל 
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  זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') כלפי החברה על פי שטר זה. 

התפשר הנאמן עם החברה, ויתר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') 

או הסכים עם החברה לכל הסדר של זכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לאחר שקיבל 

אישור מוקדם של האסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') כאמור לעיל, יהיה הנאמן 

, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שהנאמן לא פטור מאחריות בגין פעולה זו

הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון או ברשלנות ביישום החלטת האסיפה 

  הכללית.

גרוע מהאמור לעיל, בכפוף להוראות כל דין יהיו החברה והנאמן רשאים בין לפני מבלי ל

טר הנאמנות על נספחיו (לרבות נות את שובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון, לש

  שינוי בתנאי איגרות החוב) אם נתקיים אחד מאלה:

פי שטר -עלמחזיקים באיגרות החוב זכויות האם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע ב  (א)

 28 ) בסעיף 14( עד) 1( קטנים בסעיפים לעיל המנוייםהעניינים (למעט לגבי הנאמנות 

  . ) ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי איגרות החוב (סדרה א')זה רישא

  השינוי אושר על ידי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת.  (ב)

החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי באמצעות המגנ״א על 

  ביצועו. לפני כל שינוי כאמור לעיל, 

בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי 

הערה  איגרות החוב (סדרה א') למסור לו או לחברה את תעודות איגרות החוב, לשם רישום

בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה 

הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, 

  למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') תוך זמן סביר.

 מרשם המחזיקים באיגרות החוב  .29

שום מרשם של מחזיקים באיגרות החוב (סדרה החברה תחזיק ותנהל במשרדה הר 29.1

 א') בהתאם לחוק ניירות ערך, שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

שום (סדרה א') החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי איגרות החוב  29.2

הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין 

עה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר שהוא או כל זכות שביושר, תבי

. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו (סדרה א') לאיגרות החוב

יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של  .נרשמו איגרות החוב

הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאיגרות חוב, עקב פשיטת רגל של כל 

עקב פירוקו), יהא רשאי להירשם כמחזיק לאחר  - יד בעלים רשום (ואם הוא תאג

מתן הוכחות שלדעת מנהלי החברה תספקנה כדי להוכיח את זכותו להירשם 

 כמחזיק של איגרות חוב.

  שחרור .30

 נפרעו, נפדו או לכשתפקיד (סדרה א')לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל איגרות החוב 
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החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלא וסופי של איגרות החוב 

בפארי, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי מלוא שכרו וכל ההוצאות שהוצאו על ידי 

פי הוראותיו שולמו לו - הנאמן ו/או שלוחיו בקשר עם פעולתו על פי שטר הנאמנות ועל

ן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו במלואן, אזי יהיה הנאמ

  פי התנאים הקבועים בשטר זה. - שלא נדרש פדיונן על (סדרה א')אצלו בגין איגרות חוב 

  מינוי הנאמן, תפקידי הנאמן, סמכויות הנאמן ופקיעת כהונתו של הנאמן .31

ה א') החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי איגרות החוב (סדר 31.1

ב לחוק ניירות ערך, לרבות עבור זכאים לתשלומים 35בלבד מכח הוראות סעיף 

 מכח איגרות החוב (סדרה א') אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

הנאמנות למחזיקי איגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר זה יכנסו  31.2

יו של הנאמן לתוקפם במועד הקצאת איגרות החוב על ידי החברה. תקופת מינו

) 1ב(א35תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף 

 לחוק ניירות ערך. 

פי כל דין ושטר -ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה תפקידי הנאמן יהיו על 31.3

 זה.

 הנאמן יפעל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.  31.4

) בכל ענין הנובע הנאמן ייצג את המחזיקים באיגרות החוב (סדרה א' 31.5

מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות 

 הנתונות למחזיקים לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר הנאמנות.

הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין  31.6

 והמפורטות בשטר נאמנות זה. 

 לעיל.  25 לוחים כמפורט בסעיף הנאמן רשאי למנות ש 31.7

 פעולותיו של הנאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו.  31.8

אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות  31.9

 הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם. 

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב  31.10

באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין 

ר בסעיף זה כדי להגביל את הנאמן בכל פעולה שעליו לבצע תפקידיו. אין באמו

 בהתאם להוראות שטר זה.

בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש  31.11

בשטר נאמנות זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של 

וב יגיע לידיעתו ואין זה החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות הח

 מתפקידו. 

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על  31.12
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שטר זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא 

יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו 

ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית משפט. חובת הסודיות  לפי חוק ניירות

כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה). מובהר 

למחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת נדרש כי העברת מידע 

נה מהווה פי אגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אי-לזכויותיהם על

  הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור.

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב  31.13

הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי 

 אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידיו.

 ן יחולו הוראות חוק ניירות ערך.על סיום כהונת הנאמ 31.14

 פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים. 31.15

והחלפתו בנאמן  למרות האמור לעיל, החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן 31.16

 50%אחר, תיעשה, בכפוף לכל דין, באסיפה אשר נכחו בה מחזיקים אשר להם 

מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מסדרה א', או אסיפה נדחית אשר נכחו בה 

מהנוכחים  50% מעללפחות מהיתרה כאמור, וברוב של  10%מחזיקים אשר להם 

 והמשתתפים בהצבעה.

הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי בכפוף להוראות כל דין,  31.17

נאמן אחר. הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים 

שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות לסדרה א', ויחתום על 

כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, 

 עול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.והוא יוכל לפ

 החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר. 31.18

  אסיפות של מחזיקי איגרות החוב  .32

  לשטר זה.  בתוספת השנייהיתנהלו כאמור (סדרה א') אסיפות מחזיקי איגרות החוב 

  תחולת הדין  .33

. בכל בלבד לרבות איגרות החוב הינו הדין הישראלי 7ונספחיוהדין החל על שטר הנאמנות 

עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה, יפעלו 

  הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי בלבד. 

  סמכות ייחודית .34

                                                 

 לשטר הנאמנות, אשר הדין שיחול עליהם יהא דין ארה"ב. 6אך למעט מסמכי השעבוד שיחתמו כמפורט בסעיף    7
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בלבד. בכל מקרה של  הישראלי הדין הינו, נספחיו על לרבות, זה נאמנות שטר על החל דיןה

  . הישראלי הדיןלבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות  הדיןסתירה בין הוראות 

ובאגרת החוב  8שטר זה על נספחיולהשיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור  סמכות

 יפו. -אביב-בית המשפט המוסמך בתלל נתונההמצורפת כנספח לו, 

ונושאי המשרה  )השליטה בחברה (בהווה ובעתיד תשקיף), בעליההחברה (בחתימתה על 

בחברה (המכהנים ושיכהנו בעתיד) התחייבו ויתחייבו, לפי העניין: כי לא יתנגדו לבקשת 

אשר תוגש בבית משפט בישראל, בהליך שהוגש  (סדרה א') הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב

נגד החברה, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה, הסדר, וחדלות פירעון בקשר לחברה 

הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואגרות החוב (סדרה ), החברה (ולרבות פירוק

נה מפני הליך ככל שתוגש; לא יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגא') 

ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה; לא יתנגדו - עלכנגד החברה הננקט כאמור 

אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה, הסדר וחדלות פירעון 

בקשר לחברה (ולרבות פירוק); ולא יעלו טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט 

ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד -עם הליכים שיוגשו על בישראל בקשר

הנוגעים לעמידת החברה בתנאי שטר  החברה, לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת

(בחתימתה על התשקיף) . כמו כן, החברה סדרה א') של החברההנאמנות ואגרות החוב (

עם צד שלישי, לרבות עם עובדי  הסכם בו תתקשר החברה במישרין כי בכלהתחייבה 

החברה, ייקבע כי הליכי חדלות פירעון כנגד החברה ייפתחו רק בבית משפט בישראל ועל פי 

הדין הישראלי. לעניין זה יובהר כי התחייבות זו לא תחול על התקשרויות של החברה עם 

לליות , לרבות (מבלי לגרוע מכחברות בנות של החברהצד שלישי, הנלוות להתקשרויות 

האמור לעיל) העמדת ערבויות על ידי החברה, וכן לא תחול על הסכמי גידור בהם תתקשר 

  החברה עם צד שלישי, אם וככל שתתקשר.

לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה 

- , שלא עלהחברהכנגד  הליך של חדלות פרעוןלהבנת החברה, (בהווה ובעתיד, לפי העניין), 

פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים, יכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר. 

, שלא על פי הדין כנגד החברה לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון

הישראלי ו/או בבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, החברה תעשה כמיטב יכולתה 

  רום לא נאות״ והכל בכפוף לכל דין.״פו ותטען ל

למען הסר ספק, יובהר, כי התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (בהווה 

ובעתיד) כאמור, תכלולנה באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם 

   הליך של חדלות פירעון כנגד החברה לפי דין זר ו/או בבית משפט זר.

, החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (שאינם תושבי ישראל) (בהווה בנוסף

                                                 

שיהא מוסמך לדון בית המשפט לשטר הנאמנות, אשר  6אך למעט מסמכי השעבוד שיחתמו כמפורט בסעיף     8
 .בעניינים הקשורים בהם יהא בית המשפט המוסמך בארה"ב
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ובעתיד), מתחייבים ויתחייבו (לפי העניין) באופן בלתי חוזר בכתב, שלא להעלות טענות 

עיצומים לכנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר 

ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת -שיוטלו עליהם על כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים

לחוק ניירות ערך, וכן הינם  4ו/או פרק ח' 3פי פרק ח'-האכיפה המינהלית בישראל, וזאת על

מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך 

רוע מכלליות האמור, לשלם את ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, ובכלל זה, מבלי לג

יוטלו) ולנקוט  אםהעיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם (

פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור, לערער או 

  לטעון בכל דרך אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור.

מועד חתימת שטר ל סמוךלהמציא לנאמן, ב מתחייבת, החברה לאמור לעיל בנוסף

 חתימת במועד השליטה בעליהחברה, של  שלהנאמנות, התחייבויות בלתי חוזרות בכתב 

שליטה בחברה, לפי העניין) ושל כל נושאי המשרה  שינוי(וכן בסמוך לאחר  הנאמנות שטר

ים של נושאי משרה יר מינוהמכהנים בחברה במועד חתימת שטר הנאמנות (וכן בסמוך לאח

) שלא להתנגד 1: (בחברה משרה כנושאי תפקידם בתוקף) העניין לפינוספים לחברה, 

לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט בישראל בהליך שיוגש 

) פירוקו הסדר וחדלות פירעון (לרבות אכנגד החברה, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה 

) שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את 2תוגש; (ש ככלבקשר עם חברה, 

ו הסדר וחדלות פירעון (לרבות פירוק) בקשר לחברה הנוגעים אהדין הישראלי לעניין פשרה 

) שלא להעלות טענות 3לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב של החברה; (

ידי הנאמן -המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על כנגד סמכותו המקומית של בית

; נגזרת ותביעה ייצוגית תובענה לרבותו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד החברה, 

- ) שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על4(

מידת החברה בתנאי שטר ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה הנוגע לע

כנגד  פרעוןהנאמנות ואגרות החוב של החברה ושלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות 

) שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של 6החברה לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל; (

עיצומים כספיים ו/או לרשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר 

ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה -יפה מינהליים שיוטלו עליהם עלאמצעי אכ

לחוק ניירות ערך, וכן הינם  4ו/או פרק ח' 3פי פרק ח'- המינהלית בישראל, וזאת על

מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך 

זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את  ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל, ובכלל

יוטלו) ולנקוט  אםהעיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם (

פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור, לערער או 

ייבויותיהם לטעון בכל דרך אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור.  התח

"התחייבויות -השליטה בחברה יכונו בהמשך כ ובעלי, נושאי המשרה החברההאמורות של 

  , נושאי המשרה ובעלי השליטה".החברה

 פרסום לאחר בסמוך יפורסמו, לעיל כאמורהתחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה 

ו במסגרת הדוח יצורפ העניין לפי או') א(סדרה  החוב אגרות הנפקת בדבר המכרז תוצאות

 בדבר או המיידי בדבר מינוי נושא המשרה אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין,
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 , בישראל הדין להוראות בהתאם החברה תפרסם אשר, העניין לפי, בחברה השליטה שינוי

כחלק מהדיווחים טרום ההנפקה ובעת מינויו של כל נושא משרה ו/או כניסתו של בעל 

   שליטה חדש והכל במהלך חיי איגרות החוב (סדרה א').

דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את 

יוכלו להיסחר בחופשיות  פי תשקיף זה, ואלו-רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על

בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של 

  החברה.

לאמור לעיל, יצוין כי החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה, בהווה ובעתיד,  בנוסף

טענות מתחייבים באופן בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר (לפי העניין) שלא להעלות 

  .ערך ניירות לחוקא 39תקפותו של סעיף  אונגד תחולתו, 

  כללי .35

, הרי כל ויתור, (סדרה א')מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל איגרות החוב 

") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה ויתורארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("

פי שטר זה ואגרת החוב - החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות (סדרה א')

, (סדרה א')ב המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החו

הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. כל הסכמה 

אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה 

בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות 

, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או ובלתי תלויות זו בזו

  ). (סדרה א')הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב 
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 אחריות הנאמן .36

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי  36.1

 תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר

בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי מחזיק באיגרות החוב לנזק שנגרם לו 

 1ט35) או 1ח(ד35כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 

לחוק ניירות ערך, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות 

ה להוראה אחרת כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף ז ,חמורה. מובהר

 בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

) 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  36.2

 לחוק ניירות ערך, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 מענים  .37

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה 

  מתאימה בכתב לצד שכנגד.

 הסמכה למגנ"א .38

, הנאמן 2003- בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג

מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות 

  ערך על שטר נאמנות זה.
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

      

לשירותי משמרת חברה 

  נאמנות בע"מ

  

  Chosen Properties, Ltd 

  

עו"ד, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מאשר כי שטר נאמנות זה , בועז נוימןאני הח"מ 

חתימתו מחייבת את ש, משה אורלינסקי, באמצעות מר Chosen Properties, Ltdנחתם על ידי 

   החברה בקשר עם שטר נאמנות זה.

  

________________________  

  עו"ד , בועז נוימן   
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  תוספת ראשונה

  תעודת אגרת חוב (סדרה א') 

ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, נושאות ________ הנפקת סדרה של 

) 3( שלושהב"), עומדות לפירעון (קרן) הריביתריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז ("

(כולל), באופן שכל אחד  2023עד  2021של כל אחת מהשנים  מרץב 31 ביום מיםשנתיים תשלו

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות  33.33%על חשבון הקרן יהווה הראשונים התשלומים שני מ

מקרן ערכן  33.34%, ואילו התשלום השלישי והאחרון על חשבון הקרן יהווה החוב (סדרה א')

 31  בימיםהריבית בגין איגרות החוב (סדרה א') תשולם  .ות החוב (סדרה א')הנקוב הכולל של אגר

  (כולל).  2023 עד 2018 של כל אחת מהשניםספטמבר ב 30 -  ו מרץב

  אגרת חוב (סדרה א') רשומה על שם

  1  :מספר

  __________ ש"ח :ערך נקוב

  ריבית שנתית: קבועה בשיעור שייקבע במכרז.

  בע"מ. לרישומים החברהטפחות  מזרחיהבעלים הרשום של איגרות החוב שבתעודה זו: 

") תשלם לכל מי שיהיה הבעלים החברה(" Chosen Properties, Ltdתעודה זו מעידה, כי  .1

. ") ביום הקובע לאותו תשלוםמחזיק איגרת החוב (סדרה א')הרשום של איגרת חוב זו ("

 : התשלומים יבוצעו בימים אלה

מקרן ערכן הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') שתהיינה  33.33% ,2021 במרץ 31ביום 

מקרן ערכן הנקוב של איגרות החוב (סדרה א')  33.33% 2022במרץ  31ביום במחזור, 

מקרן ערכן הנקוב של איגרות החוב  33.34% 2023במרץ  31וביום שתהיינה במחזור, 

כפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף ובשטר ב -הכול  (סדרה א') שתהיינה במחזור,

בין החברה מצד אחד לבין משמרת חברה לשירותי , 2017 אוגוסטב 28הנאמנות, מיום 

נאמנות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר 

 ", בהתאמה).  שטר הנאמנות" -" והנאמןהנאמנות ("

 איגרת חוב זו לא צמודה (קרן וריבית).  .2

התשלום האחרון של הקרן והתשלום האחרון של הריבית, ייעשה כנגד מסירת תעודות  .3

), 2023 מרץב 31איגרות החוב (סדרה א') לידי החברה במועד התשלום האחרון (קרי, ביום 

  במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה.

פסו) בקשר -כל איגרות החוב (סדרה א') תעמודנה בדרגת ביטחון שווה בינן לבין עצמן (פרי .4

פי איגרות החוב (סדרה א') ובלי זכות בכורה או עדיפות של -עם התחייבויות החברה על

 האחת כלפי האחרת. 
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איגרת חוב (סדרה א') זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף, לתנאים  .5

 . המשלימה שתפורסם ובהודעה, בשטר הנאמנות ובתשקיףהמפורטים 

 

  2017 אוגוסטב 29נחתם על ידי החברה ביום 

  

  ידי:- על

 מורשה חתימה: _______________      מורשה חתימה: _______________

 

 Chosenעו"ד, מאשר כי תעודת איגרות חוב זו זה נחתמה על ידי , בועז נוימןאני הח"מ, 

Properties, Ltd  מחייבת את  ווחתימת משה אורלינסקיכדין, על פי תקנונה, באמצעות מר

  החברה לצורכי איגרת חוב זו.

 

 , עו"דבועז נוימן
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   התנאים הרשומים מעבר לדף

  כללי .1

באיגרת חוב (סדרה א') זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות וככל שלא הוקנו   

להם בשטר הנאמנות, אלא אם כן משתמעת להם משמעויות להלן, המשמעויות המוקנות 

  כוונה אחרת מהקשר הדברים:

  " יום עסקים"

כל יום בו פתוחים מסלקת הבורסה רוב הבנקים בישראל   "יום עסקים בנקאי" או

  לביצוע עסקאות.

איגרות החוב, רשומות על שם, שתנאיהן יהיו בהתאם   "סדרת איגרות החוב"

החברה מיום גרת החוב (סדרה א') ולתשקיף ילתעודת א

, לפיו ), ככל שיהיה(לרבות כל תיקון לו 2017 אוגוסטב 31

  הן תונפקנה.

  הערך הנקוב שטרם נפרע של איגרות החוב (סדרה א').  "קרן"

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות   "החלטה מיוחדת"

כוחם - באיידי -החוב (סדרה א'), בה נכחו בעצמם או על

מיתרת הערך  50%מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות 

הנקוב של איגרות החוב (סדרה א'), או באסיפה נדחית 

ידי -שנכחו בה מחזיקים באיגרות החוב, בעצמם או על

מיתרת הערך הנקוב  20%כוחם, שלהם לפחות -באי

כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין 

) 2/3של לפחות שני שלישים ( באסיפה הנדחית) ברוב

מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') המיוצג 

  בהצבעה.

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב,   "רגילה"החלטה 

(א) לחוק ניירות 14יב35-ו 13יב35שהתכנסה לפי סעיף 

ערך, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה 

) מכל 50%חמישים אחוזים ( הנדחית) ברוב של לפחות

  הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים;

בע"מ או חברה  לרישומים החברה, טפחות מזרחי  "החברה לרישומים"

, ובלבד שכל ניירות הערך של לרישומים שתבוא בנעליה

  החברה יהיו רשומים על שמה.

אביב יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל   "יום מסחר"

  בע"מ.

  אביב בע"מ.- מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  "מסלקת הבורסה"
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  איגרות החוב .2

  לשטר הנאמנות. 2 לפרטים בדבר איגרות החוב (סדרה א') ראו סעיף 

  תנאי איגרות החוב (סדרה א')  .3

כל אחת. איגרות  קובנרך ש"ח ע 1איגרות החוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות   (א) 

, 2021מרץ ב 31ביום תשלומים  בשלושההחוב (סדרה א') תעמודנה לפירעון (קרן) 

 .  2023במרץ  31וביום  2022במרץ  31ביום 

החוב (סדרה א') תישא ריבית שנתית היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות   (ב)   

קבועה בשיעור שייקבע במכרז (אך בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג 

 5.2 אמות מידה פיננסית כמפורט בסעיפים מ חריגהו/או  9איגרות החוב (סדרה א')

  , בהתאמה, לשטר הנאמנות).5.3  -ו

  איגרות החוב (סדרה א') לא תהיינה צמודות (קרן וריבית).  (ג)   

 31ביום , חצי שנתייםה א') תשולם בתשלומים הריבית בגין איגרות החוב (סדר  (ד)   

  (כולל).  2023 עד 2018 של כל אחת מהשנים, ספטמברב 30וביום  מרץב

 .2021 מרץב 31בגין איגרות החוב (סדרה א') יהיה ביום הראשון תשלום הקרן   (ה)   

 מרץב 31 התשלום הראשון של הריבית בגין איגרות החוב (סדרה א') ישולם ביום

עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת  2018

החתימות והמסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית 

"), אשר תחושב על פי תקופת הריבית הראשונה(") 2018 מרץב 30 (קרי, ביום

ימים בשנה. שיעור הריבית שתשולם  365מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 

ד תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי, התקופה בע

המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון 

שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) תחושב כשיעור הריבית השנתית 

על  "). החברה תפרסם בדוח מיידיהחצי שנתיתשיעור הריבית (" שנייםחלקי 

שייקבע  השנתית תוצאות המכרז את שיעור הריבית הראשונה, את שיעור הריבית

  .החצי שנתיתבמכרז כאמור ואת שיעור הריבית 

התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת תעודות איגרות החוב   (ו)   

) 2023 מרץב 31 (סדרה א') לידי החברה במועד התשלום האחרון (קרי, ביום

הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת  במשרדה

) ימי עסקים לפני מועד התשלום 5החברה כאמור, תפורסם לא יאוחר מחמישה (

  האחרון.

                                                 

מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך תהיינה החוב (סדרה א')  איגרותבמקרה שיובהר כי  9
 מביניהם. הנמוך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג (אם וככל שיהא שינוי כאמור) תיעשה, בכל עת, על פי הדירוג
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כל  לגבי בספטמבר 18-ו במרץ 19בימים מובהר, כי מי שאינו רשום במרשם   (ז)   

לא יהיה זכאי , תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום

  לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

 תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב (סדרה א')  .4

) 7כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה (  (א)

 בשליטתימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי איגרות החוב, וזאת מסיבה 

חברה, ישא ריבית פיגורים כהגדרתה להלן, החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד ב

למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהיה שיעור הריבית על 

, והכל על בסיס שנתי 3%(ב) לעיל,  בתוספת 3 איגרות החוב כאמור בסעיף 

"). החברה תודיע על שיעור ריבית הפיגורים שנצבר (ככל ריבית הפיגורים("

וכן על  על שיעור הריבית המדויקת לתקופה, הכוללת את ריבית הפיגורים, שנצבר)

) ימי מסחר לפני מועד התשלום 2אמור בדיווח מיידי וזאת שני (מועד התשלום כ

   בפועל.

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית ו/או באמצעות מסלקת   (ב)

הבורסה לזכות חשבון הבנק של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). אם החברה לא 

, לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, יחולו בשליטהתוכל, מכל סיבה שהיא, שאינה 

  לשטר הנאמנות. 14 הוראות סעיף 

מחזיק אגרת חוב (סדרה א') שיחפוץ בכך, יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק   (ג)

בתשלומים לאותו מחזיק על פי איגרות החוב (סדרה א') כאמור לעיל, או לזיכויו 

על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה שישלח בדואר 

רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי 

  הגיעה לחברה.ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק  15כאמור, לאחר חלוף 

לא מסר מחזיק אגרת חוב הרשום במרשם המחזיקים כאמור מבעוד מועד לחברה   (ד)

פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, שלזכותו יש להעביר לאותו מחזיק תשלומים על 

פי אגרת החוב, ייעשה כל תשלום כזה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו 

לזכאי בדואר רשום כאמור האחרונה הרשומה במרשם המחזיקים. משלוח שיק 

ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר כאמור, 

  כפוף לכך שהשיק הופקד בבנק ונפרע בפועל.

 דחיית מועדים .5

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום 

ם הראשון הבא אחריו, ללא תוספת תשלום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקי

  ו"המועד הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

  הבטחת איגרות החוב  .6

  לשטר הנאמנות. 6 ראו סעיף 

 



89  

  

  בחברה בבשליטתהימנעות מתשלום מסיבה שאינה  .7

 לשטר הנאמנות.  14 ראו סעיף 

  מרשם מחזיקי איגרות החוב  .8

  לשטר הנאמנות. 29 ראו סעיף 

  איגרות החובפיצול תעודות  .9

בגין איגרות החוב (סדרה א') הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה   (א)

אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה (התעודות 

  ").התעודותהנזכרות בסעיף זה, תיקראנה להלן: "

הערך כל תעודת איגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות איגרות חוב אשר סך כל   (ב)

הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד 

שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת 

אותה תעודת אגרת חוב ביחד עם בקשה בכתב בחתימת המחזיק הרשום לחברה 

לרבות במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, 

  מסים והיטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

  העברת איגרות החוב .10

איגרות החוב ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיה 

בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של איגרות החוב תיעשה על פי כתב העברה בנוסח 

שום או נציגיו החוקיים ועל ידי מקבל ההעברה או מקובל, חתום כיאות על ידי המחזיק הר

נציגיו החוקיים, אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצירוף תעודות איגרות החוב 

המועברות על פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר 

החוב, יימסרו  להעברתן. אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של איגרות

לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה. תקנון ההתאגדות של 

החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול, בשינויים המחויבים, לפי 

העניין, על אופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום 

לעיל, תחילה את  9 ל אגרת חוב, יש לפצל, על פי הוראות סעיף הקרן הנקוב בתעודה ש

תעודת אגרת החוב למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן 

היה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת החוב האמורה. לאחר קיום הנקובים בהן י

כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר 

ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי 

ר כל התנאים המפורטים תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעב

בתעודת אגרת החוב המועברת, כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר 

  "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.

 פדיון מוקדם .11

לענין פדיון מוקדם של איגרות החוב ביוזמת הבורסה ולעניין פדיון מוקדם ביוזמת החברה, 

  לשטר הנאמנות. 7 ראו סעיף 
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 רכישת איגרות החוב על ידי החברה ו/או אדם קשור  .12

 לשטר הנאמנות. 3 ראו סעיף 

  ויתורים; פשרות ושינויים בשטר הנאמנות  .13

  לשטר הנאמנות. 28 ראו סעיף 

  אסיפות מחזיקי איגרות החוב  .14

האסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם 

  לשטר הנאמנות. בתוספת השניהלאמור 

  קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב .15

 לשטר הנאמנות. 15 ראו סעיף 

  העמדה לפירעון מיידי .16

 לשטר הנאמנות. 8 ראו סעיף 

  הודעות .17

  לשטר הנאמנות. 27 ראו סעיף 

 הדין החל וסמכות שיפוט  .18

 לשטר הנאמנות. 34  -ו 33 ראו סעיפים 

  סדר קדימויות .19

  במקרה של סתירה בין תוספת זו לבין שטר הנאמנות, יגבר האמור בשטר הנאמנות.

  

***  
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  תוספת שניה

  אסיפות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א')

 זכאות לכינוס אסיפה .1

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקים, אם ראה צורך בכך או לדרישת מחזיק אחד או יותר,  .1.1

במקרה  (חמישה אחוזים) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב. 5%שלו 

שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי איגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש 

  ות הכרוכות בכך.מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסביר

כי דרישת השיפוי על ידי הנאמן לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך  יובהר, .1.2

בדרישת  יהיהנקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב ולא 

  שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד  21תוך הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים ב .1.3

 -מ מאוחרשיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא 

ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד  21

זיקים; לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המח

  .עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס

ימים מיום  21, בתוך כאמור לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק .1.4

 14רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך כאמור, שנדרש 

די הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בי

 המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

כל אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') תתקיים בישראל, במקום שעליו יודיעו  .1.5

  החברה ו/או הנאמן, והחברה תישא בכל העלויות הסבירות של כינוס האסיפה.

 זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה .2

מן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי איגרות החוב יפורסם זימון לאסיפה מטעם הנא .2.1

). לאסיפת התייעצות לא "אסיפת התייעצות"לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה (

 יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

זימון לאסיפה, שאינה אסיפת התייעצות, יפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך  .2.2

ימים, טרם כינוס  21 - (שבעה) ימים, אך לא יותר מ 7כפי שיהיה מעת לעת, לפחות 

 ). "זימון"האסיפה (

הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים. מחזיק באיגרות החוב (סדרה א'), אחד  .2.3

(חמישה אחוזים) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב  5%או יותר, שלו 

של אסיפת מחזיקים (סדרה א'), רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום 

 שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים לדעת הנאמן להיות נדון באסיפה כאמור.

הנאמן יהיה רשאי לקצר את מועד ההתכנסות ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון,  .2.4

אם ראה כי דחייה בכינוס האסיפה מהווה או עלולה להוות פגיעה בזכויות מחזיקי 
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נאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת איגרות החוב. עשה כן, ינמק ה

 מועד הכינוס.

 בזימון יפורטו: .2.5

 מקום התכנסות האסיפה;  .2.5.1

 תאריך התכנסות האסיפה ושעת האסיפה; .2.5.2

 להלן; 3 המניין החוקי לפתיחת האסיפה, כמפורט בסעיף  .2.5.3

המועד הקובע להשתתפות באסיפה, אשר יחול לא פחות מיום אחד לפני כינוס  .2.5.4

 האסיפה ולא יותר משלושה ימים טרם כינוסה.

 הנושאים שידונו באסיפה וההחלטות המוצעות; .2.5.5

 הסדרים לעניין הצבעה בכתב.  .2.5.6

 המניין החוקי לפתיחת אסיפה ואסיפה נדחית .3

 ת תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.אסיפת התייעצו .3.1

כאמור להלן אסיפת מחזיקי איגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי  .3.2

 הדרוש לקיום האסיפה.

מניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת הותו של כחנוכפוף ל .3.3

מחזיקים הוא נוכחות וכפוף להוראות חוק ניירות ערך, המניין החוקי לקיום אסיפת 

(עשרים וחמישה אחוזים) לפחות  25%של לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם 

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור אותה 

 עת, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

בע לתחילת האסיפה, לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנק .3.4

מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד 

שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש 

לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר 

  הסיבות לכך. זימון האסיפה הנדחית את

מיוחדת הנדרשת להתקבל כהחלטה למעט בקשר עם אסיפה שכונסה לקבלת החלטה  .3.5

ערך, לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית מניין חוקי ובכפוף להוראות חוק ניירות 

שנקבע לתחילתה, יהיה המניין החוקי בכל מספר  כעבור מחצית השעה לאחר המועד

רישת מחזיקים או על ידי מחזיקים, עקב ד משתתפים שהוא; אם כונסה האסיפה

יהיה המניין החוקי מחזיקים באיגרות החוב, אחד  - לעיל  1.3  -ו 1.2 כמפורט בסעיפים 

(חמישה אחוזים) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב  5%או יותר, שלהם 

  הקיימות במחזור במועד הקובע לאסיפה.

לשטר הנאמנות) לא  3.2 ר (כהגדרתו בסעיף איגרות חוב המוחזקות על ידי אדם קשו .3.6

 יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של המניין החוקי.
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 יושב הראש .4

 ראש לאותה אסיפה. בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב

 אסיפה נמשכת .5

אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו  .5.1

 בה מושב אחד או יותר.

אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי, יושב ראש האסיפה ו/או הנאמן, רשאים להחליט  .5.2

"אסיפה די הנאמן (על קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על י

 ). נמשכת"

הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם תתכנס האסיפה  .5.3

שעות לפחות טרם כינוסה של האסיפה  12הנמשכת ובלבד שהודעה כאמור תינתן 

 הנמשכת.

באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא  .5.4

 החלטה.נתקבלה לגביו 

מחזיק שלא נכח באסיפה המקורית יוכל להתייצב לאסיפה הנמשכת ולהצביע על  .5.5

הנושאים שעלו להצבעה (ושההצבעה עליהם טרם ננעלה) ושיועלו להצבעה, בכפוף לכך 

שיוכיח בפני מזמן האסיפה את בעלותו באיגרות החוב נשוא האסיפה נכון למועד 

 האסיפה. הקובע לאסיפה כפי שנקבע בהודעת הזימון של

 הוראות באסיפות מיוחדות .6

באסיפות מחזיקי איגרות חוב שעל סדר יומן אחד הנושאים שלהלן, יחולו לעניין המניין 

החוקי באסיפת מחזיקים או באסיפה נדחית וכן לעניין הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה 

  ההוראות שלצדן:

יחולו הוראות סעיף  -באסיפה שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב  .6.1

  לשטר הנאמנות.  8.2.2 

לשטר  31 יחולו הוראות סעיף  - באסיפה שעל סדר יומה העברת הנאמן מכהונתו  .6.2

 הנאמנות.

שטר ב 28 יחולו הוראות סעיף  -שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לשטר הנאמנות  .6.3

 הנאמנות.

באסיפה שעל סדר יומה החלטה בנושא שנקבע בשטר הנאמנות או באגרת החוב כי הוא כפוף 

המניין החוקי הינו נוכחות של מחזיקים באיגרות החוב שלהם חמישים  ,להחלטה מיוחדת

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב או באסיפה נדחית, נוכחות של 50%אחוזים (

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות 20%מחזיקים באיגרות החוב שלהם עשרים אחוזים (

ין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) החוב. הרוב הנדרש לקבלת החלטה מיוחדת (ב

  ) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה.2/3הינו רוב של שני שלישים (

 הודעות עמדה .7
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(חמישה אחוזים) לפחות  5%הנאמן או מחזיק איגרות החוב, אחד או יותר, שלו  .7.1

זיקים מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') רשאי לפנות בכתב למח

באיגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם 

 )."הודעת עמדה"בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה (בתוספת זו: 

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט  .7.2

שעות ממועד  24ת הודעת העמדה בתוך על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן א

 אותו מושב.

באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי איגרות חוב או על ידי מחזיקי איגרות החוב  .7.3

לעיל יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם  1.3  -ו 1.1 כמפורט בסעיפים 

 הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. 

ה בתגובה על הודעת הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמד .7.4

לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי  7.3 או  7.1 עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים 

 איגרות החוב.

 באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה. .7.5

 הצבעות באסיפה .8

תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו  (סדרה א') ההצבעה באסיפת מחזיקי איגרות חוב .8.1

 בזימון בלבד.

יהיה רשאי להצביע בעצמו, באמצעות שלוח שימונה בהתאם  (סדרה א') מחזיק .8.2

 לתוספת זו או באמצעות כתב הצבעה. 

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך  .8.3

האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה, ידאג הנאמן 

למחזיקים, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו לכך שנוסח כתב ההצבעה יופץ 

על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש 

ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד 

ת (כהגדרתו להלן) שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. מחזיק אשר לא ימלא א

כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על 

פי הוראות התוספת השנייה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא 

להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק 

אחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד ה

 באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה.

אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה, הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה של האסיפה  .8.4

הכללית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד. 

חליט על פי שיקול דעתו בהתאם רשאי הנאמן לה להוראות לעיל, בכפוך, אך בנוסף

 לנסיבות האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגיל.

הנאמן ישתתף באסיפה ללא זכות הצבעה. החברה תהא רשאית, באמצעות נציגיה,  .8.5



95  

  

להציג סוגיות טרם הדיון ולהשיב על שאלות מחזיקים, ככל שתהיינה. על אף האמור 

בלעדי להחליט כי אסיפת מחזיקים, יובהר, כי הנאמן יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ה

כולה או חלקה, תתקיים ללא נוכחות החברה או נציג מטעמה או מחזיק קשור או אדם 

 אחר כלשהו, מבלי שיהיה כפוף לחובת נימוק.

איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם או  מחזיקי .8.6

תתנהל ההצבעה לפי מניין  באמצעות באי כוח. בכל הצבעה של מחזיקי איגרות חוב

ש"ח  1כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין כל -קולות, כך שכל מחזיק איגרות חוב או בא

מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של איגרות החוב שמכוחן הוא רשאי  קובנרך ע

להצביע. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום 

 במרשם, אם בעצמו ואם על ידי שלוח. ראשון מביניהם

בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת  .8.7

  החלטה מסוימת, ובגין חלק אחר נגד, ובגין חלק אחר להימנע, הכל לפי ראות עיניו. 

 בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" .9

איגרות חוב אשר הינם  ימחזיקבמניין המצביעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של  .9.1

לא תקנינה לאדם  אלולשטר הנאמנות ואיגרות חוב  3.2 אדם קשור כהגדרתו בסעיף 

הכלליות של מחזיקי איגרות החוב כל עוד הן מוחזקות  הקשור זכות להצביע באסיפות

 על ידי האדם הקשור.

הנאמן יבחן את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים, בין עניין הנובע מהחזקתם  .9.2

); "עניין אחר"באיגרות החוב לבין עניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן (בתוספת זו: 

ת מחזיקים להודיע לו על עניין אחר שלו הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפ

 וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור. 

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד: .9.3

 לשטר הנאמנות); 3.2 מחזיק אשר הנו אדם קשור (כהגדרת מונח זה בסעיף  9.1.1

מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס  9.1.2

 ההחלטה באסיפה;

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן  9.1.3

בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר 

בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל 

א'). מחזיק אשר  מחזיקי איגרות החוב באסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה

ידי הנאמן, ייחשב כמי -לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל 

זה, הנאמן יבחן אם מחזיק הינו  9 עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

מחזיק בעל "עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות 

ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה 

להצהרת המובאת לאישור באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצבעה), בהתאם 
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 אותו מחזיק. 

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך 

הנאמן. כמו כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי איגרות 

חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות 

רך, לעניין הגדרת מחזיקי איגרות חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד ניירות ע

 הבחינה.

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית  .9.4

 שיזמין, ויחולו עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך  .9.5

בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד 

יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, 

של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד 

 יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן  .9.6

לעיל או של  9.2 בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 

מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף קטן (בתוספת 

  "). מחזיקים בעלי עניין מנוגדזו: "

לעיל, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם  9.6 על אף האמור בסעיף  .9.7

(חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של  5%מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של 

איגרות החוב (סדרה א'), יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את 

  קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

 הכרזה על קבלת החלטה .10

הכרזת יושב הראש שהחלטה באסיפת מחזיקים נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב 

  פלוני, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

 כתב מינוי .11

על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו  כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב ויחתם .11.1

הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום 

בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כח של התאגיד שיש לו 

הסמכות לעשות כן. כתב המנוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב 

  בעצמו מחזיק.להיות 

הכח או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי, או העתק - כתב מינוי ויפוי .11.2

מאושר של יפוי כח כזה, יופקד במשרדה של החברה, עובר למועד האסיפה שלגביה 

  ניתן יפוי כח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

תקפה אף אם קודם הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא  .11.3

לכן נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב 
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שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה, לפני האסיפה, 

  הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטת הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי העניין.

של איגרת חוב, רשאי על ידי  מחזיקכל תאגיד שהוא  11.2 בכפוף להוראות סעיף  .11.4

הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל 

שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם 

 שהוא מייצג.

 פרוטוקול .12

הנאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפת המחזיקים, וישמור אותם במשרדו הרשום  .12.1

לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. הנאמן יהיה רשאי לערוך פרוטוקול אסיפה או 

 חלקים ממנו בדרך של הקלטה.

אסיפה, ישמש ראיה לכאורה לעניינים הרשומים פרוטוקול שנחתם על ידי יושב ראש ה .12.2

בו. הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה 

 במרשם הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה  .12.3

לכל מחזיק לחברה ואיגרות החוב, והעתק ממנו יישלח  מחזיקיהחברה ופתוח לעיון 

 באיגרות החוב שביקש זאת.

הנאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גורם שהוא, אם עפ"י שיקול  .12.4

דעתו הבלעדי, העברת הפרוטוקול, כולו או חלקו, עשויה לפגוע או להביא לפגיעה 

 בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). 

דם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך א .13

-ידי הנאמן, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי איגרות החוב. במקרה בו על - על

פי שיקול דעתו הסביר של הנאמן יידרש לערוך בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי 

 ו באותו חלק של הדיון נציגי החברה או מי מטעמה.החברה, אזי לא ישתתפ

 כל האמור בתוספת זו כפוף להוראות שטר הנאמנות. .14

  

*** 
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   תוספת שלישית

  החוב  איגרות למחזיקי דחופה נציגות

ביחס לאיגרות החוב (סדרה א'), ככל שתמונה נציגות דחופה של מחזיקי איגרות החוב  .1

, החברה מתחייבת כי הנציגות הדחופה תמונה לפעול בהתאם כאמור להלן (סדרה א')

(ניהול נכסי השקעה והעמדת  2בחלק  4לפרק  5.2.4.4להוראות הרלוונטיות מתוך נספח 

וכן מתחייבת החברה לפעול  10(עקרונות לניהול עסקים) בחוזר המאוחד 5אשראי) בשער 

הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות  בשיתוף פעולה עם הנציגות הדחופה והנאמן, ככל

על ידיהם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה, ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים 

  .ואשר נתבקשו בכתב שיידרשו לה לגבי החברהבידיי החברה  המצוייםוהמסמכים 

 מינוי; תקופת כהונה .2

יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות  -הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב   2.1

  ").הדחופה הנציגותדחופה מבין מחזיקי איגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("

) מחזיקי איגרות החוב אשר למיטב ידיעת 3הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת (  2.2

הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי איגרות החוב 

חברי הנציגות ו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("ואשר יצהיר

"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור, הדחופה

ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק איגרות החוב המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה 

  להלן.  ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים

 ואלו התנאים:

מחזיק איגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים בשל קיומו של כל עניין מהותי   2.2.1

נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באיגרות 

החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו אדם קשור (כהגדרתו בסעיף 

לשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד עניינים כאמור ולא יכהן בנציגות  3.2 

  הדחופה;

במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק איגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות   2.2.2

ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים של איגרות חוב אחרות 

המנוהל על ידיו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות 

דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות 

  דחופה.

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת   2.3

האמור  ותלעיל, תפקע כהונתו, חבר הנציג 2.2.2 -ו 2.2.1בסעיפים  מנויותההנסיבות 

                                                 

10 http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp.  
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יודיע על כך בכתב לנאמן והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי איגרות החוב 

 .לעיל 2.2כאמור בסעיף 

הנציגות  בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי  2.4

 2.2.1דבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים כאמור בסעיף הדחופה, הצהרה ב

לעיל. כמו כן, הנאמן יהא  2.2.2נוספות כאמור בסעיף  בנציגויותלעיל ובדבר כהונה 

רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של 

לו ניגוד עניינים  הנציגות הדחופה. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש

או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העניין. 

המנוגדים,  הענייניםביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של 

ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק 

ערוך בדיקה או חקירה עצמאית. ה חייב לייה, כי הנאמן לא מכהונה בנציגות. מובהר

 קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות   2.5

בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות  הדחופה הנציגות

אך בכל מקרה לא תעלה על שלושה חודשים ממועד  נותמהנאלשטר  8 כמפורט בסעיף 

  מינויה.

  סמכות .3

 לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים  3.1

הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות באופן שלא  מההתחייבויותלעמידה באיזו 

לשטר הנאמנות, לפי  8.1.14 עד  8.1.13 תחולנה העילות לפירעון מיידי שבסעיפים 

העניין, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה שעד למועד פרסום 

הדוחות הכספיים הבאים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים, מהם עלה כי, 

הפיננסיות במשך שני רבעונים קלנדריים  מההתחייבויותהחברה לא עמדה באיזו 

יום לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי פרק הזמן שעד  90רצופים או לתקופה של עד 

הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא  הנציגותלמינויה של 

יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. יובהר, כי פעולות 

הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה, יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה 

 כאמור. כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה 

אם לא מונתה נציגות דחופה כאמור לעיל, או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא   3.2

ל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי לעי 3.1לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 

  לשטר. 8.2 איגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 

לרבות אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפת מחזיקי איגרות חוב,     

ביחס לאותו עניין בגינו כונסה הנציגות הדחופה. התקבלה החלטה של אסיפת 

מחזיקי איגרות החוב באותו עניין תגבר החלטת האסיפה על החלטת הנציגות 

  הדחופה, לרבות כלפי החברה.
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 התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה .4

תה להשיג בקשר לזהות שביכול או החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה  4.1

המחזיקים באיגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע 

 האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן   4.2

ש החלטת הנציגות ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבו

שבידיה או שיש  הדחופה, ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים

שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע  ביכולתה להשיג

מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש 

 ול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.לא יכללידיעת החברה החלטתה, אשר 

הסבירות הנציגות הדחופה, ובכלל זה בעלויות הסבירות של החברה תישא בעלויות   4.3

העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות הדחופה או מטעמה ולעניין זה יחולו של 

 , בשינויים המחויבים. הנאמנות לשטר 26 הוראות סעיף 

 אחריות .5

, על פי שיקול כאמור לעיל לידיה שנמסרו הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים  5.1

דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, 

ומחזיקי איגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס  עובדיהם או יועציהם, והחברה

לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, 

בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ועל פי נספח זה 

ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו, למעט אם פעלו כך בזדון 

 ו/או בחוסר תום לב.

על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות   5.2

 לשטר הנאמנות, כאילו היו הנאמן. 26 בסעיף 

רסם דיווח מיידי מיד עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה החברה תפ  5.3

 של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה.

החברה תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור. עם סיום   5.4

ידי החברה - עלכהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את כל המידע אשר הועבר 

 הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי דין.לעיון 

  

*** 
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  23נספח 

  2017  באוגוסט 28לשטר הנאמנות מיום 

  הנאמן שכר

 החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר הנאמנות, כמפורט להלן:

גיבוש המסמכים , ישולם עבור פעולות שהנאמן ביצע בקשר עם ש"ח לשעה 600שכר בסך של  .1

, אולם בכל מקרה לא ישולם בגין ופעולות אחרות בקשר לביצוע ההנפקה הקשורים בנאמנות

(סכום זה אינו כולל את שכר טרחת עורך דין  ש"ח 72,000פעולות אלו סכום העולה על 

אמריקאי אשר ייצג את הנאמן במסגרת הליך העמדת הבטוחות ושחרור תמורת ההנפקה 

. במקרה שהתשקיף לא יתפרסם כתוצאה מביטול או החברה בנפרד) אשר ישולם על ידי

  .ש"ח 15,000 - , יוגבל הסכום האמור ל דחייה (או מכל סיבה שהיא)

בגין כל שנת נאמנות (או חלק ממנה) החל ממועד הנפקת איגרות החוב ישולם לנאמן שכר  .2

    ").  השכר השנתיש"ח (" 28,000טרחה שנתי בסך של 

הוצאות ן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן: "בנוסף יהיה הנאמ .3

סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות  - " סבירות

המוענקות לו על פי שטר זה ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי 

ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה איגרות החוב והוצאות בגין שליחויות ונסיעות 

   וככל שמתחייב על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה מהחברה בסך של  .4

ש"ח, עבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו  600

 הנאמנות), ולרבות:בכפוף להוראות שטר  - כנאמן (הכול 

 פעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של השטר על ידי החברה; 4.1

פעולות בקשר להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת  4.2

 אסיפת מחזיקי איגרות חוב להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי;

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה  4.3

בקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות בשל אי עמידת 

החברה בהתחייבויותיה על פי שטר זה, לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי איגרות 

 ות מחזיקי איגרות חוב; חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באספ

עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או  4.4

עבודה בשל דרישת החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו 

 51-ו 50כנאמן סביר, בשל שינוי בחוקים (לרבות תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים 

ך) ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות לחוק ניירות ער
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 הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;

פעולות בקשר לרישום או תיקון רישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם  4.5

המתנהל על פי כל דין (לרבות בחו"ל), כמו כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב 

הגבלות על חופש הפעולה של החברה, שעבוד נכסים וכד'), של התחייבויות (כגון: 

שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת 

התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי 

 איגרות החוב) כלפי מחזיקי איגרות החוב.

לם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו במקרה שבו החברה תהיה אמורה לש 4.6

ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו 

לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי 

שטר הנאמנות, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי לשלם 

שטר בא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידיו בהתאם לאמור את מלו

  הנאמנות, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

מובהר כי במידה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות  4.7

אחרות החלים על פעולת הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות, שידרשו ממנו 

מילוי תפקידו כנאמן סביר, תשפה החברה את הנאמן על הוצאותיו הסבירות  לשם

  לרבות שכר טרחתו הסביר. 

מע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים, לפי העניין, וישולם על ידי  4.8

  החברה. 

, אולם בכל מקרה 2017 מאיכל הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד בגין חודש  4.9

  הנמוך מהסכום הנקוב בשטר זה.לא ישולם סכום 

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה  4.10

כונס נכסים לחברה (או כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל 

  בהשגחת בית המשפט אם לאו.

  השכר השנתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שנת נאמנות. 4.11

אמורים בנספח זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי כל הסכומים ה 4.12

  איגרות החוב.

במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום  4.13

שכר טרחתו החל מיום תחילת כהונתו של הנאמן החלופי. במידה וכהונת הנאמן 

ם בגין החודשים בהם לא פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששול

שימש הנאמן כנאמן לאיגרות החוב החל ממינוי הנאמן החלופי. האמור בסעיף זה לא 

 יחול לגבי שנת הנאמנות הראשונה.

יד(ד) לחוק ניירות 35) או 1ב(א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים  .5

ערך, יישאו המחזיקים באיגרות החוב מסדרה א' בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה 

כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו 
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במועד החלפה כאמור. נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע  הוראות הדין הרלוונטיות

באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי איגרות החוב 

 בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י החברה ישירות לנאמן.

הוצאות ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה ב .6

 מיוחדות של הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

  

***  
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 2017 אוגוסטב 30 

 לכבוד 

. Chosen Properties Ltd 

 שלום רב,

  

 דירוג לאג"חהנדון : 

 חברת ידי לתונפקנה לציבור עשסדרה א'  אגרות החובל '+ilBBB' מקדמי קבעה דירוג S&P Maalotלהודיעכם כי  והרינ

Chosen Properties Ltd. (ilBBB+/Stable) בתי 22 על ראשון בשעבוד המובטחת ע.נ. ₪ וןמילי 475 עד של כולל בהיקף 

 אבות סיעודיים ודיור מוגן.

 המעודכנתההנפקה  תשקיףטיוטת בהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאגרות החוב נקבע, בין היתר, על בסיס 

 ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו. 2017 אוגוסטב 27 מיום

או בכל מקרה  ,אחריםבמטרת ההנפקה ו/או שינויים  הסופי יכלול שינויים במבנה ההנפקה,הנפקה ה תשקיףבכל מקרה בו 

"(, שינויים ותוספותהעשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא )להלן: "והכול באופן  ,בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו

אמור. אי לכך נבקשכם להודיענו ולהעביר את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג ה S&P Maalotשומרת לעצמה 

 רטים בדבר כל השינויים והתוספות.אלינו בכתב פ

על החברה להימנע מלכלול את הדירוג  .2017 קטוברבאו 29, עד ליום ודהיינ יום מיום מועד מכתב זה 60ג הינו תוקף הדירו

 לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.בתשקיף ההנפקה 

 . ההנפקה בתשקיףח הדירוג ייכלל במלואו ף לאמור לעיל, אנו מסכימים כי דובכפו

בלבד ואינה בוחנת מסמכים נוספים  ההנפקה טיוטת תשקיףבוחנת את  S&P Maalotמובהר כי לצורך קביעת הדירוג 

 הקשורים להנפקה. 

על ידינו  םשפורסדוח דירוג  ו, ראנוספותולדרישות רגולטוריות  Chosen Properties Ltd .חברת  לפרטים נוספים על דירוג

 .2017, אוגוסטב 8-ב

 

 בברכה,

S&P Maalot 

http://www.maalot.co.il/
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Chosen Properties Ltd. 
................................................................................................................................................. 

 2017, אוגוסטב 8

 
 מקדמידירוג 

 ;תחזית יציבהה, '+ilBBB' מקדמי חברה דירוג קביעת
 לסדרת אג"ח א'  '+ilBBB'דירוג מקדמי קביעת 

 
  :ראשי אשראי אנליסט

 tamar.stein@spglobal.com 1275397-3-972, תמר שטיין

  :משני אשראי אנליסט

    snir.afek@spglobal.com  1275397-3-972, שניר אפק

     

 עניינים תוכן
.................................................................................................................................. 

 תמצית

 דירוגהפעולת 

 שיקולים עיקריים לדירוג

  תחזית הדירוג

  התאמות לדירוג 

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים

mailto:tamar.stein@spglobal.com
mailto:snir.afek@spglobal.com
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 מקדמידירוג 

', התחזית יציבה; קביעת +ilBBBמקדמי 'קביעת דירוג חברה 
 לסדרת אג"ח א'  '+ilBBB'דירוג מקדמי 

 תמצית

 חברת .Chosen Properties Ltd  )"הנפיק במטרה לבאיי הבתולה הבריטיים כחברה פרטית  2017 איבמ התאגדה)"החברה

השליטה  יבעל. אינדיאנהמדינת בעיקר ב ,בתי אבות סיעודיים ובתי דיור מוגן משכירה החברה .בבורסה בתל אביב איגרות חוב

 ר דירקטוריון החברה.מנכ"ל ויו"מכהן כשה אורלינסקי ר ממ. (18%) ומר ג'יי אורלינסקי (82%) מר משה אורלינסקיהם בחברה 

  הרגיש פחות מתחומים אחרים הסיעודיים בתי האבות תחוםפעילות בפרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך בעיקר על ידי 

ופיזור  היקף לחברהמאידך,  .ועל ידי שליטה מלאה בנכסי החברה ,תכניות סבסוד ממשלתיותונשען על  לשינויים במחזור הכלכלי

כולן שבביצועי חברות התפעול, ותלות גבוהה  אינדיאנהבמדינת גבוהה ריכוזיות  יחסית לקבוצת ההשואה, תיק נכסים נמוך

 פרופיל הסיכון העסקיאת הערכתנו מגבילים להמאפיינים  בודד,חברה המהווה שוכר בבבעלות בעל השליטה 

  בשל . יחד עם זאת, טובים יחסית לקבוצת ההשוואהומינוף פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה נתמך על ידי יחסי כיסוי

 .של רכישות נכסים חדשיםולעיתוי היקף לרגישות  קטן יחסית תיתכן תיק נכסים היקףו הנמוך  EBITDA-ה

 מקדמי דירוג קובעים אנו 'ilBBB+' תחברל Chosen Properties Ltd ,בארה"ב. כמו כן  בתי אבות סיעודיים ודיור מוגן המשכירה

 שעבוד ראשון עלהמובטחת ב ע.נ. ₪ מיליון 475עד של  כולל יקףבה ההחדש סדרת אג"ח א'ל ’+ilBBB‘אנו קובעים דירוג מקדמי 

 הובאו לבחינתנו.שתנאים ה לפיבכפוף להנפקת החוב זאת ו ,בתי אבות סיעודיים ודיור מוגן 22

  רכישת וש ,מאפיינים עסקיים דומיםתשמור החברה על החודשים הקרובים  12-שבתחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו

השכרת בתי אבות סיעודיים. כמו כן, התחזית היציבה משקפת את הערכתנו כי  בתחוםנכסים חדשים תיעשה תוך התמקדות 

)רווח תפעולי לפני תשלומי  EBITDAR-בין ה 1.3x-שלא יפחת מהולם יחס חברות התפעול יציגו יציבות תפעולית כך שישמרו על 

להוצאות  EBITDA מתואם ג הם יחסדירום ההולמים את היחסיה, בהתאם למדיניות החברה. דמי שכירותתשלומי ל( דמי שכירות

 .x10.0-נמוך מ EBITDA-לחוב יחס ו 1.5x-גבוה מ מימון

 פעולת הדירוג

אבות סיעודיים בתי  המשכירה, Chosen Properties Ltdלחברת  ’+ilBBB‘ מקדמי דירוג מעלות S&Pקבעה , 2017, אוגוסטב 8-ב

בהיקף כולל  לסדרת אג"ח א' החדשה ‘+ilBBB‘דירוג מקדמי מעלות  S&Pכמו כן קבעה  יציבה.תחזית הדירוג  בארה"ב.ודיור מוגן 

 בתי אבות סיעודיים ודיור מוגן. 22המובטחת בשעבוד ראשון על  ערך נקוב₪ מיליון  475של עד 

 בהתאם למדיניות שהוצגה בפנינו.ו באופן משביע רצוןהעברת הנכסים לחברה בהחוב וגרות יאהנפקת  בהשלמתהדירוג הסופי תלוי 

מעיד על  מקדמיאי לכך, אין להסיק כי הדירוג הגרות החוב סדרה א'. יכמו כן, הדירוג הסופי תלוי בהשלמת רישום השעבודים לבעלי א

שומרת לעצמה את  מעלות S&P מהחומרים שנסקרו, ןבמהות במידה ותוצאות ההנפקה ו/או התרחיש יהיו שונותהדירוג הסופי. 

 הזכות לחזור בה מהדירוג או לשנות אותו.

 לדירוג עיקריים שיקולים

Chosen Properties Ltd.  )"יורכבהחברה  פורטפוליו שלה. בתי אבות סיעודיים ובתי דיור מוגן בארה"בהשכרת בעוסקת )"החברה 

בתי אבות סיעודיים  17. מיליון דולר 220בשווי כולל של  מלאהה הבבעלותשיהיו  בתי אבות סיעודיים ובית דיור מוגן אחד 21-מ

( ומר ג'יי 82%בעלי השליטה בחברה הם מר משה אורלינסקי ). טקסס ואיווהבמדינות  נמצאים והאחרים במדינת אינדיאנה נמצאים
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 הוקמהו יםבריטיהבאיי הבתולה  רשומהחברה ה "ל ויו"ר דירקטוריון החברה.כמנכמר משה אורלינסקי מכהן גם  .(18%אורלינסקי )

 22-ב זכויות אליה יועברו "ח,האג הנפקת להשלמת בכפוף(. מניות הון למעט) פעילות או התחייבויות, נכסים ללא, 2017 ,איבמ 26-ב

  .הכספייםיה בדוחות ויאוחדו יהיו בשליטה מלאה של החברה נכסיםה .החברהמניות  הקצאתכנגד  נכסיםה

לתקופה של עשרים שנה  triple netחוזי מאפיניי חוזי השכירות של של תיק הנכסים, נתמך על ידי החברה פרופיל הסיכון העסקי של 

, על ידי העובדה שלחברה שליטה מלאה על נכסיה ועל 3%הכוללים סעיף המחייב העלאות קבועות בדמי השכירות בשיעור שנתי של 

פרופיל הסיכון העסקי של בנוסף,  אזורי הפעילות של הנכסים שבבעלותה.בשכרת בתי אבות בתחום ה הבעליםשל סיון ינהידי 

צפויה ו, 2018חקיקה הקיימת במדינת אינדיאנה, המונעת הקמה של בתי אבות סיעודיים נוספים במדינה עד יוני ב החברה נתמך

 ות של החברה. להערכתנו לתמוך בביקוש לשירותי בתי אבות סיעודיים קיימים, בהם בתי האב

 לאור מביקושים יציביםנהנה ש מחזור הכלכליבעם שינויים יחסית  מתאם נמוךתחום בתי האבות הסיעודיים שלאנו מעריכים 

-ו Medicaidתכניות האמצעות בעיקר , בבבתי אבות סיעודייםוהתמיכה הממשלתית הגבוהה בארה"ב  התארכות תוחלת החיים

Medicare. תכנית באמצעות בעיקר  אלה,מהכיסויים בתכניות  החברה ממומניםבנכסי מהדיירים  85%-כMedicaid יצוין כי הממשל .

, ולכן בינתיים ללא הצלחהאולם ת ממשל אובמה, האמריקאי הנוכחי מנסה לקדם חקיקה שתביא לקיצוץ בתכנית שהורחבה בתקופ

  השפעה מהותית על החברה בטווח הקצר.איננו מעריכים כי תהיה לכך 

היקף תיק נכסים קטן יחסית לקבוצת ההשוואה ועל ידי ריכוזיות בתחום בתי האבות פרופיל הסיכון העסקי מוגבל על ידי מאידך, 

חברות תפעול ל ושכריםכל נכסי החברה משכן בודד, גבוהה בשוכר להערכתנו, לחברה תלות כמו כן, הסיעודיים במדינת אינדיאנה. 

בסגמנט המתמקדות חברות התפעול,  בביצועיהכנסות החברה תלויות בלעדית . החברה בעלי, ל משה אורלינסקיבבעלותו שכולן ש

חברות להכנסות מעל פי מדיניות החברה ביחס משל פעילות נדל"ן מניב.  סיכון גבוהה אנו מעריכים ברמתש, שירותי סיעוד, אחד

, על כןו ,לפחות 1.3x של דמי שכירות( לתשלום שכירותתשלומי דמי )רווח תפעולי לפני  EBITDARלשמור על יחס עליהן התפעול, 

ברמת הרווחיות משירותי מקביל גידול חברות התפעול להציג יצטרכו  נקובות בחוזה,ה הקבועות בדמי השכירותהעלאות ה נוכחל

   בעומס דמי השכירות.לעמוד  על מנת הסיעוד

והיקף  EBITDA-ה ,אם כי להערכתנו ,טובים יחסית לקבוצת ההשוואה ומינוף פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה נתמך על ידי יחסי כיסוי

התמורה על פי תכניות החברה תשמש  להבנתנו, רכישות נכסים חדשים.של עיתוי להיקף ולעלולים להיות רגישים  הנמוכיםתיק הנכסים 

ולרכישת נכסים חדשים בתחום  ,מיליון דולר 86-כ שלכולל בסכום  ,הקיים של החברהבעיקר למימון מחדש של מלוא החוב  מהנפקת האג"ח

 פוטנציאל לשיפור במבנה העלויותושיש להם אינם מיוצבים לגמרי שלהבנתנו, בכוונת החברה לרכוש נכסים  בתי האבות הסיעודיים.

 נכסים שביצעה בעבר.הרכישות ל בדומהוברווחיות, 

 תרחיש הבסיס שלנו מתבסס על ההנחות המרכזיות שלהלן:

  הקיימיםהשכירות  יחוז על פיבהכנסות מחוזים קיימים בשנה  3%גידול של. 

 2017-2019בשנים  מדמי השכירות תגולמיה הרווחיותעור ישיציבות ב. 

 מסך הנכסים של החברה. 1.2%בשיעור של  דמי ניהול שנתיים 

  2019-2017בשנים מיליון דולר  100-80בהיקף של רכישת בתי אבות סיעודיים חדשים. 

 על: שנים הבאותבתחת תרחיש הבסיס שלנו, יחסי המינוף וכיסוי החוב צפויים לעמוד 

 מתואם  יחסEBITDA 1.5של  להוצאות מימוןx-1.9x. 

 יחס מתואם חוב ל-EBITDA  8.5שלx-9.5x. 
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העובדה כי החוב של  נוכחלאת החשיפה של החברה לתנודות בשער החליפין,  ,היתר בין, בודקים אנו החברה של ההון מבנה בבחינת

החברה יהיה נקוב במטבע זר )שקל חדש( ביחס למטבע הפעילות )דולר(. מדיניות החברה כפי שנמסרה לנו היא לגדר את החשיפה 

 המטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים מתאימים.   

 נזילות

 שלה ס בין המקורות של החברה לשימושיםאנו צופים כי היחהולמת. כ Chosen Properties Ltd לנזילות שרמת האנו מעריכים את 

רעון יפעל על תזרים חיובי שוטף מפעילות, הגיוס המתוכנן, הערכה זו מתבססת על היקף  .החודשים הקרובים 12-ב x1.2על  יעלה

מול ילות החברה נתמכת בעומס חלויות חוב נמוך בשנים הקרובות זנ לוואה לבעלי החברה מתמורת ההנפקה.מתן העל ו חוב בנקאי

על פי שטר אך  ,בטווח הקצר פוגע בגמישות הפיננסית של החברהלהערכתנו, שעבוד כל הנכסים לבעלי האג"ח  תזרים המזומנים.

 .דיםמימון מחדש על הנכסים המשועבפעולות לבצע  חברההתוכל  2020החל משנת  ,הנאמנות

 :2017 ,באפריל 1-בשהתחילו שים החוד 12-העיקריים של החברה, לפי הערכתנו, בלהלן המקורות והשימושים 

 שימושים עיקריים מקורות עיקריים

 מיליון דולר 135-הנפקת אג"ח בהיקף של כ $. 

  מיליון $ 7-8תזרים מפעילות שוטפת של. 

 

 

  מיליון $ 86-כשל  קייםפירעון חוב. 

 מיליון דולר 11-הלוואה נושאת ריבית לבעלים של כ. 

 מהרווח  50%מיליון דולר ) 3-4-תשלום דיבידנד שוטף של כ

 , על פי מדיניות החברה(.הנקי

 

  הדירוג תחזית
יציבות ועל מאפיינים עסקיים דומים החודשים הקרובים תשמור החברה על  12-שבתחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו 

בתי אבות סיעודיים. כמו כן, התחזית היציבה משקפת את הערכתנו כי בתפעולית וכי רכישת נכסים חדשים תיעשה תוך התמקדות 

( של חברות התפעול לבין תשלומי דמי שכירות)רווח תפעולי לפני תשלומי  EBITDAR-בין ה 1.3xשל לפחות הולם יישמר יחס 

חוב יחס ו 1.5x-גבוה מ וןלהוצאות מימ EBITDA מתואם ם ההולמים את הדירוג הם יחסיחסיה, בהתאם למדיניות החברה. השכירות

 .x10.0-נמוך מ EBITDA-ל

 התרחיש החיובי

ברמת  ופיזור תיק הנכסים תוך שיפור הביצועים התפעולייםגודל תשפר באופן משמעותי את החברה אם  תפעולת דירוג חיובינשקול 

 x2.0 יעלה על להוצאות מימון EBITDA-הויחס  x8.0-נמוך מיהיה  EBITDA-חוב להכך שיחס  הנכסים וברמת חברות התפעול,

 .לאורך זמן

 התרחיש השלילי 

 יתכןי זה תרחישלהערכתנו,  החברה לא תשמור על היחסים הפיננסיים שהולמים את הדירוג הנוכחי.אם פעולת דירוג שלילית נשקול 

או אם שלה  אם תחול הרעה בביצועים התפעוליים ,רכישות בהיקף שחורג באופן מהותי מתרחיש הבסיס שלנותבצע החברה אם 

 .הנכסים תחול הרעה בביצועי חברות תפעול

  דירוגהתאמות ל
 ניטרליפיזור עסקי: 

 ניטרלי מבנה הון: 
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 ניטרלי נזילות: 

 ניטרלי מדיניות פיננסית: 

 ניטרלי ניהול, אסטרטגיה וממשל תאגידי: 

  שליליהשוואה לקבוצת ייחוס: 

ומאמרים קשוריםמתודולוגיה   
  כללי: השימוש בתחזית דירוג וב -מתודולוגיה- CW )2009בספטמבר,  14, )אנגלית 

  2012בנובמבר,  13, ניהול וממשל תאגידי של חברות ומבטחיםמתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת 

  כללי: עיתוי התשלומים, תקופות גרייס, ערבויות, והשימוש בדירוגים -מתודולוגיה'D' ( ו )כשל פירעון'SD'  (- )כשל פירעון סלקטיבי

 2013באוקטובר,  24, ()אנגלית

 2013בנובמבר,  19, (מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן )אנגלית 

 2013בנובמבר,  19, (יתמתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות )אנגל 

  2013בנובמבר,  19, יחסים פיננסיים והתאמות -מתודולוגיה: דירוגי חברות 

  לוגיה כללית לדירוג תאגידיםמאמרי ליבה: מתודו -מתודולוגיהCorporate Methodology    ,19  ,2013בנובמבר 

 2013בנובמבר,  19,  מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה 

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: סיכון ענפי 

 2014באפריל,  16, מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף שירותי הבריאות 

 2014בספטמבר,  22, סולמות דירוג והגדרות: דירוג אשראי בסולמות מקומיים 

  מאמרי ליבה: קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות -מתודולוגיה(Corporate Methodology )   בסולם הדירוג

 2014בספטמבר,  22, מעלות  S&Pשלהמקומי 

  2014בדצמבר,  16, מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים 

  כללי: טבלאות ההמרה של -מתודולוגיהS&P  2016ביוני,  1, בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים 

 הגדרות הדירוג שלS&P Global Ratings  ,26  ,2017ביוני 

 2016בינואר,  25, דעות ופרשנות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי 
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 (2017באוגוסט,  8-פרטים כלליים )נכון ל  

   

  Chosen Properties Ltd     

 דירוג)י( המנפיק  

ilBBB+\Stable   )טווח ארוך -דירוג מקומי )מקדמי 

   

 דירוג)י( הנפקה  

 חוב בכיר מובטח   

ilBBB+  סדרה א  

  
 המנפיק  היסטוריית דירוג

טווח ארוך -דירוג מקומי )מקדמי(      

ilBBB+/Stable   2017, 08אוגוסט  

   

 פרטים נוספים  

 זמן בו התרחש האירוע  16:44 08/08/2017

 לראשונה על האירועזמן בו נודע   16:44 08/08/2017

 יוזם הדירוג  החברה המדורגת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אשראי דירוג אחר מעקב

 מטרת, מדרגים שאנו"ח ספציפיות אג סדרות של או מנפיקים של האשראי דירוג על להשפיע שעשויות תחויותבאופן שוטף אחר התפ עוקבים אנו
 .בדירוג לשינוי להוביל שיכולים הפרמטרים את ולזהות שוטף באופן מעודכן יהיה הדירוג כי להבטיח היאהמעקב 

S&P נוסף אודות  ולמידעהדירוגים המעודכנים ביותר  לרשימת"אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ".   מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
 .www.maalot.co.ilתובת בכ אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מלפנות לאתר  ישמדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, 

אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את  ©כל הזכויות שמורות 
לק ממנו )להלן, יחדיו, ה"תוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש התוכן )לרבות הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה(, וכל ח

וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים,  S&P"(. S&Pובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, "
יחדיו, ")ה(צדדים )ה(קשורים"( אינם מבקרים את התוכן ואינם  לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה )להלן,

 AS-IS .S&Pדיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק על בסיס -מאמתים את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי
ך לא רק, בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, א

 אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.

S&P  תוצאתיים )ובכלל זה, או  מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים פיםעקיישירים ו/או  יםבכל אחריות שהיא לנזקיישאו לא והצדדים הקשורים
רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות הכנסות או מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד 

 בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.  עסקיות או מוניטין(, אשר נגרמו

נכון  S&P הבעת דעה סובייקטיבית שלהקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות אנליזות 
. דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות תמהוו ן, ואינןלמועד פרסומ

S&P  לת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעותנוטאינה.S&P   אינה
  .יועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערךכמשמשת כ"מומחה" או 

בין פעולות אלו. כתוצאה מכך,  שומרת על הפרדה S&P ,S&Pעל מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של 
מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי -גיבשה נהלים ותהליכים על S&P .S&Pייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של 

מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך  S&Pהמתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. 
שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה  S&Pכלל מהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. 

, בכתובת S&Pובאתר  www.maalot.co.ilמעלות, בכתובת  S&Pבאתר והאנליזות מופיעים  S&Pוהאנליזות. הדירוגים הפומביים של 
www.standardandpoors.com ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של ,S&P  .ושל צדדים שלישיים 

http://www.maalot.co.il/
http://www.maalot.co.il/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com/
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VA L U A T I O N  &  A D V I S O RY  S E R V I C E S  

 
 

Seniors Housing & Care 
Valuation and Advisory Services 

321 North Clark Street - 34th Floor 
Chicago, IL  60654 

T 312-233-8689 
F 312-233-8660 

www.cbre.com 

 
August 29, 2017 
 
 
 
Moshe Orlinsky 
CHOSEN PROPERTIES LTD 
11988 Fishers Crossing Dr. 
Fishers, Indiana 46038 
 
 
RE: Chosen Properties Portfolio – Indiana, Iowa and Texas 
 Consent to include within a Prospectus and with a Draft Prospectus 
 

Dear Mr. Orlinsky: 

We hereby give our full consent to Chosen Properties LTD to the inclusion of our Appraisal Report 
dated August 7, 2017 (effective dates March 31, 2017) regarding the Chosen Properties Portfolio – 
Indiana, Iowa and Texas, which includes 22 assets. 

The report, in its entirety, can be included within the Company’s Prospectus for Supplementation and 
Shelf Prospectus to be published by the Company during and no later than August 2017 (“the 
Prospectus”), within any Draft Prospectus to be filed and/or disclosed by the Company to the Israel 
Securities Authority and/or published by the Company, all until the Prospectus publication date. 

In addition, we hereby give our full consent to the inclusion of a copy of this letter within the 
Company’s Prospectus and within any Draft Prospectus to be filled and/or disclosed by the Company 
to the Israel Securities Authority and/or to be published by the Company, all until the Prospectus date. 

It has been a pleasure to assist you in this assignment.  If you have any questions concerning the 
analysis, or if CBRE can be of further service, please contact us. 

Respectfully submitted, 

 
CBRE, Inc. - VALUATION & ADVISORY SERVICES 

 

 

 
Lesley J. Linder, MAI, CCIM  Bryan Lockard 
Senior Managing Director  Vice President 
Cert. Gen. Appraiser Lic. # CG40801085  Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG41500058 
Phone: 312-233-8665  Phone: 312-233-8654 
Email: les.linder@cbre.com 
 

 Email: Bryan.Lockard@cbre.com 



 

 

 

APPRAISAL REPORT 
 
 
CHOSEN PROPERTIES PORTFOLIO - INDIANA 
CBRE File: 17-901MA-0240  

Moshe Orlinsky 
CHOSEN PROPERTIES LTD 
11988 Fishers Crossing Dr. 
Fishers, Indiana  46038  

 

www.cbre.com/valuation 

 

© 2017 CBRE, Inc. 
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VA L U A T I O N  &  A D V I S O RY  S E R V I C E S  

 
 

Seniors Housing & Care 
321 N. Clark St. |34th Floor 

Chicago, IL 6054 
T 312.233.8689 

www.cbre.com 

 
August 7, 2017 
 
 
 
Moshe Orlinsky 
CHOSEN PROPERTIES LTD 
11988 Fishers Crossing Dr. 
Fishers, Indiana 46038 
 
 
RE: Appraisal of Chosen Properties Portfolio - Indiana 
  

Dear Mr. Orlinsky: 

At your request and authorization, CBRE, Inc. has prepared an appraisal of the market value of the 
referenced property. This analysis is presented in the following appraisal report. 

The subject, identified as Chosen Properties Portfolio – Indiana, is a 17-property portfolio, operated 
by Chosen Properties LTD. The portfolio is comprised of 986 skilled nursing revenue units, 22 
independent living units, and 39 assisted living revenue units, for a total operating capacity of 1,047 
revenue units. The properties are considered to be in average to good condition. The subject portfolio 
is more fully described within the report. 

Per the scope of this assignment, CBRE took the following steps in estimating the fair market value of 
the real estate: 

• Estimate the overall cash flows to the going concern; 

• Employ the lease coverage analysis to estimate the allocated portion of the overall cash flow 
that is attributed to the real estate; 

• Apply a real estate only capitalization rate to the “real estate only” cash flow, to develop the 
fair market value of the real estate. 

Additional weight was given to a master lease agreement, which is expected to fall in line with CBRE 
projections, and comparable indications. We understand the lease term will be thru January 1, 2038, 
and allocated lease payments will be determined based on market coverage indications, similar to the 
methodology utilized within this report.  

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 
CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 
does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 
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this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 
agreement encumbering 17 properties within the state of Indiana. 

Based on the analysis contained in the following report, the market value(s) of the subject is concluded 
as follows: 

MARKET VALUE CONCLUSION

Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest March 31, 2017 $178,000,000

Compiled by CBRE
 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 
equipment (FF & E), and business value. The report, in its entirety, including all assumptions and 
limiting conditions, is an integral part of, and inseparable from, this letter. 

The following appraisal sets forth the most pertinent data gathered, the techniques employed, and the 
reasoning leading to the opinion of value.  The analyses, opinions and conclusions were developed 
based on, and this report has been prepared in conformance with, the guidelines and 
recommendations set forth in the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), the 
requirements of the Code of Professional Ethics and Standards of Professional Appraisal Practice of 
the Appraisal Institute.  It also conforms to Title XI Regulations and the Financial Institutions Reform, 
Recovery, and Enforcement Act of 1989 (FIRREA) updated in 1994 and further updated by the 
Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines promulgated in 2010. 

The intended use and user of our report are specifically identified in our report as agreed upon in our 
contract for services and/or reliance language found in the report. No other use or user of the report 
is permitted by any other party for any other purpose. Dissemination of this report by any party to any 
non-intended users does not extend reliance to any such party, and CBRE will not be responsible for 
any unauthorized use of or reliance upon the report, its conclusions or contents (or any portion 
thereof). 
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It has been a pleasure to assist you in this assignment.  If you have any questions concerning the 
analysis, or if CBRE, Inc. can be of further service, please contact us. 

Respectfully submitted,  
 
CBRE, Inc. - VALUATION & ADVISORY SERVICES 
 
 

 

 

 
Bryan Lockard   Lesley J. Linder, MAI, CCIM 
Vice President  Managing Director 
Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG41500058  Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG40801085 
Phone: 312-233-8654  Phone: 312-233-8665 
   

 

  

Chris Jarvis, MAI   
Vice President   
Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG40901182   
Phone: 312-233-8687   
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Certification 

i 
 

Certification 

We certify to the best of our knowledge and belief: 

1. The statements of fact contained in this report are true and correct. 

2. The reported analyses, opinions, and conclusions are limited only by the reported assumptions and limiting 
conditions and are our personal, impartial and unbiased professional analyses, opinions, and conclusions. 

3. We have no present or prospective interest in or bias with respect to the property that is the subject of this report 
and have no personal interest in or bias with respect to the parties involved with this assignment. 

4. Our engagement in this assignment was not contingent upon developing or reporting predetermined results. 

5. Our compensation for completing this assignment is not contingent upon the development or reporting of a 
predetermined value or direction in value that favors the cause of the client, the amount of the value opinion, the 
attainment of a stipulated result, or the occurrence of a subsequent event directly related to the intended use of 
this appraisal. 

6. This appraisal assignment was not based upon a requested minimum valuation, a specific valuation, or the 
approval of a loan. 

7. Our analyses, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in conformity with 
the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, as well as the requirements of the State of Indiana.  

8. The reported analyses, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in 
conformity with the requirements of the Code of Professional Ethics and Standards of Professional Appraisal 
Practice of the Appraisal Institute. 

9. The use of this report is subject to the requirements of the Appraisal Institute relating to review by its duly 
authorized representatives. 

10. As of the date of this report, Lesley J. Linder, MAI, CCIM and Chris Jarvis, MAI, have completed the continuing 
education program of the Appraisal Institute for Designated Members. 

11. As of the date of this report, Bryan Lockard has completed the continuing education program for Practicing 
Affiliates of the Appraisal Institute. 

12. Chris Jarvis, MAI has made a personal inspection of the property that is the subject of this report. Bryan Lockard 
and Lesley J. Linder, MAI, CCIM have not made a personal inspection of the property that is the subject of this 
report. 

13. Jim Palac has also assisted with market research. No one provided significant real property appraisal assistance 
to the persons signing this report. Valuation & Advisory Services operates as an independent economic entity 
within CBRE, Inc.  Although employees of other CBRE, Inc. divisions may be contacted as a part of our routine 
market research investigations, absolute client confidentiality and privacy were maintained at all times with regard 
to this assignment without conflict of interest. 

14. Chris Jarvis, MAI, has not, Bryan Lockard has and Lesley J. Linder, MAI, CCIM has provided any services, as an 
appraiser or in any other capacity, regarding the property that is the subject of this report within the three-year 
period immediately preceding acceptance of this assignment. 

15. CBRE entered into an indemnification agreement as of March 10, 2017; whereas, CBRE has conducted market 
value appraisals for the benefit of the indemnifying party; and the indemnifying party would like to provide the 
appraisals to other parties, upon which it may rely. Bryan J. Lockard, Lesley J. Linder, MAI, CCIM, and Chris 
Jarvis, MAI, the appraisers, are salaried employees and receive no separate compensation for the results of this 
appraisal.  

 

 

 
Bryan Lockard   Lesley J. Linder, MAI, CCIM 
Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG41500058  Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG40801085 

 

  

Chris Jarvis, MAI   

Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG40901182   

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Executive Summary 

ii 
 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Executive Summary 

iii 
 

Executive Summary 

Property Name Chosen Properties Portfolio - Indiana

Management Company Chosen Properties

Location

Assessor’s Parcel Number Multiple

Property Rights Appraised Leased Fee Interest

Highest and Best Use

As If Vacant Seniors Housing

As Improved Seniors Housing

Land Area 44.47 AC

Excess Land Area None

Improvements

Property Type Senior Living Portfolio (IL/AL/SN)

Number of Buildings 17

Number of Stories Varies

Gross Building Area 362,209 SF

Year Built Between 1920 and 2006

Condition Average to Good

Total Units 582

Total Beds 1,047

Total Revenue Units 1,047

Estimated Exposure/Marketing Time 10 Months

Financial Indicators

Current Occupancy 74.8%

Stabilized Occupancy 76.0%

Capitalization Rate - Leased Fee 8.50%

Discount Rate - Leased Fee 10.00%

Terminal Capitalization Rate - Leased Fee 9.25%

Stabilized Pro Forma Operating Data Total Rev. Unit Per RD

Effective Gross Income - Going Concern $76,222,351 $72,801 $262.54 

Operating Expenses - Going Concern $52,884,128 $50,510 $182.16 

Net Operating Income - Going Concern $19,148,406 $18,289 $65.96 

Expense Ratio 74.37%

Lease Coverage Ratio 1.30

Net Operating Income - Leased Fee $14,729,543 

Indiana
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VALUATION SUMMARY Total Rev. Unit

Market Value As Is On March 31, 2017

Sales Comparison Approach $174,200,000 $166,380 

Income Capitalization Approach $178,000,000 $170,010 

CONCLUDED MARKET VALUE

Appraisal Premise Interest Appraised Value

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest $178,000,000 

Compiled by CBRE

Date of Value

March 31, 2017

 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 

equipment (FF & E), and business value.  
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Extraordinary Assumptions 

An extraordinary assumption is defined as “an assumption directly related to a specific assignment, as 

of the effective date of the assignment results, which if found to be false, could alter the appraiser’s 

opinions or conclusions.”  1 

• CBRE has placed weight on the executed master lease agreement, which by its terms will become 
retroactively effective on April 1, 2017 automatically upon the issuance of the bond transaction. 
The terms of the master lease agreement appear to be at market, and fall in line with our 
projections and comparable indications as detailed later in this report. 

• We understand the subject has negotiated an increase in intergovernmental transfer payment 
revenue, which represents a higher split over historical levels. Thus, we have relied upon operator 
budgeted indications. CBRE reserves the right to alter our conclusion if this payment agreement is 
not approved. 

• Medicaid and Medicare are difficult to predict on a long-term basis; as such, CBRE has projected 
based on operator budgeted indications and reasonable trends for the foreseeable future, 
including the current legislative environment, and foreseeable changes in reporting for the subject 
(cost and case mix index). This analysis relies primarily on the projected Medicaid reimbursement 
indications provided by the operator. While the estimated rate is also supported by the market, an 
assumption is appropriate as any variance from the projected rate may have an impact on value. 

• CBRE inspected the subjects May 18 – May 19, 2017, however for purposes of this analysis, a 
retrospective date of value as of March 31, 2017 was provided. CBRE assumes no material 
changes both physically and market related between the inspection date and date of value.  

Hypothetical Conditions 

A hypothetical condition is defined as “a condition, directly related to a specific assignment, which is 

contrary to what is known by the appraiser to exist on the effective date of the assignment results, but 

is used for the purposes of analysis.”  2 

• None noted 

                                              

1 The Appraisal Foundation, USPAP, 2016-2017 ed., 3. 

2 The Appraisal Foundation, USPAP, 2016-2017 ed., 3. 
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Introduction 

Property Identification 

The subject, identified as Chosen Properties Portfolio – Indiana, is a 17-property portfolio, operated 

by Chosen Properties. The portfolio is comprised of 986 skilled nursing revenue units, 22 independent 

living units, and 39 assisted living revenue units, for a total operating capacity of 1,047 revenue units. 

The properties are considered to be in average to good condition. The subject portfolio is more fully 

described within the report. 

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 

CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 

does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 

this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 

agreement encumbering 17 properties within the state of Indiana. 

Primary Unit of Measure 

The breakdown of the subject property as it relates to the set-up of units, beds, and most appropriate 

unit of measurement (revenue units) is shown below. Throughout this report, the term “unit” is 

intended to represent the revenue unit unless otherwise noted.  

Units/Beds

Unit of 

Measure

Revenue 

Units

Independent Living 22 Units 22

Assisted Living 39 Beds 39

Nursing Care 986 Beds 986

Total 1,047 1,047

PRIMARY UNIT OF MEASURE

 

Ownership and Property History 

The subject portfolio was purchased on April 30, 2014 for a reported aggregate sale price of 

$59,456,000. The recent sale transaction of the subject appears to have been arm’s length and 

reasonable based upon verification with the buyer. The difference in the concluded market value and 

the recent purchase price reported is due to increased operating performance coupled with overall 

improved market conditions. Further, upon acquisition, new management was implemented and 

subsequently participated in the Indiana intergovernmental transfer (IGT) program, and thus increased 

margins were achieved, as discussed later in this report. Additionally, we understand the operator has 

since completed significant renovations/capital expenditures to bring the subject to market accepted 

standards.  
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Premise of the Appraisal 

The following table illustrates the various dates associated with the valuation of the subject, the 

valuation premise(s) and the rights appraised for each premise/date: 

PREMISE OF THE APPRAISAL

Item Date Interest Appraised

Date of Report: August 7, 2017

Date of Inspection: May 18 - May 19, 2017

Date of Value

As Is - Leased Fee March 31, 2017 Leased Fee Interest

Compiled by CBRE
 

Leased Fee Estate – The ownership interest that the landlord or lessor maintains in a property under a 

lease with the rights of use and occupancy being conveyed or granted to a tenant or lessee. The 

ownership interest in a leased property. 

Purpose of the Appraisal 

The purpose of this appraisal is to estimate the market value of the real estate.   

Definition of Value 

The purpose of this appraisal is to estimate the Fair Value/Market Value of the subject property. 

According to the International Financial Reporting Standards 13 set by the International Accounting 

Standards Board, the Fair Value is defined as follows: 

“Fair Value – The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date (IFRS 13, para.9)” 

The current economic definition of Market Value agreed upon by agencies that regulate federal 

financial institutions in the U.S. (and used herein) is as follows: 

The most probable price which a property should bring in a competitive and open market under all 

conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting prudently and knowledgeably, and 

assuming the price is not affected by undue stimulus.  Implicit in this definition is the consummation of 

a sale as of a specified date and the passing of title from seller to buyer under conditions whereby: 

1. buyer and seller are typically motivated; 
2. both parties are well informed or well advised, and acting in what they consider their own best 

interests; 
3. a reasonable time is allowed for exposure in the open market; 
4. payment is made in terms of cash in U.S. dollars or in terms of financial arrangements 

comparable thereto; and 
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5. the price represents the normal consideration for the property sold unaffected by special or 
creative financing or sales concessions granted by anyone associated with the sale. 3 

Intended Use of Report 

This appraisal is to be used for financial reporting and bond prospectus purposes, and no other use is 

permitted. 

Intended User of Report 

This appraisal is to be used by Chosen Properties LTD, Apex Issuances, and prospective bond holders, 

and no other user may rely on our report unless as specifically indicated in the report. 

Intended Users - the intended user is the person (or entity) who the appraiser intends will 
use the results of the appraisal.  The client may provide the appraiser with information 
about other potential users of the appraisal, but the appraiser ultimately determines who 
the appropriate users are given the appraisal problem to be solved.  Identifying the 
intended users is necessary so that the appraiser can report the opinions and conclusions 
developed in the appraisal in a manner that is clear and understandable to the intended 
users.  Parties who receive or might receive a copy of the appraisal are not necessarily 
intended users.  The appraiser’s responsibility is to the intended users identified in the 

report, not to all readers of the appraisal report. 4 

Scope of Work 

The scope of the assignment relates to the extent and manner in which research is conducted, data is 

gathered and analysis is applied.  CBRE, Inc. completed the following steps for this assignment: 

• Client 
• Intended use 
• Intended user 
• Type of opinion 
• Effective date of opinion 
• Relevant characteristics about the subject 
• Assignment conditions 

Extent to Which the Property is Identified 

CBRE, Inc. collected the relevant information about the subject from the owner (or representatives), 

public records and through an inspection of the subject property.   The property was identified through 

the following sources: 

• postal address 
• assessor’s records 
• legal description 

                                              

3 Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines; December 10, 2010, Federal Register, Volume 75 Number 237, Page 
77472. 

4 Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate, 14th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2013), 50. 
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Extent to Which the Property was Inspected 

CBRE, Inc. inspected the interior and exterior of the subject, as well as its surrounding environs 

between May 18 and May 19, 2017.  This inspection sample was considered an adequate 

representation of the subject property and is the basis for our findings. 

Type and Extent of the Data Researched 

CBRE, Inc. reviewed the micro and macro market environments with respect to physical and economic 

factors relevant to the valuation process.  This process included interviews with regional and local 

market participants, available published data, and other various resources.  CBRE, Inc. also 

conducted regional and local research with respect to the following: 

• applicable tax data 
• zoning requirements 
• flood zone status 
• demographics 
• income and expense data 
• comparable data 

Type and Extent of Analysis Applied 

CBRE, Inc. analyzed the data gathered through the use of appropriate and accepted appraisal 

methodology to arrive at a probable value indication via each applicable approach to value.  The 

steps required to complete each approach are discussed in the methodology section. 

Data Resources Utilized in the Analysis 

DATA SOURCES

Item Source(s):

Site Data

Size: Property Site Plan

Improved Data

Gross Size/GBA: Property Site Plan

Net Size/Rev. Units: Property Floor Plans

Area Breakdown/Use: Property Floor Plans

No. Bldgs.: Property Site Plan

Parking Spaces: Property Site Plan

YOC: Reported by Developer/ Owner & Public Record

Economic Data

Deferred Maintenance: N/A

Building Costs: N/A

Income Data: Subject Operating Data and Market Extracted Data

Expense Data: Subject Operating Data and Market Extracted Data

Other

Licensing: Indiana State Department of Health (ISDH)

Compiled by CBRE
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Seniors Housing Industry Overview 

The seniors housing and care industry provides accommodation, as well as an array of services and 

program options to seniors. The demand for these properties is primarily driven by the segment of the 

senior population over the age of 75. The level of services and variety of options available to the 

seniors housing marketplace continues to evolve as the needs, preferences and demands of seniors 

and their families change.  

The types of properties that facilitate the delivery of accommodation and care services to seniors are 

typically divided into four primary categories: independent living ("IL"), assisted living ("AL"), memory 

care ("MC") and long-term care ("LTC"). Seniors housing and care properties also include continuing 

care retirement communities ("CCRCs"), which typically offer all of the care levels noted above on a 

single campus. These property types are collectively referred to as “seniors housing.” 

Property Types by Services Provided 

The following classifications have been endorsed by the American Association of Homes & Services for 

the Aging (AAHSA); American Health Care Association (AHCA); American Seniors Housing 

Association (ASHA); Assisted Living Federation of America (ALFA); National Center for Assisted Living 

(NCAL); and the National Investment Center for the Seniors Housing & Care Industry, Inc. (NIC). 

Active Adult Communities or Senior Apartments (55+): For-sale single-family homes, townhomes, 

cluster homes, mobile homes and condominiums with no specialized services, restricted to adults at 

least 55 years of age or older. Rental housing is not included in this category. Residents generally lead 

independent lifestyles; projects are not equipped to provide increased care as the individual ages. 

These communities may include amenities such as a clubhouse, golf course and recreational spaces. 

Outdoor maintenance is normally included in the monthly homeowner’s association or condominium 

fee. 

Senior Apartments (55+): Multifamily residential rental properties restricted to adults at least 55 years 

of age or older. These properties do not have central kitchen facilities and generally do not provide 

meals to residents, but may offer community rooms, social activities, and other amenities. 

Independent Living Communities (ILC): Age-restricted multifamily rental properties with central dining 

facilities that provide residents, as part of their monthly fees, access to meals and other services, such 

as housekeeping, linen service, transportation, and social and recreational activities. Such properties 

do not provide, in a majority of the units, assistance with activities of daily living (ADLs), such as 

supervision of medication, bathing, dressing, toileting, etc. There are no licensed skilled nursing beds 

in the property. Active adult communities and senior apartments are often considered subsets of 

independent living.  
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Assisted Living Residences (ALR): State regulated rental properties that provide the same services as 

independent living communities listed above, but also provide, in a majority of the units, supportive 

care from trained employees to residents who are unable to live independently and require assistance 

with activities of daily living (ADLs) including management of medications, bathing, dressing, toileting, 

ambulating and eating. These properties may have some nursing beds, but the majority of units are 

licensed for assisted living. Many of these properties include wings or floors dedicated to residents with 

Alzheimer’s or other forms of dementia. A property that specializes in the care of residents with 

Alzheimer’s or other forms of dementia that is not a licensed nursing facility should be considered an 

assisted living property. 

Nursing Care: Licensed daily rate or rental properties that are technically referred to as skilled nursing 

facilities (SNF) or nursing care (NC) where the majority of individuals require 24-hour nursing and 

medical care. In most cases, these properties are licensed for Medicaid and Medicare reimbursement. 

These properties may include a minority of assisted living and Alzheimer’s/dementia units. 

Continuing Care Retirement Community (CCRCs): Age-restricted properties that include a combination 

of independent living, assisted living and skilled nursing services (or independent living and skilled 

nursing) available to residents all on one campus. Resident payment plans vary and include entrance 

fee, condo/coop and rental programs. The majority of the units are not licensed skilled nursing beds. 

The following diagram highlights the array of services offered across the different property types.   

Besides accommodation, seniors housing and care properties typically offer hospitality services (meals, 

housekeeping, activities programming), care services (assistance with activities of daily living  ("ADLs") 

such as bathing, grooming, dressing, eating and medication management), and medical services 

(skilled nursing, rehab therapy). Independent living properties service the most able residents who 

require little, if any, assistance with ADLs. At the other end of the spectrum, long-term care properties 

provide the most intensive services to the most frail and dependent seniors.  

Shelter Activities
Transport, 

Laundry
Meals

Basic Care 

Services

ADL Care 

Services

Specialized 

MC

Long-Term 

Chonic Care

55+

IL

AL

MC

NC

Source: NIC Investment Guide

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component Services Component
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Asset Components 

Seniors housing and care properties are encumbered by businesses that require a very specific mix of 

tangible and intangible assets in order to operate effectively. The tangible or real property assets, 

including the land, improvements, furniture, fixtures and equipment, are obvious components of a 

seniors housing and care property. Unlike certain other forms of income producing commercial real 

estate, a meaningful component of value for a seniors housing and care property relates to intangible 

assets. Without the intangible assets, the physical property would be little more than a purpose-built 

property with an alternative use as an apartment building, unless it underwent meaningful retrofitting. 

These components are summarized below.  

Tangible Assets Intangible Assets

Equipment Operating Policies & Procedures

Furniture Brand

Building Envelope Assembled Workforce

HVAC & Mechanical Systems Customer Relationships

Elevator License*

Land Government Services Contracts*

* Issues/ negotiated with the respective state regulator/ provider in most jurisdictions

ASSET COMPONENTS

 

Unless otherwise stated, this analysis refers to seniors housing and care properties in the context of the 

most common ownership model, in which ownership of the real estate and management of the 

residence is by a single or related party owner-operator. This 'active management' component is 

correctly viewed by the market as adding incremental risk and complexity versus the conventional 

commercial real estate asset classes, which translates into higher return expectations by investors.  

Exposure/Marketing Time 

Current appraisal guidelines require an estimate of a reasonable time period in which the subject 

could be brought to market and sold.  This reasonable time frame can either be examined historically 

or prospectively.  In a historical analysis, this is referred to as exposure time.  Exposure time always 

precedes the date of value, with the underlying premise being the time a property would have been on 

the market prior to the date of value, such that it would sell at its appraised value as of the date of 

value.  On a prospective basis, the term marketing time is most often used.  The exposure/marketing 

time is a function of price, time, and use.  It is not an isolated estimate of time alone.  In consideration 

of these factors, we have analyzed the following: 

• exposure periods for comparable sales used in this appraisal; 
• exposure/ marketing time information from the CBRE, Inc. National Investor Survey. 

The following table presents the information derived from these sources. 
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EXPOSURE/MARKETING TIME INFORMATION

Exposure/Mktg. (Months)

Investment Type Range Average

CBRE Seniors Housing & Care

Core Assets 8.0 - 10.0 9.0

Non-Core Assets 10.0 - 15.0 12.0

CBRE Exposure/Marketing Time Estimate

Source: CBRE Investor Survey

10 Months
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Market Analysis 

The market analysis forms a basis for assessing market area boundaries, supply and demand factors, 

and indications of financial feasibility.  Primary data sources utilized for this analysis include National 

Investment Center for The Seniors Housing & Care Industry (NIC), American Seniors Housing 

Association (ASHA), and CBRE primary research. In analyzing the subject’s market as well as the 

overall supply and demand fundamentals that impact the subject’s occupancy, the following steps 

have been taken: 

• Seniors Housing Market Overview 
• Analyse Market and Submarket Trends 
• Delineate and Analyse the Subject’s Primary Market Area 
• Conduct a Penetration Analysis 
• Conclusion 

The subject is considered a Class A investment, Skilled Nursing Facility. The classification for the 

subject’s property type has been endorsed by the American Association of Homes & Services for the 

Aging (AAHSA); American Health Care Association (AHCA); American Seniors Housing Association 

(ASHA); Assisted Living Federation of America (ALFA); National Center for Assisted Living (NCAL); and 

the National Investment Center for the Seniors Housing & Care Industry, Inc. (NIC). 

Seniors Housing Market Overview 

The following discussion illustrates some general observations in regards to the overall fundamentals 

of the subject’s property type within the seniors housing sector. NIC serves as a primary resource to 

lenders, investors, developers/operators, and others interested in meeting the housing and care needs 

of America's seniors. NIC tracks and reports industry specific data for 100+ metro markets in the 

continental United States through the NIC MAP database and reports their findings quarterly. This 

data is tracked and reported by MAP All Markets, MAP Primary, and MAP Secondary Metro Market 

averages, and by individual markets.  

Key metrics and property information as tracked by NIC are summarized as follows: 
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Seniors Housing Market Summary 

“Seniors housing occupancy slipped during the first quarter of 2017 to 89.3%. This was down 30 

basis points from the prior quarter and down 60 basis points from a year ago. Occupancy is now 90 

basis points below its most recent peak of 90.2% in the fourth quarter of 2014 and 240 basis points 

above its cyclical low of 86.9% set in the first quarter of 2010. 

SENIORS HOUSING SUPPLY-DEMAND TRENDS 

 

The number of units absorbed on a net basis was slightly down in the first quarter of 2017. The 

change in the number of occupied units was 2,349, which represented a quarterly absorption rate of 

0.5%. Annual absorption was 2.8%, its fastest pace since the third quarter of 2014 and up 10 basis 

points from the prior quarter.  

The pace of inventory growth was slightly down from the record increases seen in the last quarter of 

2016. In the first quarter of 2017, inventory increased by 4,760 units, which represented a quarterly 

rate of 0.8% during the quarter. Inventory increased by 3.4% in the past year, up 20 basis points from 

the prior quarter’s pace and up 80 basis points from a year ago.  

Construction activity was steady during the first quarter of 2017. During the quarter there were 

33,641 units under construction, down 3.7% from the prior quarter. Construction represented 5.8% of 

existing inventory, down 30 basis points from the prior quarter.  
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The pace of annual rent growth slowed slightly. In the first quarter of 2017, annual rent growth was 

3.3%, down 40 basis points from the prior quarter’s pace. The average asking rent for seniors 

housing was $3,802 as of the first quarter.”5 

Nursing Care Overview 

“Nursing care occupancy increased during the quarter after several consecutive quarters of decline. In 

the first quarter of 2017, occupancy was 87.2%, up 40 basis points from the prior quarter and down 

30 basis points from a year ago. 

MAJORITY NURSING CARE SUPPLY-DEMAND TRENDS 

 

Absorption was positive for the first time since the first quarter of 2016. The number of occupied beds 

increased by 2,388 which represented an absorption rate of 0.5% during the quarter. Annual 

absorption in nursing care properties was -0.4%, the ninth consecutive quarter of negative annual 

absorption growth. 

Construction activity declined slightly during the quarter. In the first quarter of 2017, there were 4,036 

beds under construction, down 8.7% from the prior quarter. Construction represented 0.7% of existing 

inventory, down 10 basis points from the prior quarter. 

In the first quarter of 2017, annual rent growth was 2.7%, up 10 basis points from the prior quarter 

and down 20 basis points from a year ago. The average per diem private-pay rate was $314 as of 

the first quarter.”6 

                                              

5 National Investment Center, NIC MAP Monitor, 1Q 2017 

6 National Investment Center, NIC MAP Monitor, 1Q 2017 
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National Owners & Operators 

Compared to the typical commercial real estate business model in which a landlord conveys the use 

of physical space to a tenant in exchange for rent, the seniors housing and care property business 

model is more involved. Beyond offering residential space to the tenants of a seniors housing and 

care property (the "Real Estate Component"), the seniors housing landlord typically provides its 

residents an integrated service offering to address the varied needs of the property's population of 

seniors (the "Services Component"). The implementation and management of these services correlates 

directly to the underlying value of the real estate. The top ten seniors housing owners and 

management companies in the United States are summarized as follows:  

Top 10 Seniors Housing Owners
Rank Company Headquarters Properties Units

1 Brookdale Senior Living Brentwood, TN 976 82,356

2 Ventas, Inc. Chicago, IL 785 69,708

3 Welltower Toledo, OH 611 59,786

4 HCP Inc. Irvine, CA 491 49,713

5 Senior Housing Property Trust Newton, MA 297 34,772

6 Boston Capital Boston, MA 486 29,741

7 NorthStar Healthcare New York, NY 209 17,514

8 Senior Lifestyle Corporation Chicago, IL 176 16,685

9 New Senior Investment Group New York, NY 124 14,838

10 Holiday Retirement Lake Oswego, OR 114 13,768

Source: ASHA  

Top 10 Seniors Housing Operators
Rank Company Headquarters Properties Units

1 Brookdale Senior Living Brentwood, TN 1,138 110,443

2 Holiday Retirement Lake Oswego, OR 308 37,657

3 LCS Des Moines, IA 123 32,172

4 Five Star Senior Living Newton, MA 272 31,267

5 Sunrise Senior Living LLC McLean, VA 245 22,561

6 Erickson Living Baltimore, MD 17 20,517

7 Senior Lifestyle Corporation Chicago, IL 201 20,334

8 Atria Senior Living Inc. Louisville, KY 153 17,958

9 Capital Senior Living Corporation Dallas, TX 118 11,632

10 Elmcroft Senior Living Louisville, KY 101 8,874

Source: ASHA  

Investment Trends 

Seniors housing and care investment activity stalled in 2008 and 2009 along with the rest of the 

country. Transaction volume for the sector rebounded in 2011 reaching a record high of $27.4 billion 

which was primarily attributed to large portfolio purchases by real estate investment trusts. Transaction 

value normalized through 2012 with a total volume reported at just over $11.7 billion, and continued 

to climb through 2015 with stable growth in volume, reaching $19.1 billion in 2015. 
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While 2015 posted an increase 

in volume from 2014, volume 

slowed significantly during the 

second half of the year. 

Combined third and fourth 

quarter volume totaled $6.1 

billion, down significantly from 

$12.7 billion in the first half of 

the year. The rolling four-

quarter total fell to $18.7 billion 

from its $20.4 billion in the 

third quarter. 

Annual Transactions vs. Volume Trends
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Transaction volumes in the U.S. seniors housing and care property market showed a significant uptick 

in Q1 2017, with a closed dollar volume of $4.4 billion, comprised of $4.0 billion in seniors housing 

and $441 million in nursing care. The total volume was up 41.4% from the previous quarter’s total of 

$3.1 billion and was up 17.3% from the first quarter of 2016, when the total volume came in at $3.8 

billion. The rolling four-quarter total seniors housing and care volume was $14.9 billion, up 4.6% 

from the prior quarter of $14.2 billion. The relatively strong results were mostly due to a few large 

deals, including one for more than $1 billion. 

Valuation Trends 

In the acquisition market, there has been strong demand for Class A properties, located in core 

markets. This trend is shifting as investors begin to loosen their geographic and investment class 

criteria. The seniors housing acquisition market was active in 2012 and increased significantly in 

2013 and 2014 and then somewhat tapered off towards the end of 2015. The average price per unit 

for seniors housing (independent and assisted living combined) increased by nearly 5% in 2013 to 

$164,000 per unit, and increased 17% in 2014 to $191,950 per unit. This trend continued through 

2015 with an all-time high seniors housing combined sales of $208,150 per unit.  
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Sale Price Trends per Unit/ Bed

Source: RCA-NIC Trends Data
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The assisted living market, which 

soared to a record high of 

$188,700 per unit in 2014, 

posted a slight increase in 2015 at 

$189,200 per unit. It was a 

different story for independent 

living. After surging to a record 

average price of $246,800 per 

unit in 2014, the average price 

dropped to $192,900 per unit in 

2015. 

The skilled nursing sector is clearly benefitting from the Affordable Care Act. Skilled nursing pricing 

reached a record of more than $73,000 per bed in 2013, a dramatic 21% increase above the 2012 

average and 17% higher than the previous record set in 2010. This trend continued through 2014 

with the skilled nursing market posting an approximate 4.75% increase to $76,500 per bed. In 2015, 

the average price per bed for skilled nursing facilities increased by approximately 12% to $85,900 per 

bed. 

The skilled nursing sector is undergoing a clear bifurcation in the marketplace. Newer properties with 

high private-pay census and experienced operators are routinely garnering prices in excess of the 

national average. On the other end, older properties, operated as a single entity or as part of a small 

portfolio and with a high Medicaid census, are facing increased pricing pressure as operating margins 

are further impacted by a changing regulatory and reimbursement environment.  

Per unit pricing above $500,000 with highs identified upwards of $700,000, and cap rates at 6.0% 

and below became a common occurrence in 2015 and are still taking place for core, investment 

class A product. Likewise, the number of nursing care acquisitions in the $100,000 per bed and 

above range also increased. These higher price points were primarily driven by the public REITs in Q1 

through Q3, which became somewhat muted moving through Q4 as their cost of capital increased. 

The average price per unit for seniors housing properties remained high in the first quarter of 2017 

and stood near 2015 peaks. The rolling four-quarter average price per unit for seniors housing 

properties was $178,600, which is up 8.1% from last quarter and up 8.9% from year-earlier levels. 

The price per unit for nursing care was $93,300, a decrease of 4.5% from the previous quarter’s price 

of $97,700. When compared to a year ago, nursing care has increased 14.6% from the first quarter 

2016 price per unit of $81,400. The rolling four-quarter average seniors housing cap rate was 7.8% 

as of the first quarter of 2017, up 120 basis points from the first quarter of 2016. 
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Capital Markets 

The increase in the number of balance sheet lenders, coupled with renewed activity in the sale of 

mortgage-backed instruments (both CMBS and Fannie Mae and Freddie Mac loan sales) provided the 

seniors housing sector with multiple solutions for mortgage financing. Life companies, national bank 

platforms and private equity continue to arrange bridge loans and acquisition financing for non-

stabilized properties. Fannie Mae, Freddie Mac and HUD all remain committed to the seniors housing 

space.  

On December 16, 2015, the Federal Reserve raised the Fed Funds rate by 25 bps, marking the first 

increase since 2006. This move signals the beginning of what is believed to be a slow and steady 

upward push. While this increase is relevant, interest rate increases do not produce a one-to-one 

adjustment with cap rates. Since 1997, seniors housing cap rates have averaged a spread of roughly 

518 bps to the 10-year Treasury with the most recent indicated spread falling above the historical 

average, at 554 bps. 

Cap Rate Trends vs. Apartment Caps & 10-Year Treasury 
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Despite the interest rate increase, borrower rates remain low by historical standards. This low cost of 

capital coupled with market cap rates recognized in the seniors housing sector falling 200 to 400 bps 

above the standard multifamily deal continues to attract investors. Leveraged returns can reach into 

double digits, even for the best properties. 
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For Profit Communities Only IL IL/AL AL/MC CCRC

Lower Quartile 3.8% 5.0% 3.8% ---

Median 6.5% 8.1% 8.0% ---

Upper Quartile 17.6% 9.7% 9.2% ---

Source: ASHA, 2015 State of Seniors Housing Report

Note: Properties are ranked by return. Each quartile represents the weighted average of all properties failing in that 

rank while the median reflects the average of the 5th and 6th deciles.

CURRENT RETURN ON INVESTMENT (UNLEVERAGED)

 

The seniors housing sector continues to post strong returns. According to National Council of Real 

Estate Investment Fiduciaries (NCREIF), total returns for the seniors housing sector were reported at 

16.3%, 14.8%, and 13.3% over a one, five and ten-year period respectively. Likewise, total 

multifamily returns were 12.0%, 12.6%, and 7.6% over the same periods. Lastly, the NCREIF Property 

Index (NPI) consisting of core institutional property markets in the U.S. averaged 13.5%, 12.6%, and 

8.0% over the same periods. 

Demand Influences 

Demand for seniors housing is primarily driven by people over the age 75. In the mid-term (2010-

2015) and long-term (2015-2020), the population aged 65-74 is expected to realize the strongest 

growth, averaging more than four percent growth annually. This rapid acceleration is commenced in 

2010, when the baby boomers, comprising of approximately 30% of the US population, began to 

reach their mid-70s, prompting yet another surge in senior housing demand.  

 

Baby boomers are defined as 

persons born between 1946 and 

1964. As of 2012, this 

generation accounts for 

approximate 76.4 million people, 

or about one-quarter of the U.S. 

population.7 According to 

projections detailed by the United 

States Census Bureau, the 

population age 65 and older is 

expected to more than double 

between 2012 and 2060.  

                                              

7 United States Census Bureau 
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As of 2010, approximately 5% of 

the US population, or roughly 

19.0 million individuals, were 

aged 75 years or older. The 

percentage of seniors in this age 

group will continue to grow at a 

steady pace for the next 10 years, 

at which point, the percentage of 

seniors in the age group is 

projected to grow at a much 

more significant rate due to the 

aging of the baby boomers.  

Health and Increasing Life Expectancy 

An important factor contributing to the increasing demand for seniors housing is increased life 

expectancy. The recent emphasis on healthy, active lifestyles has led to seniors living longer, thus 

increasing the length of time they stay in a seniors housing community, as well as shaping 

expectations of what senior living should be like. 

Another important consideration in demographics for some forms of seniors housing is the financial 

resources and well-being as well as the geographic residence location of seniors’ adult children, who 

often participate in decision-making on behalf of their parents.  

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Market Analysis 

 

18 
 

Subject Analysis 

Certificate of Need 

Certificate of Need (C.O.N.) programs are aimed at restraining health care facility costs and allowing 

coordinated planning of new services and construction.  Laws authorizing such programs are one 

mechanism by which state governments seek to reduce overall health and medical costs.  Many 

"CON" laws initially were put into effect across the nation as part of the federal "Health Planning 

Resources Development Act" of 1974.  Despite numerous changes in the past 30 years, about 36 

states retain some type of CON program, law or agency as of December 2011. 

The basic assumption underlying CON regulation is that excess capacity (in the form of facility 

overbuilding) directly results in health care price inflation. When a hospital cannot fill its beds, fixed 

costs must be met through higher charges for the beds that are used. Bigger institutions have bigger 

costs; so CON supporters say it makes sense to limit facilities to building only enough capacity to 

meet actual needs. Also, lack of regulations across the board increases competition, and lowers value 

in facilities located in states not requiring a Certificate of Need. 

 

Indiana does not have a Certificate of Need law, however a moratorium is in place, effectively 

restricting new development. 
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Management Overview 

The subject property is operated by Chosen Properties, which operates 22 skilled nursing facilities and 

one assisted living facility within Indiana, Iowa and Texas. In total, over 1,400 seniors housing units 

are under Chosen management. The communities focus on rehabilitation for short and long-term 

residents, and additionally provide hospice and respite care services. Overall, Chosen Properties is 

considered to be well experienced with assisted living and skilled nursing operations.  

Occupancy 

The subject’s historical occupancy is detailed in the addenda of this report. 

Based on the foregoing analysis, CBRE, Inc.’s conclusion of stabilized occupancy for the subject is 

illustrated in the following table.  This estimate considers both the physical and economic factors of 

the market. 

OCCUPANCY CONCLUSIONS

IL AL NC

NIC - Primary Markets 92.4% 90.0% 86.7%

NIC - Subject MSA 87.6% 88.3% 79.6%

Subject's Current Occupancy (Portfolio Avg) 74.8% 74.8% 74.8%

Subject's Stabilized Occupancy (Portfolio Avg.) 76.0% 76.0% 76.0%

Compiled by CBRE
 

The concluded occupancy was based on current occupancy indications as of the date of inspection, 

or May 18 – 19, 2017. Additional weight was given to the subject’s historical/projected occupancy as 

detailed within the addenda of this report. The concluded stabilized occupancy is well supported by all 

data points presented above in addition to the conclusions operator current and projected levels. 

Conclusion 

Overall, the subject portfolio benefits from its location within the market as well as its favorable 

reputation within the community. The improvements are well designed for their respective use and 

offer amenities that are commensurate with the demands of the local population. The overall data 

indicates that operating levels currently experienced by the subject will continue.  
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Portfolio Improvement Analysis 

The following chart shows a summary of the 17 subject assets.  

Name Address City State GBA (SF) Year Built Condition

Land Size 

(Acres)

Units 

Total

Beds 

Total

Rev. Units 

Total

Bloomington Nursing and Rehab 120 East Miller Drive Bloomington IN 10,126 1964 Average 0.71 18 38 38

Corydon Nursing and Rehab 315 Country Club Road Cordyon IN 10,126 1970 Average 0.70 18 38 38

Essex Nursing and Rehab 301 West Essex Street Lebanon IN 10,364 1974 Average 0.87 18 38 38

Capital Village Healthcare Center 2926 North Capitol Ave Indianapolis IN 17,226 1960 Average 0.83 26 52 52

Highland Nursing and Rehab 9630 5th Street Highland IN 10,364 1974 Average 1.18 18 38 38

Lawrence Manor Healthcare Center 8935 East 46th Street Indianapolis IN 14,000 1960 Average 0.86 27 55 55

Linton Nursing & Rehab 1501 A Street NE Linton IN 9,960 1970 Average 1.07 18 38 38

Meridian Nursing & Rehab Center 2102 South Meridian Street Indianapolis IN 11,100 1970 Average 0.52 21 44 44

North Ridge Village Nursing & Rehab 600 Trail Ridge Road Albion IN 32,420 2006 Good 6.52 49 95 95

Robert E. Lee Nursing & Rehab 201 East Elm Street New Albany IN 65,017 1962 Average 2.03 82 143 143

Rockville Nursing & Rehab 768 North Hwy 41 Rockville IN 10,209 1970 Average 6.23 18 38 38

Rural Healthcare Center 1747 North Rural Street Indianapolis IN 10,364 1974 Average 0.57 25 50 50

Sugar Creek Nursing & Rehab 5430 West US Hwy 40 Greenfield IN 20,285 1953 Average 6.98 31 60 60

Summerfield Healthcare Center 34 South Main Street Cloverdale IN 12,704 1974 Good 0.59 23 43 43

Terre Haute Nursing & Rehab 830 S 6th Street Terra Haute IN 10,162 1973 Average 0.56 18 38 38

University Nursing & Rehab 1236 Lincoln Avenue Evansville IN 57,782 1920 Average 5.63 69 69 69

Willow Manor Nursing & Rehab 3801 Old Bruceville Road Vincennes IN 50,000 1970 Average 8.63 103 170 170

Sub-total 44.47 582 1,047 1,047

Compiled by CBRE

CHOSEN PROPERTIES PORTFOLIO - INDIANA

 

Layout of Portfolio Improvements 

As indicated, the subject portfolio includes 17 properties and is comprised of 986 skilled nursing 

beds, 22 independent living beds, and 39 assisted living units, for a total operating capacity of 1,047 

revenue units. As indicated above, the properties are considered to be in good to average condition. 

Each property is fully sprinklered and contain at least one nurses’ station, and are generally 

considered to conform to market accepted standards and regulations.  

Overall, the improvements are considered functional for use as a seniors housing facility. Generally, 

the main entrance is centrally located and opens to a large lobby area with a reception desk. The 

majority of administrative offices are located adjacent to the main lobby. Common areas include a 

dining area, therapy room and storage area. All support areas including a full commercial kitchen, 

nurses’ station and commercial laundry room are located at the central portion of the property.  

Conformity 

The State of Seniors Housing Survey published by ASHA (American Seniors Housing Association) 

reports the following design trends for the subject property type: 
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Average IL AL NC

Total Rev. Units

   Lower Quartile 85 30 ---

   Average 127 61 97

   Upper Quartile 281 106 ---

GBA (SF) 102,281 51,811 40,762

Median Unit Size (SF) 580 403 239

Source: ASHA, 2015 State of Seniors Housing

CONFORMITY OF IMPROVEMENTS

 

The individual properties fall at the lower to average quartile indications above, and the design of the 

subject is generally considered to conform to the overall design trends of its respective property type.  

Description of Portfolio Improvements 

Each property is considered similar in construction standards, detailed as follows: 

Construction Class: C - Masonry/concrete ext. walls & wood/steel roof & floor struct., 
exc. concrete slab on grade.  

The construction components are assumed to be in working 
condition and adequate for the building. 

Foundation: The foundation is assumed to be of adequate load-bearing capacity to 

support the improvements. 

Ground Floor: Concrete slab on compacted fill. 

Roof Cover: Flat roofing system with a sealed membrane cover.  

Flooring: 
The common areas have commercial grade carpeting with Pergo 
laminate or ceramic tile flooring. The commercial kitchen has a quarry 
tile floor. The resident units have carpet in the living and bedroom areas 
with sheet vinyl tile in the kitchenettes and bathrooms. 

Exterior Walls:  The exterior walls consist of brick with decorative trim.  The building 

contains double-pane aluminum frame windows. 

HVAC:  All common areas and resident rooms contain central cooling and 

heating.  

Plumbing: The plumbing system is assumed to be adequate for the existing use and 

in compliance with local law and building codes.  

Electrical: The electrical system is assumed to be in good working order and 

adequate for the building. 
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Security: Resident call systems in all of the resident living areas and bathrooms, 

as well as emergency battery back-up lighting system. 

Utilities 

The subject operations indicate that management is responsible for all utilities including electricity, 

water and sewer costs. The individual units are separately wired for phone and cable services with the 

tenants paying these costs. 

Fire Protection 

It is assumed the improvements have adequate fire alarm systems, fire exits, fire extinguishers, fire 

escapes and other fire protection measures to meet local fire marshal requirements. CBRE, Inc. is not 

qualified to determine adequate levels of safety & fire protection, whereby it is recommended that the 

client/reader review available permits, etc. prior to making a business decision. 

Project Amenities 

Nursing Care properties are more institutional by nature in relation to the standard amenities offered. 

Property and unit amenities for the subject properties are summarized below:  

• Central Community Dining Room 
• Media Room  
• Resident Lounges Areas 

• Elevator Access to all Areas 
• Laundry Facilities 
• Outside Patios/Walking Areas  
• Scheduled Transportation 

The following are the individual living unit amenities and features are being offered at the subject: 

• 24-Hour Emergency Response System  
• Fire/Smoke Detectors and Sprinkler System  
• Telephone Outlets  
• Individual Heating/Cooling Controls  

 

• Basic Cable Television Access  
• Shared toilet and sink 
• 24-Hour Emergency Response System  
 

Parking and Drives 

The project features adequate surface parking, including reserved handicap spaces. All parking 

spaces and vehicle drives are asphalt paved and considered to be in good condition. 

Landscaping 

Landscaping is considered to be in good condition and well maintained. 

Functional Utility 

All of the floor plans are considered to feature functional layouts and the layout of the overall project 

is considered functional in utility. The unit mix is considered functional and no further conversion is 

warranted. 
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ADA Compliance 

The client/reader’s attention is directed to the specific limiting conditions regarding ADA compliance. 

Furniture, Fixtures and Equipment 

Additional personal property including all common area furniture, as well as all equipment required to 

operate the subject property are typically included in the sale of a seniors housing property. These 

items are considered to be in good condition.  

Environmental Issues 

CBRE, Inc. is not qualified to detect the existence of any potentially hazardous materials such as lead 

paint, asbestos, urea formaldehyde foam insulation, or other potentially hazardous construction 

materials on or in the improvements.  The existence of such substances may affect the value of the 

property. For the purpose of this assignment, we have specifically assumed that any hazardous 

materials that would cause a loss in value do not affect the subject. 

Deferred Maintenance/ Capital Expenditures 

Our inspection of the property indicated no items of deferred maintenance.  

Upon acquisition, the operator completed approximately $2.5 million in renovations and capital 

expenditures.  

Economic Age and Life 

CBRE, Inc.’s estimate of the subject improvements effective age and remaining economic life is 

depicted in the following chart: 

ECONOMIC AGE AND LIFE

Actual Age Varies

Effective Age 20 Years

MVS Expected Life 55 Years

Remaining Economic Life 35 Years

Accrued Physical Incurable Depreciation 36.4%

Compiled by CBRE
 

As noted, the subject properties year built ranges from 1920 to 2006. The recent capital expenditures 

were also considered in concluding to an average effective age above.  

The overall life expectancy is based upon our on-site observations and a comparative analysis of 

typical life expectancies reported for buildings of similar construction as published by Marshall and 

Swift, LLC, in the Marshall Valuation Service cost guide.  While CBRE, Inc. did not observe anything to 

suggest a different economic life, a capital improvement program could extend the life expectancy. 
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Conclusion 

The existing total improvements are considered to be functional in design and consistent with current 

design trends for the subject’s respective property type. These improvements are expected to maximize 

the highest and best use of the site.  
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Highest and Best Use 

In appraisal practice, the concept of highest and best use represents the premise upon which value is 

based.  The four criteria the highest and best use must meet are: 

• legally permissible; 
• physically possible; 
• financially feasible; and 
• maximally productive. 

The highest and best use analysis of the subject is discussed on the following pages.  

As Vacant 

Legally Permissible 

The legally permissible uses were discussed in the Site Analysis and Zoning Sections.  

Physically Possible 

The subject is adequately served by utilities, and has an adequate shape and size, sufficient access, 

etc., to be a separately developable site. There are no known physical reasons why the subject site 

would not support any legally probable development (i.e. it appears adequate for development).  

Existing structures on similar sites provide additional evidence for the physical possibility of 

development. 

Financially Feasible 

Potential uses of the site include various commercial, retail and multifamily uses as previously detailed 

in the zoning analysis.  The determination of financial feasibility is dependent primarily on the 

relationship of supply and demand for the legally probable land uses versus the cost to create the 

uses. As discussed in the market analysis of this report, the subject skilled nursing facility market is 

generally stabilized. Development of new skilled nursing facility properties has occurred in the past few 

years. These factors indicate that it would be financially feasible to complete a new skilled nursing 

facility project if the site acquisition cost was low enough to provide an adequate developer’s profit. 

Maximally Productive 

The final test of highest and best use of the site as if vacant is that the use be maximally productive, 

yielding the highest return to the land. In relation to the various uses permitted, the subject’s location 

is most viable for seniors housing. Surrounding uses are considered to be complementary in nature, 

some of them being healthcare related. Hence, in the case of the subject as if vacant, the analysis has 

indicated that a new seniors’ housing project would be most appropriate. 
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Conclusion:  Highest and Best Use as Vacant 

Based on the information presented above and contained in the market and neighborhood analysis, 

the highest and best use of the subject as if vacant would be the development of a skilled nursing 

facility property.  More specifically, the subject would be developed at a density that would maximize 

the allowable unit or bed count under current zoning code. Our analysis of the subject and its 

respective market characteristics indicate the most likely buyer, as if vacant, would be an investor (land 

speculation) or a developer.  

As Improved 

Legally Permissible 

The site has been improved with a seniors’ housing development that is a legal, conforming use.  

Physically Possible 

The layout and positioning of the improvements are considered functional for skilled nursing facility 

use. While it would be physically possible for a wide variety of uses, based on the legal restrictions 

and the design of the improvements, the continued use of the property for skilled nursing facility users 

would be the most functional use.  

Financially Feasible 

The financial feasibility of a skilled nursing facility property is based on the amount of rent which can 

be generated, less operating expenses required to generate that income; if a residual amount exists, 

then the land is being put to a productive use. Based upon the income capitalization approach 

conclusion, the subject is producing a positive net cash flow and continued utilization of the 

improvements for skilled nursing facility purposes are considered financially feasible. 

Maximally Productive 

The maximally profitable use of the subject as improved should conform to neighborhood trends and 

be consistent with existing land uses. Although several uses may generate sufficient revenue to satisfy 

the required rate of return on investment and provide a return on the land, the single use that 

produces the highest price or value is typically the highest and best use. As shown in the applicable 

valuation sections, buildings that are similar to the subject have been acquired or continue to be used 

by skilled nursing facility owners/tenants. These comparables would indicate that the maximally 

productive use of the property is consistent with the existing use as a skilled nursing facility property.  

Conclusion: Highest and Best Use as Improved 

The highest and best use of the property, as improved, is consistent with the existing use as senior 

housing development. 
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Appraisal Methodology 

In appraisal practice, an approach to value is included or omitted based on its applicability to the 

property type being valued and the quality and quantity of information available. 

Cost Approach 

The cost approach is based on the proposition that the informed purchaser would pay no more for the 

subject than the cost to produce a substitute property with equivalent utility.  This approach is 

particularly applicable when the property being appraised involves relatively new improvements that 

represent the highest and best use of the land, or when it is improved with relatively unique or 

specialized improvements for which there exist few sales or leases of comparable properties. 

Sales Comparison Approach 

The sales comparison approach utilizes sales of comparable properties, adjusted for differences, to 

indicate a value for the subject. Valuation is typically accomplished using physical units of comparison 

such as price per square foot, price per unit, price per floor, etc., or economic units of comparison 

such as gross rent multiplier.  Adjustments are applied to the physical units of comparison derived 

from the comparable sale.  The unit of comparison chosen for the subject is then used to yield a total 

value.   

Income Capitalization Approach 

The income capitalization approach reflects the subject’s income-producing capabilities.  This 

approach is based on the assumption that value is created by the expectation of benefits to be derived 

in the future.  Specifically estimated is the amount an investor would be willing to pay to receive an 

income stream plus reversion value from a property over a period of time.  The two common 

valuation techniques associated with the income capitalization approach are direct capitalization and 

the discounted cash flow (DCF) analysis.  

Methodology Applicable to the Subject 

In valuing the subject, only the sales comparison and income capitalization approaches are 

applicable and have been used.  The cost approach is not applicable in the estimation of market 

value due to the age of the improvements. It is further recognized that the cost approach is not utilized 

by market participants in estimating market value.   
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Sales Comparison Approach 

The following map and table summarize the comparable data used in the valuation of the subject.  A 

detailed description of each transaction is included in the addenda. 

 
 

SUMMARY OF SKILLED NURSING FACILITY SALES

Year Year No. Adjusted Price Per NOI Per

No. Name Type Date Built Renovated  Rev. 

Units 
Sale Price 1 Rev. Unit 1 Occ. Rev. Unit OAR

1 Welltower/Cindat Portfolio,

Multiple, New Jersey

Sale Dec-16 1924 2003 4,297 $895,000,000 $208,285 94% $20,413 9.80%

2 Priority Management 

Portfolio,

Rockwall, Texas

Sale Dec-16 568 $95,900,000 $168,838 100% $15,140 8.97%

3 NHI Portfolio (New 

Horizons),

Indianapolis, Indiana

Sale/Leaseback Jul-15 2010 413 $67,000,000 $162,228 100% $11,355 7.00%

4 Symphony Post Acute 

Network Portfolio,

Chicago, Illinois

Sale/Leaseback Aug-15 2,451 $302,500,000 $123,419 86% $9,873 8.00%

5 Liberty Nursing Portfolio,

Cincinnati, Ohio

Sale Dec-15 1,258 $177,000,000 $140,700 82% $18,680 13.28%

6 Dallas SNFs,

Dallas, Texas

Sale Oct-14 2008 2012 210 $28,500,000 $135,714 100% $12,214 9.00%

1 Transaction amount adjusted for cash equivalency and/or deferred maintenance (where applicable)

Compiled by CBRE

Transaction
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Given the finite amount of properties in this sector, single-asset arm’s length transfers remain limited 

relative to other property types. Recognizing the impact of a property’s operating attributes on pricing, 

it is appropriate to utilize comparable properties exemplifying similar operational margins in order to 

accurately interpret pricing metrics employed by market participants. To do so, a more national search 

was performed with comparables chosen based on care level provided, operating metrics at time of 

sale, and condition of the property.  The sales utilized represent the best data available for 

comparison with the subject. 

Analysis of Improved Sales 

Improved Sale One 

This comparable represents the sale of a 39-property portfolio from Welltower REIT to Cindat/ Union 

Life Insurance Co. a China based investor. The portfolio contains 28 nursing care properties operated 

by Genesis and 11 independent living and assisted living properties operated by Brookdale Senior 

living. The overall condition of the portfolio was considered to be good with an investment class B 

rating. The properties are primarily located in core locations along the eastern and western US. The 

portfolio sold December 15, 2016 for $895,000,000, with an adjusted capitalization rate of 9.8% on 

Year 1 cash flow, adjusted for market levels reserves and management fees. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple.  The downward adjustment for location reflects this comparable's 

superior feature with respect to the location in a high barrier market with favorable income levels and 

demographic growth.  In terms of age/condition, this comparable was judged inferior due to its older 

year of construction and inferior condition of the improvements and received an upward adjustment 

for this characteristic.  A downward adjustment was applied to this comparable for its superior quality 

of construction attribute when compared to the subject, based upon the difference in construction 

class and finish.  An other category adjustment was considered appropriate for this comparable given 

its location within a state that does not participate within the intergovernmental transfer payment 

program.  Because of this inferior trait, an upward adjustment was considered appropriate.  Overall, 

this comparable was deemed superior in comparison to the subject and a downward net adjustment 

was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Two 

This comparable represents the purchase of three nursing homes in the greater Dallas-Fort Worth 

area by CareTrust REIT, Inc. (NASDAQ:CTRE) The purchase price was approximately $95.9 million. 

One of the properties did contain assisted living units. In connection with the acquisition, CareTrust 

entered into a new tenant relationship with affiliates of Priority Management Group, LLC, which took 

over operations effective December 1, 2016. The properties were stabilized at the time of sale. The 

portfolio, consisting of 540 skilled nursing beds and 28 assisted living units, is scheduled to generate 

first-year annual cash rent of $8.6 million, resulting in an initial cash yield of 8.97%. The new master 
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lease carries an initial term of fifteen years, with two five-year renewal options and CPI-based rent 

escalators. 

The upward adjustment for location reflects this comparable's inferior feature with respect to the 

location within a non-con state.  Upon comparison with the subject, this comparable was considered 

inferior in terms of project size and received an upward adjustment for this characteristic due to the 

smaller portfolio size and thus lower interest from institutional investors.  In terms of age/condition, 

this comparable was judged superior due to its newer year of construction superior condition of the 

improvements and received a downward adjustment for this characteristic.  An other category 

adjustment was considered appropriate for this comparable given its location within a state that does 

not participate within the intergovernmental transfer payment program.  Because of this inferior trait, 

an upward adjustment was considered appropriate.  Overall, this comparable was deemed inferior in 

comparison to the subject and an upward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Three 

This comparable represents the sale of a 413-unit portfolio of three IL/AL/MC communities located in 

Indiana, Tennessee and North Carolina. The three communities were in good condition at the time of 

sale and were 100% private pay. The buyer and seller executed a long-term NNN lease at closing at 

a total initial lease rate of $4,690,000 with annual CPI escalations. The $67,000,000 sale price 

implies a leased fee OAR of 7.0% based on net rent with no deductions. 

Upon comparison with the subject, this comparable was considered inferior in terms of project size 

and received an upward adjustment for this characteristic due to the smaller portfolio size and thus 

lower interest from institutional investors.  In terms of age/condition, this comparable was judged 

superior due to its newer year of construction superior condition of the improvements and received a 

downward adjustment for this characteristic.  The adjustment for project amenities was warranted due 

to the superior amenities and services offered.  Therefore, a downward adjustment was judged proper 

for this comparable.  An other category adjustment was considered appropriate for this comparable 

given the property does not participate within the intergovernmental transfer payment program.  

Because of this inferior trait, an upward adjustment was considered appropriate.  Overall, the 

adjustments applied to this comparable resulted in a net adjustment of zero, whereby the property was 

deemed similar in comparison to the subject.   

Improved Sale Four 

Symphony Post Acute Network Portfolio is comprised of 11 Chicago-area skilled nursing and post-

acute care facilities. In total, the portfolio includes 118 assisted living units and 2,333 nursing care 

beds. Overall tenant occupancy was reported at 86%. The leased fee transferred August 31, 2015 for 

$302,500,000 or $123,419 per revenue unit.  Net operating income at the time of sale was 
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$24,200,000, or $9,874 per revenue unit, for an overall leased fee capitalization rate of 8.00% and 

EGIM of 12.50.  

The upward adjustment for location reflects this comparable's inferior feature with respect to the 

location within a state with historical below average/stagnant reimbursement growth.  An other 

category adjustment was considered appropriate for this comparable given its location within a state 

that does not participate within the intergovernmental transfer payment program.  Because of this 

inferior trait, an upward adjustment was considered appropriate.  Overall, this comparable was 

deemed inferior in comparison to the subject and an upward net adjustment was warranted to the 

sales price indicator.   

Improved Sale Five 

The comparable represents the sale of 15 good quality properties located throughout Ohio. The 

properties primary consist of nursing care, with 1,200 nursing care beds, 28 assisted living units, and 

30 independent living units. The portfolio was listed as a fee simple sale. The buyer, CareTrust REIT 

purchased the portfolio and leased the properties to Pristine Senior Living as a third-party operator 

and tenant. The lease was signed to 15 years with two five-year options. All leases are crossed and 

absolute net. The total purchase price was $177,000,000, or $140,700 per bed. The going concern 

capitalization rate was 13.28%, inclusive of market level management fees and reserves. The leased 

fee capitalization rate was 9.60%. The portfolio was 82% occupied with an 18% quality mix at the 

time of sale. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple.  An other category adjustment was considered appropriate for this 

comparable given its location within a state that does not participate within the intergovernmental 

transfer payment program.  Because of this inferior trait, an upward adjustment was considered 

appropriate.  Overall, this comparable was deemed superior in comparison to the subject and a 

downward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Six 

Dallas SNFs represents the purchase of two Dallas area skilled nursing facilities; one was constructed 

in 2008 and the second one was constructed in 2012. In total, the portfolio contains 210 nursing 

care beds. Overall occupancy was reported at 100%.  The leased fee transferred October 23, 2014 

for $28,500,000 or $135,714 per revenue unit. Net operating income at the time of sale was 

$2,565,000, or $12,214 per revenue unit, for an overall capitalization rate of 9.00% and EGIM of 

11.11.   

The upward market conditions (time) adjustment reflects the improved market conditions since the 

date of sale.  The upward adjustment for location reflects this comparable's inferior feature with 

respect to the location within a non-con state.  Upon comparison with the subject, this comparable 
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was considered inferior in terms of project size and received an upward adjustment for this 

characteristic due to the smaller portfolio size and thus lower interest from institutional investors.  In 

terms of age/condition, this comparable was judged superior due to its newer year of construction 

superior condition of the improvements and received a downward adjustment for this characteristic.  

An other category adjustment was considered appropriate for this comparable given its location within 

a state that does not participate within the intergovernmental transfer payment program.  Because of 

this inferior trait, an upward adjustment was considered appropriate.  Overall, this comparable was 

deemed inferior in comparison to the subject and an upward net adjustment was warranted to the 

sales price indicator.   

Summary of Adjustments 

The sales comparison approach utilizes sales of comparable properties, adjusted for differences, to 

indicate a value for the subject.  Valuation is typically accomplished using physical units of 

comparison such as price per square foot, price per unit, price per floor, etc., or economic units of 

comparison such as gross rent multiplier.  Adjustments are applied to the physical units of comparison 

derived from the comparable sales.  The unit of comparison chosen for the subject is then used to 

yield a total value.  Economic units of comparison are not adjusted, but rather analyzed as to relevant 

differences, with the final estimate derived based on the general comparisons. Based on a 

comparative analysis, the following chart summarizes the adjustments warranted to each comparable.   
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SKILLED NURSING FACILITY SALES ADJUSTMENT GRID

Comparable Number 1 2 3 4 5 6

Transaction Type Sale Sale Sale/Leaseback Sale/Leaseback Sale Sale

Transaction Date Dec-16 Dec-16 Jul-15 Aug-15 Dec-15 Oct-14

Year Built 1924 2010 2008

Year Renovated 2003 2012

No. Units 4,297 568 413 2,451 1,258 210

Adjusted Sale Price 1 $895,000,000 $95,900,000 $67,000,000 $302,500,000 $177,000,000 $28,500,000

Price Per Rev. Unit 1 $208,285 $168,838 $162,228 $123,419 $140,700 $135,714

Occupancy 94% 100% 100% 86% 82% 100%

NOI Per Rev. Unit $20,413 $22,711 $11,355 $9,873 $18,680 $12,214

OAR 9.80% 13.45% 7.00% 8.00% 13.28% 9.00%

Adj. Price Per Rev. Unit $208,285 $168,838 $162,228 $123,419 $140,700 $135,714

Property Rights Conveyed -15% 0% 0% 0% -15% 0%

Financing Terms 1
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conditions of Sale 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Market Conditions (Time) 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Subtotal - Price Per Rev. Unit $177,042 $168,838 $162,228 $123,419 $119,595 $149,286

Location -10% 10% 0% 10% 0% 10%

Project Size 0% 10% 10% 0% 0% 10%

Age/Condition 10% -20% -10% 0% 0% -10%

Quality of Construction -10% 0% 0% 0% 0% 0%

Avg. Unit Size 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Project Amenities 0% 0% -10% 0% 0% 0%

Parking 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Other 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Total Other Adjustments 0% 10% 0% 20% 10% 20%

Indicated Value Per Rev. Unit $177,042 $185,722 $162,228 $148,103 $131,554 $179,143

1 Transaction amount adjusted for cash equivalency and/or deferred maintenance (where applicable)

Compiled by CBRE
 

Price Per Unit Comparison 

The total adjustments applied to the comparable set range from 20% to 55%, with the adjusted 

average of all comparables representing an approximate 4.53% difference over the unadjusted 

average. Comparables 2, 3, 4 and 6 were the most representative of the subject in terms of operating 

performance as these comparables reflect leased fee transactions; while comparables 3 and 5 best 

represents the subject in terms of location.  

Effective Gross Income Multiplier Analysis 

As the above analysis is heavily dependent on the net operating income of a property, the EGIM can 

be applied to a property’s gross income, and is therefore less dependent upon an accurate estimation 

of net operating income.  

The EGIM analysis compares the subject’s income characteristics with those of the comparable 

properties and develops a multiplier that is appropriate for the subject. Based on our analysis, we 

have concluded to an appropriate EGIM as follows: 
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EFFECTIVE GROSS INCOME MULTIPLIER ANALYSIS

Sale No. Occupancy EGIM

2 100% 11.15

3 100% 14.29

4 86% 12.50

6 100% 11.11

Subj. 76% 12.00

Compiled by CBRE
 

Please note, the EGIM above is based on each property’s lease payment. In our analysis we have 

utilized only leased fee sales, which are based on triple net lease payments, and thus the EGIM is 

synonymous with the NIM (net income multiplier).  

Sales Comparison Approach Conclusion 

In completing this analysis, CBRE contacted various market participants that include specialty brokers 

and national investors of well-known seniors housing investment funds. These participants all indicated 

that in pricing the subject property, primary weight would be placed on the in-place cash flow with the 

applied risk based on the amount of historical operations supporting the respective cash flows. It was 

further indicated that comparable sales would be utilized as a secondary measure. These participants 

advised that when selecting comparable sales for the subject, a national search should be employed 

in order to appropriately account for comparable operations respective to the subject property.  

The following table presents the estimated value for the subject as indicated by the sales comparison 

approach. As indicated the average of the paired sales and EGIM was utilized. 

SALES COMPARISON APPROACH Adjusted Indicators From the Grid

Paired Sales

Total Rev. Units X Value Per Rev. Unit = Value

1,047 X $163,965 = $171,671,579

EGIM

EGI X ANALYSIS = Value

$14,729,543 X 12.00 = $176,754,515

VALUE CONCLUSION

Indicated As Is Value $174,213,047

Rounded $174,200,000

Value Per Rev. Unit $166,380

Compiled by CBRE
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Portfolio Operating Summary 

The following table presents a summary of the concluded operating data for each individual asset within the subject portfolio. 

Rev Units Actual Occ. CBRE Occ.

Name Total Total Total EGI OE Mgt Fee RR/ Unit Adj. OE OER NOI

Bloomington Nursing and Rehab 38 94.74% 95.00% $3,223,262 $2,209,302 5.00% $350 $2,383,765 73.96% $839,497

Corydon Nursing and Rehab 38 65.79% 70.00% $2,660,363 $1,840,825 5.00% $350 $1,987,143 74.69% $673,220

Essex Nursing and Rehab 38 78.95% 80.00% $3,208,686 $2,211,882 5.00% $350 $2,385,616 74.35% $823,070

Capital Village Healthcare Center 52 71.15% 70.00% $3,791,620 $2,621,715 5.00% $350 $2,830,896 74.66% $960,724

Highland Nursing and Rehab 38 78.95% 84.00% $3,161,478 $2,420,769 5.00% $350 $2,591,443 81.97% $570,034

Lawrence Manor Healthcare Center 55 72.73% 75.00% $4,475,541 $3,096,638 5.00% $350 $3,339,665 74.62% $1,135,876

Linton Nursing & Rehab 38 81.58% 80.00% $3,039,192 $2,273,631 5.00% $350 $2,438,891 80.25% $600,301

Meridian Nursing & Rehab Center 44 81.82% 82.00% $3,439,887 $2,480,919 5.00% $350 $2,668,313 77.57% $771,574

North Ridge Village Nursing & Rehab 95 68.42% 76.35% $5,899,685 $3,975,161 5.00% $350 $4,301,295 72.91% $1,598,390

Robert E. Lee Nursing & Rehab 143 72.03% 59.70% $8,202,931 $5,531,144 5.00% $350 $5,999,391 73.14% $2,203,540

Rockville Nursing & Rehab 38 76.32% 80.00% $2,996,131 $2,189,554 5.00% $350 $2,352,660 78.52% $643,470

Rural Healthcare Center 50 86.00% 86.00% $3,933,293 $2,659,755 5.00% $350 $2,873,220 73.05% $1,060,072

Sugar Creek Nursing & Rehab 60 76.67% 70.00% $5,211,510 $3,320,615 5.00% $350 $3,608,140 69.23% $1,603,370

Summerfield Healthcare Center 43 90.70% 95.00% $3,687,478 $2,509,678 5.00% $350 $2,708,752 73.46% $978,726

Terre Haute Nursing & Rehab 38 78.95% 85.00% $3,302,828 $2,351,789 5.00% $350 $2,530,231 76.61% $772,598

University Nursing & Rehab 69 97.10% 96.00% $4,934,729 $3,587,897 5.00% $350 $3,858,783 78.20% $1,075,946

Willow Manor Nursing & Rehab 170 56.47% 70.00% $11,053,737 $7,602,853 5.00% $350 $8,215,740 74.33% $2,837,997

Sub-total 1,047 78.14% 79.65% $76,222,351 $52,884,128 5.00% $350 $57,073,946 75.38% $19,148,406

Compiled by CBRE

OPERATING SUMMARY - CHOSEN PROPERTIES PORTFOLIO - INDIANA

CBRE Stabilized Operating Estimates
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The following table presents a summary of the 2017 first quarter operating data for each individual asset within the subject portfolio. 

Rev Units Actual Occ. CBRE Occ.

Name Total Total Total EGI OE Mgt Fee RR/ Unit Adj. OE OER NOI Adjusted NOI

Bloomington Nursing and Rehab 38 95.00% 95.00% $827,023 $538,195 5.00% $350 $579,546 70.08% $247,477 $174,732

Corydon Nursing and Rehab 38 66.00% 70.00% $559,665 $456,117 5.00% $350 $484,100 86.50% $75,565 $34,595

Essex Nursing and Rehab 38 79.00% 80.00% $824,277 $551,887 5.00% $350 $593,101 71.95% $231,176 $175,469

Capital Village Healthcare Center 52 70.00% 70.00% $905,398 $719,360 5.00% $350 $764,630 84.45% $140,768 $146,693

Highland Nursing and Rehab 38 77.00% 84.00% $671,914 $571,106 5.00% $350 $604,702 90.00% $67,212 $51,077

Lawrence Manor Healthcare Center 55 72.00% 75.00% $1,061,868 $630,297 5.00% $350 $683,390 64.36% $378,478 $360,123

Linton Nursing & Rehab 38 81.00% 80.00% $779,145 $604,380 5.00% $350 $643,337 82.57% $135,808 $123,800

Meridian Nursing & Rehab Center 44 81.00% 82.00% $950,575 $653,736 5.00% $350 $701,265 73.77% $249,310 $261,631

North Ridge Village Nursing & Rehab 95 68.00% 76.35% $1,315,329 $1,085,341 5.00% $350 $1,151,107 87.51% $164,222 $211,056

Robert E. Lee Nursing & Rehab 143 72.00% 59.70% $2,388,454 $1,400,967 5.00% $350 $1,520,390 63.66% $868,064 $829,569

Rockville Nursing & Rehab 38 75.00% 80.00% $681,507 $492,267 5.00% $350 $526,342 77.23% $155,165 $148,686

Rural Healthcare Center 50 86.00% 86.00% $1,174,756 $668,337 5.00% $350 $727,075 61.89% $447,681 $407,654

Sugar Creek Nursing & Rehab 60 76.00% 70.00% $1,151,312 $766,194 5.00% $350 $823,760 71.55% $327,552 $265,236

Summerfield Healthcare Center 43 91.00% 95.00% $915,035 $627,720 5.00% $350 $673,472 73.60% $241,563 $205,133

Terre Haute Nursing & Rehab 38 78.00% 85.00% $688,003 $523,790 5.00% $350 $558,190 81.13% $129,813 $114,109

University Nursing & Rehab 69 96.00% 96.00% $1,234,381 $962,484 5.00% $350 $1,024,203 82.97% $210,178 $146,884

Willow Manor Nursing & Rehab 170 57.00% 70.00% $2,760,104 $1,736,682 5.00% $350 $1,874,687 67.92% $885,417 $794,711

Sub-total 1,047 77.65% 79.65% $18,888,746 $12,988,860 5.00% $350 $13,933,297 75.95% $4,955,449 $4,451,156

Compiled by CBRE

OPERATING SUMMARY FIRST QUARTER - CHOSEN PROPERTIES PORTFOLIO - INDIANA
CBRE Stabilized Operating Estimates

 

Please note, the adjusted NOI includes removal of hospital IGT revenue and add back fees. 
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Going Concern - Net Operating Income Conclusion 

The CBRE Stabilized estimate is detailed within the addenda of this report, and is bracketed with 

management’s stabilized projections and most recent 2016 indications. Market data was extracted 

and utilized in determining these estimates. Historical operations of the subject were also considered, 

however appear to be relatively unstable as the subject transitioned management in 2014 and 

effectively repositioned itself within the market over the next several years. Overall, management’s 

projections appear to be reasonable with the concluded effective gross income estimated by CBRE 

being well supported by market extracted indications.   
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Portfolio Characteristics 

The following characteristics should be considered when analyzing a portfolio for market valuation 

purposes: 

• Scarcity of available product in the marketplace is one of the critical components cited by 

buyers regarding the likelihood of a portfolio achieving a premium.  Not only is seniors 

housing and healthcare real estate scarce, the demand for this specific property type is 

increasing. The combination of numerous active institutional investors actively pursuing 

acquisitions, combined with a lack of quality product, drives up prices for larger portfolios.  

• The geographic diversity of the product is always considered as it impacts overall investment 

risk. The subject benefits from strong diversification from a locational standpoint.   

• The size of the portfolio, which drives the overall economies of scale, typically has a significant 

impact (both on the initial acquisition cost and operational efficiencies). In general, the size of 

a portfolio is generally based on the total dollar amount ($100 Million is generally considered 

to be a minimum figure) and number of assets (typically a minimum of five). This size 

parameter is important as it is necessary to generate the interest of larger, institutional 

investors. Seniors housing and healthcare portfolios typically benefit from this component as 

the total dollar amount of each asset is relatively small (i.e. it would be very time consuming to 

try and assemble a similar portfolio through one-off acquisitions).   

• Institutional lenders prefer to lend on portfolios as it is more difficult for them to lend on one 

off buildings valued at $20 Million or less.  The amount of time and effort to finance such 

small deals are equivalent to the amount of time and effort that it takes to place debt on a 

portfolio of similar properties.  Available debt financing for large portfolios of good quality 

assets is significant and would impact demand from all investors. This is supported by the fact 

all lenders surveyed by CBRE indicated there would be demand in the debt market for this type 

of portfolio.  Due to the low rates in the marketplace today there is significant demand from 

institutional investors for portfolios such as the subject.    

• Portfolio tenancy can have a positive or a negative effect, depending upon the investment 

characteristics of the buyer.  Several investors noted they prefer single tenant assets (i.e. a 

large sale-leaseback transaction) as it allows for a detailed analysis of the credit strength of 

the tenant, while others prefer a wide diversification of tenants.  In the case of the subject 

property there is a variety of tenants and sub-property types which increases the diversity of the 

portfolio.  
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Industry Accepted Standards 

Irving Levin Associates publishes an annual Senior Care Acquisition Report. This publication includes a 

section that reports data specific to portfolio valuations. Irving Levin Associates qualifies a portfolio as 

any transaction containing three or more assets. The following chart summarizes the percentage 

difference between average per unit single-asset transaction value and the average per unit portfolio 

transaction values realized year-over-year from 2011 to 2015 (2016 data not yet released), with the 

five-year average, as reported by Irving Levin Assoc. 

 

As detailed above, the portfolio premium declined significantly in 2013. According to Irving Levin 

Assoc., the contraction was attributed to the limited number of portfolio transactions taking place in 

2013, with 2013 being a record setting for total single-asset transactions. The report further suggests 

that the premium paid is influenced by the number of properties as well as the quality. Typically, the 

larger the portfolio, the larger the premium.  Based on the data presented, portfolio premiums have 

been realized at 41%, 34%, 9%, 19%, 20%, and 24% respectively for 2011, 2012, 2013, 2014 and 

2015 with a three-year average of 24%.  

The average price per unit for portfolio transactions in 2015 was $206,000, while single-asset sales 

averaged $158,300 per unit. 

Buyer Composition 

The following table summarizes the top seniors housing and health care buyers within a trailing 12-

month period.  
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Rank Buyer Location Acq ($M) # Props Avg Price ($M)

1 Omega Healthcare Cockeysville, MD 1,706.7 114 15.0

2 Welltower Toledo, OH 1,451.2 59 24.6

3 Lindsay Goldberg New York, NY 1,100.0 64 17.2

4 Formation Capital Atlanta, GA 765.0 76 10.1

5 Capital Funding Group Baltimore, MD 558.5 35 16.0

6 Northstar Healthcare Englewood, CO 534.5 32 16.7

7 Union Life Insurance Beijing, China 504.8 31 16.3

8 Cindat Beijing, China 450.0 28 16.1

9 National Health Investors Murfreesboro, TN 372.9 19 19.6

10 HCP Inc. Irvine, CA 311.2 15 20.7

11 TPG Capital Fort Worth, TX 308.1 52 5.9

12 CareTrust REIT Mission Viejo, CA 276.0 33 8.4

13 PGIM Real Estate Madison, NJ 274.0 6 45.7

14 Cardinal Bay Texas Other, TX 210.0 8 26.2

15 Chicago Pacific Founders Chicago, IL 208.8 25 8.4

16 Global Securitization Services Melville, NY 206.1 9 22.9

17 Harrison Street RE Capital Chicago, IL 183.3 2 91.7

18 G-A Healthcare REIT III Irvine, CA 167.3 13 12.9

19 Bridge Investment Group Salt Lake City, UT 165.4 5 33.1

20 Sentosa Care Woodmere, NY 152.8 5 30.6

Source: Real Capital Analytics, Inc. & National Investment Center

TOP 20 BUYERS - TRAILING 12 MONTHS

 

Some of the larger transactions that occurred in Q4 2016 are summarized below.  

Date

Majority 

Type Portfolio or Property Name Year Built Total Units

Purchase Price 

($1M)

Price per 

Unit

Sep-16 NC Welltower Inc Senior Housing Portfolio 1952-1999 7,152 $1,100 $153,803

Sep-16 AL Vintage Senior Living W Coast Senior Housing 1923-2006 2,461 $831 $337,600

Mar-16 IL Northstar Realty SH Buyout Portfolio 1978-2006 3,912 $535 $227,700

Sep-16 AL Brookdale US Senior Housing Portfolio 1989-2003 2,403 $249 $103,400

Mar-16 NC Autumn Care Senior Housing Portfolio 1966-2010 2,446 $213 $86,900

Jun-16 IL Harrison/Bridgewood Senior Housing Portfolio 1988-2000 1,039 $210 $202,100

Sep-16 AL The Morningside House Mid-Atlantic Portfolio 1992-2013 609 $186 $305,800

Feb-16 NC Omega Healthcare Nursing Care Portfolio 16 - 985 $170 $172,600

Apr-16 NC Legend Healthcare TX Nursing Care Portfolio 1974-2011 931 $119 $127,300

Jun-16 NC Formation/Shelbourne Senior Housing Portfolio 2013 171 $98 $574,600

Jan-16 AL HCP Senior Housing Portfolio - 484 $96 $197,300

May-16 NC Care Capital Partners MA Senior Housing Ptfl 1973-1996 892 $95 $106,600

Dec-16 NC CareTrust Nursing Facilities TX Portfolio 1988-2012 540 $95 $175,900

May-16 AL NHI - Bickford Senior Living Midwest 1982-2009 285 $84 $293,800

Sep-16 AL Arcapita Senior Housing GA Portfolio 1997-2008 236 $78 $329,400

Min: $86,900

Max: $574,600

Weighted Avg: $169,335

Source: Real Capital Analytics, Inc. & National Investment Center

PORTFOLIO TRANSACTIONS - Q4 2016
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Public REIT Valuations 

Green Street Advisors reports that cap rates for healthcare real estate assets have continued moving 

down as values continue to appreciate. Competition from REITs, non-traded REITs, and private equity 

has moved pricing for all of the health care sub-sectors. Cap rates for REIT-quality properties in 

medical offices and operating senior housing are now valued in the 6.0% to 9.0% range, according 

to Green Street Advisors. This is identified in the following table. 

Leverage

HC REIT Nominal Econ Implied Ratio

Welltower 6.10% 5.60% 6.10% 30%

Omega Healthcare REIT 8.50% 8.50% 8.10% 40%

Healthcare Trust of America, Inc 5.90% 5.30% 5.70% 32%

Care Capital Properties 9.00% 8.90% 9.00% 39%

HCP 6.00% 5.40% 5.90% 37%

Ventas 6.30% 5.80% 6.00% 40%

Weighted Average: 6.40% 6.00% 6.30% 35%

Source: Green Street Advisors

PUBLIC VALUATIONS

Cap Rates

 

Conclusion  

The subject portfolio enables an investor the opportunity to acquire a critical mass of seniors housing 

and healthcare properties located in favorable markets throughout the United States, with superior 

operators in place. As a result, the investment parameters for this portfolio and the rates of return will 

be lower, when compared to the rates selected in the individual appraisal reports.   
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Net Operating Income to the Real Estate Only  

The next step is separating the cash to the real estate from the cash flow to the business. The lease 

coverage analysis is the technique applied to allocate the portion of the overall cash flow (net 

operating income) to the going concern that is attributed to the real estate only. REITS and other 

market participants utilize this method to value the real estate and FF&E. REITs and other buyers of 

seniors housing properties also utilize this methodology to determine market rent, again resulting in a 

real estate only allocation of the cash flow. Hence, this method is considered to best reflect actions 

taken by actual market participants in identifying the allocated cash flow to the real estate only, or 

ultimately the fair market value to the real estate.  

A market derived lease coverage ratio can be applied to the concluded net operating income of the 

going concern. The result is an indicated annual market lease payment for the subject, or cash flow to 

the real estate only. According to a recent survey of various healthcare REITS including Health Care 

REIT, HCP, CNL, Griffin-American Healthcare REIT and Omega, a typical lease coverage ratio will fall 

near 1.25 to 1.50 for properties similar to the subject. The following lease transactions further support 

this range.  

Property/Portfolio Type Units State(s) NOI/Unit Lease Date Rent/Unit LCR

Arbors of Winthrop AL 90 MA $23,076 May-14 $17,778 1.30

SNF Portfolio NC 780 Midwest --- Oct-13 --- 1.50

ILC Portfolio IL 3,138 Multiple $18,262 Oct-13 $15,609 1.17

Confidential Transaction AL 120 WI $15,655 Nov-13 13046 1.20

Prelude at Woodbury MC 30 MN $26,000 Jan-15 $20,000 1.30

Transitional Care Portfolio TCF 678 MD $40,165 Jun-15 $30,199 1.33

Olympia Manor NC 28 CA $16,179 Aug-14 $10,786 1.50

Sun City West MC 42 AZ $30,000 Apr-14 $23,077 1.30

Holiday Portfolio IL 2,850 Multiple $13,779 Sep-14 $10,614 1.30

CareTrust REIT AL, MC 90 ID $14,847 Oct-14 $11,333 1.31

Autumn Promise AL 26 WI $10,432 Jun-13 $9,622 1.08

GA SNF NC 105 GA $10,679 Jan-15 $7,628 1.40

HealthLease Properties AL/NC 365 Multiple $14,041 Apr-14 $11,233 1.25

Liberty Healthcare Corp. IL/AL/NC 1,200 OH 19583 Nov-15 $14,294 1.37

NorthStar Realty Finance Corp. AL/SN 8,500 Multiple --- Mar-14 --- 1.30

CareTrust REIT SN 170 CO $13,000 Feb-15 $10,000 1.30

CareTrust REIT SN 94 WA $11,595 Apr-15 $9,202 1.26

Capital Healthcare Investments AL/SN 1,020 VA --- Jul-17 --- 1.40
Source: CBRE VIEW Database

SUMMARY OF ABSOLUTE NET LEASE COVERAGE RATIOS

 

For purposes of this analysis, a coverage ratio of 1.30 was used, placing most weight on HealthLease 

Properties and GA SNF indications above. Additionally, a portfolio of assets is considered less risky 

than a single asset, which is reflected in the leased coverage ratio as well. The inferred rent is 

assumed to be on an absolute net basis with no expenses to the lessor. This is attributed to the 

dispersion of risk among a larger number of properties for portfolio assets. Furthermore, the market 
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rent is based upon a long term lease of 20+ years, which is common. These terms are common for 

this property type.  

CBRE has also placed weight on a lease agreement, which we understand will be an approximate 20-

year term thru January 1, 2038, with an approximate 1.30 coverage. 

By applying the lease coverage ratio to the concluded NOI of the going concern, an inferred cash 

flow to the real estate is estimated as follows. 

As Is

March 31, 2017

Concluded Stabilized NOI - Going Concern $19,148,406

Market Lease Coverage Ratio 1.30

Cash Flow to the Real Estate $14,729,543

Compiled by CBRE

REAL ESTATE ONLY CASH FLOW

 

This cash flow can be utilized to estimate the fair market value to the real estate. Additionally, The 

CBRE concluded cash flow to the real estate is supported by the operator lease agreement. 

Direct Capitalization 

Direct capitalization is a method used to convert a single year’s estimated stabilized net operating 

income into a value indication. The following subsections represent different techniques for deriving 

an overall capitalization rate for direct capitalization. 

The overall capitalization rate is calculated by dividing the net operating income by the sale price. 

Ideally, the sales price is selected from the market through sales of similar types of properties. As the 

subject is a portfolio, only data representing portfolio sales should be considered. 

Comparable Sales 

The overall capitalization rates (OARs) confirmed for the comparable sales analyzed in the sales 

comparison approach are as follows: 
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COMPARABLE CAPITALIZATION RATES

Sale

Sale Date Occupancy OAR

1 Dec-16 94% 9.80%

2 Dec-16 100% 8.97%

3 Jul-15 100% 7.00%

4 Aug-15 86% 8.00%

5 Dec-15 82% 13.28%

6 Oct-14 100% 9.00%

Indicated OAR (Fee Simple): 76% 9.80% - 13.30%

Indicated OAR (Leased Fee): 7.00% - 9.00%

Source: CBRE VIEW Database
 

Published Investor Surveys 

The results of the most recent investor surveys are summarized in the following chart. 

OVERALL CAPITALIZATION RATES

Investment Type OAR Range Average

NIC

Skilled Nursing --- - --- 12.20%

CBRE Seniors Housing Investor Survey

Nursing Care

Class A:  Core Locations 9.00% - 13.00% 11.07%

Class A:  Non-Core Locations 9.00% - 14.00% 11.76%

Class B:  Core Locations 10.00% - 14.00% 12.05%

Class B:  Non-Core Locations 10.00% - 16.00% 12.63%

Class C:  Core Locations 11.00% - 15.00% 13.56%

Class C:  Non-Core Locations 11.00% - 16.00% 13.84%

Indicated OAR: 10.00% - 14.00%

Source: CBRE, RealtyRates.com, NIC
 

The comparable sale and survey data presented above represent going concern or fee simple 

capitalization rates. It is expected that a going concern capitalization rate fall above a leased fee 

capitalization rate. This is due to the removal of the business value cash flow which is considered the 

“more risky” component.  

In practice, fee simple capitalization rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee cap 

rates, for properties similar to the subject. This is supported by the following net lease transaction 

summary:  

The results of the 2016 CBRE Healthcare Real Estate Investor/ Developer Survey are summarized as 

follows, relative to capitalization rates for absolute net leased healthcare properties: 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Income Capitalization Approach  

45 
 

 

Absolute net transactions for seniors housing and similar (medical) net leased properties are 

summarized below:  

Property/Portfolio Type Units State(s) Sale Date Price/ Unit OAR FS OAR LF Spread

ILC Portfolio IL 3,138 Multiple Oct-13 $251,753 7.25% 6.20% 1.05%

Confidential Transaction AL 120 WI Nov-13 $168,333 9.30% 7.75% 1.55%

Prelude at Woodbury MC 30 MN 42019 $240,000 10.83% 8.33% 2.50%

Transitional Care Portfolio TCF 678 MD Jun-15 $345,133 11.64% 8.75% 2.89%

Olympia Manor NC 28 CA Aug-14 $114,565 14.12% 9.41% 4.71%

Oklahoma Portfolio TCF 171 OK Oct-14 $275,205 --- 8.50% ---

Onion Creek NC 125 TX Oct-14 $112,000 --- 9.00% ---

Tudor Heights AL/MC 64 MD Oct-14 $106,250 --- 8.82% ---

Sun City West MC 48 AZ Apr-14 $333,333 9.00% 6.92% 2.08%

Holiday Portfolio IL 2,850 Multiple Sep-14 $192,982 7.14% 5.50% 1.64%

CareTrust REIT AL, MC 90 ID Oct-14 $133,333 11.14% 8.50% 2.64%

Autumn Promise AL 26 WI Dec-14 $114,885 9.08% 8.38% 0.70%

GA SNF NC 105 GA Apr-15 $79,048 13.51% 9.65% 3.86%

HealthLease Properties AL/NC 365 Multiple Apr-14 $135,342 10.37% 8.30% 2.07%

Liberty Healthcare Corp. IL/AL/NC 1,200 OH Nov-15 $147,500 13.28% 9.69% 3.59%

Source: CBRE VIEW Database

SUMMARY OF ABSOLUTE NET LEASE TRANSACTIONS

 

Band of Investment 

The band of the investment technique has been utilized as a crosscheck to the foregoing techniques.  

The Mortgage Interest Rate and the Equity Dividend Rate (EDR) are based upon current market yields 

for similar investments.  The analysis is shown in the following table. 
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BAND OF INVESTMENT

Mortgage Interest Rate 4.25%

Mortgage Term (Amortization Period) 25 Years

Mortgage Ratio (Loan-to-Value) 75%

Mortgage Constant (monthly payments) 0.06501

Equity Dividend Rate (EDR) 17.5%

Mortgage Requirement 75% x 0.06501 = 0.04876

Equity Requirement 25% x 0.17500 = 0.04375

100% 0.09251

Indicated OAR: 9.30%

Compiled by: CBRE
 

Capitalization Rate Conclusion 

The following charts summarizes the OAR conclusions. 

OVERALL CAPITALIZATION RATE - CONCLUSION

Source Indicated OAR

Comparable Sales - Going Concern 9.80% - 13.30%

Comparable Sales - Adjusted 300 BPS 6.80% - 10.30%

Comparable Sales - Leased Fee 7.00% - 9.00%

National Investor Survey - Going Concern 10.00% - 14.00%

National Investor Survey - Adjusted 300 BPS 7.00% - 11.00%

Band of Investment 9.30%

CBRE Estimate - Real Estate Only 8.50%

Compiled by: CBRE
 

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 

CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 

does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 

this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 

agreement encumbering 17 properties within the state of Indiana.  

Overall, most weight was placed on comparable leased fee indications (7.00% - 9.00%), and thus an 

OAR in the middle portion of the range indicated by these transactions is considered appropriate for 

the following reasons: 

Positive Attributes 

• Favorable product and homogenous design of improvements; 
• Significant size of the portfolio allowing for economies of scale; 
• Portfolio size allowing for risk mitigation/good lease coverage; 
• Master lease agreement encumbering 17 assets; 
• Good locations proximate to primary and secondary MSA’s; 
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• Stable operating trends with opportunity to increase net operating income; 
• Positive growth in age 75+ population and households throughout the United States. 

Negative Attributes 

• Overall price per revenue unit indication falling at the upper end of national market indications; 
• Uncertainty regarding healthcare legislation and reimbursement policy. 
 

Capitalization Rate Conclusion 

The final step is applying the concluded absolute net capitalization rate to the estimated real estate 

only net operating income. By capitalizing the indicated annual net operating income to the real 

estate by the concluded absolute net leased capitalization rate, a fair market value of the fee simple 

interest of the real estate is indicated. This calculation is detailed below:  

Direct Capitalization Summary 

A summary of the direct capitalization at stabilized occupancy is illustrated in the following chart. 

DIRECT CAPITALIZATION PORTFOLIO SUMMARY

Concluded Stabilized NOI - Going Concern $19,148,406

Market Lease Coverage Ratio 1.30

Cash Flow to the Real Estate $14,729,543

OAR   /           8.50%

Indicated As Is Value $173,288,740

Rounded $173,300,000

Value Per Rev. Unit $160,166

Compiled by CBRE
 

Capitalization Rate Sensitivity 

Cash Flow to the Real Estate $14,729,543 $14,729,543 $14,729,543

OAR 8.00% 8.50% 9.00%

Indicated As Is Value $184,119,286 $173,288,740 $163,661,588

Compiled by CBRE

CAPITALIZATION RATE SENSITIVITY

 

As noted above, a sensitivity analysis was included; in a case of an increment of 0.5% to the 

capitalization rate will cause a decline in fair value of $9,627,152 as of March 31, 2017; a decrease 

of 0.5% to the capitalization rate will cause a rise in fair value of $10,830,546 as of March 31, 

2017. 
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Discounted Cash Flow Analysis (DCF) 

The DCF assumptions concluded for the subject are summarized as follows: 

SUMMARY OF DISCOUNTED CASH FLOW ASSUMPTIONS

General Assumptions

Start Date Mar-17

Terms of Analysis 10 Years

Software Excel

Growth Rate Assumptions

Income Growth 3.00%

Expense Growth 3.00%

Inflation (CPI) 3.00%

Real Estate Tax Growth 3.00%

Market Rates - Year 1 - Tenant

Average Rent ($/Rev. Unit/Yr.) $70,446

Total Operating Expenses ($/Rev. Unit/Yr.) $48,876

Occupancy Assumptions

Current Occupancy 72.37%

Stabilized Occupancy 75.97%

Estimated Lease-up Period 0 Months

Financial Assumptions

Discount Rate 10.00%

Terminal Capitalization Rate 9.25%

Other Assumptions

Cost of Sale 2.50%

Capital Expenses (Deferred Maintenance) $0

Compiled by CBRE
 

General Assumptions 

The DCF analysis utilizes a projection period of 10 Years. This is consistent with current investor 

assumptions. 

Growth Rate Assumptions 

The inflation and growth rates for the DCF analysis have been estimated by analyzing the expectations 

typically used by buyers and sellers in the local marketplace.  Published investor surveys, an analysis of 

the Consumer Price Index (CPI), as well as CBRE, Inc.'s survey of brokers and investors active in the 

local market form the foundation for the selection of the appropriate growth rates.  The compilation is 

shown in the following chart. 
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SUMMARY OF GROWTH RATES

Investment Type Rent Expenses Inflation

U.S. Bureau of Labor Statistics  (CPI-U)

10-Year Snapshot Average 2.28%

Senior Housing Investment Survey

Minimum 1.00% 2.00% 1.00%

Maximum 5.00% 4.00% 4.00%

Average 3.10% 2.80% 2.50%

CBRE Estimate 3.00% 3.00% 3.00%

Source: Senior Living Valuation Services
 

Leasing Assumptions 

The previously concluded cash flow to the real estate has been utilized as the basis for Year 1 of the 

holding period. All subsequent years vary according to the growth rate assumptions applied to the 

Year 1 estimate.   

Discount Rate Analysis 

The results of the most recent investor surveys are summarized in the following chart. 

DISCOUNT RATES

Investment Type Rate Range Average

RealtyRates.com - Q3 Investor Survey - Seniors Housing

New Development 6.66% - 15.33% 10.04%

Acquisitions 5.85% - 13.34% 7.74%

Recapitalizations 6.60% - 15.18% 9.94%

Senior Housing Investment Survey

Assisted Living 9.00% - 18.00% 11.00%

Nursing Care 13.00% - 16.00% 14.90%

CBRE Estimate 10.00%

Source: Senior Living Valuation Services
 

Please note, the survey data presented above represent going concern or fee simple discount rates. It 

is expected that a going concern discount rate fall above a leased fee discount rate. This is due to the 

removal of the business value cash flow which is considered the “more risky” component.  

In practice, fee simple rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee rates, for properties 

similar to the subject. 
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Terminal Capitalization Rate 

The reversionary value of the subject is based on an assumed sale at the end of the holding period 

based on capitalizing the Year 11 NOI at a terminal capitalization rate.  Typically, for properties 

similar to the subject, terminal capitalization rates are 50 to 100 basis points higher than going-in 

capitalization rates (OARs).  This is a result of the uncertainty of future economic conditions and the 

natural aging of the property.  For the subject, we have concluded a load factor of 75 basis points to 

be appropriate. 

TERMINAL CAPITALIZATION RATES

Investment Type Rate Range Average

CBRE Seniors Housing Investor Survey

Standard Assisted Living

Class A:  Core Locations 5.50% - 10.00% 7.05%

Class A:  Non-Core Locations 5.50% - 11.00% 7.76%

Class B:  Core Locations 6.50% - 11.00% 7.98%

Class B:  Non-Core Locations 6.50% - 12.00% 8.47%

Class C:  Core Locations 7.50% - 12.00% 9.49%

Class C:  Non-Core Locations 7.50% - 13.00% 9.73%

Nursing Care

Class A:  Core Locations 9.50% - 14.00% 11.82%

Class A:  Non-Core Locations 9.50% - 15.00% 12.51%

Class B:  Core Locations 10.50% - 15.00% 12.80%

Class B:  Non-Core Locations 10.50% - 17.00% 13.38%

Class C:  Core Locations 11.50% - 16.00% 14.31%

Class C:  Non-Core Locations 11.50% - 17.00% 14.59%

CBRE Estimate 9.25%

Source: CBRE Investor Survey
 

Please note, the survey data presented above represent going concern or fee simple terminal cap 

rates. It is expected that a going concern terminal cap rate fall above a leased fee terminal cap rate. 

This is due to the removal of the business value cash flow which is considered the “more risky” 

component.  

In practice, fee simple rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee rates, for properties 

similar to the subject. Once adjusted for this, the CBRE estimate falls within the range of the 

comparables. 

Discounted Cash Flow Conclusion 

The DCF schedule(s) and value conclusions are depicted on the following page(s). 
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As noted above, a sensitivity analysis was included; in a case of an increment of 0.5% to the discount rate (IRR) and terminal cap rate will 

cause a decline in fair value of $9,757,033 as of March 31, 2017; a decrease of 0.5% to the discount rate (IRR) and terminal cap rate will 

cause a rise in fair value of $10,887,451 as of March 31, 2017. 
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Conclusion of Income Capitalization Approach 

The conclusions via the valuation methods employed for this approach are as follows: 

Direct Capitalization Method $173,300,000 

Discounted Cash Flow Analysis $181,800,000 

Reconciled Value $178,000,000

Compiled by CBRE

INCOME CAPITALIZATION APPROACH VALUES

 

Equal emphasis has been placed on both indications in concluding a market value for the subject. As 

a direct capitalization is typically utilized in estimating a market value for stabilized properties, the 

discounted cash flow analysis recognizes the changes in cash flows over the holding period of an 

asset. This methodology is considered to best reflect the actions of buyers and sellers currently active 

in this market.   
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Reconciliation of Value 

The value indications from the approaches to value are summarized as follows: 

Sales Comparison Approach $174,200,000 

Income Capitalization Approach $178,000,000 

Reconciled Value $178,000,000 

Compiled by CBRE

SUMMARY OF VALUE CONCLUSIONS

 
 

CBRE has derived fair market income and expenses based on the highest and best use, as well as the 

current use of the subject property. To solve for the allocated cash flow to the real estate, a lease 

coverage technique was applied. This is a lease coverage ratio whereby the data-points utilized were 

extracted directly from actual market transactions and CBRE conducted investor surveys.  

In applying an income approach, conversion of income to an indication of value may rely on 

derivation of capitalization rates from market sales. In this case, fair market lease coverage ratios are 

applied to the overall operating income to the going concern and then converted to a cash flow to the 

real estate only. This allocated cash flow is utilized to identify the fair market value to the real estate.  

Further, in valuing the subject portfolio, only the income capitalization approach is applicable and has 

been given most weight. The cost approach is not applicable in the estimation of market value due to 

the varying age of the improvements, with additions and-or renovations having occurred at a number 

of the properties. It is further recognized that the cost approach is not utilized by market participants in 

estimating market value. Given the size of the subject portfolio, a traditional sales comparison 

approach is also not applicable. However, comparable portfolio transactions have been utilized to 

extract portfolio pricing metrics and to support the concluded valuation. The methodology employed 

does result in a well-supported and reliable valuation, and best reflects the actions of market 

participants.  

Market participants are primarily analyzing properties based on their income generating capability.  

Therefore, the income capitalization approach is considered a reasonable and substantiated value 

indicator and has been given primary emphasis in the final value estimate. 

Based on the foregoing, the aggregate market value of the subject portfolio has been concluded as 

follows: 

MARKET VALUE CONCLUSION

Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest March 31, 2017 $178,000,000

Compiled by CBRE
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The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 

equipment (FF & E), and business value. 
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Assumptions and Limiting Conditions 

1. CBRE, Inc. through its appraiser (collectively, “CBRE”) has inspected through reasonable observation the subject 
property.  However, it is not possible or reasonably practicable to personally inspect conditions beneath the soil and the 
entire interior and exterior of the improvements on the subject property.  Therefore, no representation is made as to such 
matters.  

2. The report, including its conclusions and any portion of such report (the “Report”), is as of the date set forth in the letter 
of transmittal and based upon the information, market, economic, and property conditions and projected levels of 
operation existing as of such date. The dollar amount of any conclusion as to value in the Report is based upon the 
purchasing power of the U.S. Dollar on such date.  The Report is subject to change as a result of fluctuations in any of 
the foregoing.  CBRE has no obligation to revise the Report to reflect any such fluctuations or other events or conditions 
which occur subsequent to such date.   

3. Unless otherwise expressly noted in the Report, CBRE has assumed that: 

(i) Title to the subject property is clear and marketable and that there are no recorded or unrecorded matters or 
exceptions to title that would adversely affect marketability or value. CBRE has not examined title records (including 
without limitation liens, encumbrances, easements, deed restrictions, and other conditions that may affect the title or 
use of the subject property) and makes no representations regarding title or its limitations on the use of the subject 
property.  Insurance against financial loss that may arise out of defects in title should be sought from a qualified title 
insurance company. 

(ii) Existing improvements on the subject property conform to applicable local, state, and federal building codes and 
ordinances, are structurally sound and seismically safe, and have been built and repaired in a workmanlike manner 
according to standard practices; all building systems (mechanical/electrical, HVAC, elevator, plumbing, etc.) are in 
good working order with no major deferred maintenance or repair required; and the roof and exterior are in good 
condition and free from intrusion by the elements.  CBRE has not retained independent structural, mechanical, 
electrical, or civil engineers in connection with this appraisal and, therefore, makes no representations relative to the 
condition of improvements.  CBRE appraisers are not engineers and are not qualified to judge matters of an 
engineering nature, and furthermore structural problems or building system problems may not be visible.  It is 
expressly assumed that any purchaser would, as a precondition to closing a sale, obtain a satisfactory engineering 
report relative to the structural integrity of the property and the integrity of building systems.   

(iii) Any proposed improvements, on or off-site, as well as any alterations or repairs considered will be completed in a 
workmanlike manner according to standard practices. 

(iv) Hazardous materials are not present on the subject property.  CBRE is not qualified to detect such substances.  The 
presence of substances such as asbestos, urea formaldehyde foam insulation, contaminated groundwater, mold, or 
other potentially hazardous materials may affect the value of the property.   

(v) No mineral deposit or subsurface rights of value exist with respect to the subject property, whether gas, liquid, or 
solid, and no air or development rights of value may be transferred.  CBRE has not considered any rights associated 
with extraction or exploration of any resources, unless otherwise expressly noted in the Report.   

(vi) There are no contemplated public initiatives, governmental development controls, rent controls, or changes in the 
present zoning ordinances or regulations governing use, density, or shape that would significantly affect the value of 
the subject property. 

(vii) All required licenses, certificates of occupancy, consents, or other legislative or administrative authority from any 
local, state, nor national government or private entity or organization have been or can be readily obtained or 
renewed for any use on which the Report is based. 

(viii) The subject property is managed and operated in a prudent and competent manner, neither inefficiently or super-
efficiently. 

(ix) The subject property and its use, management, and operation are in full compliance with all applicable federal, state, 
and local regulations, laws, and restrictions, including without limitation environmental laws, seismic hazards, flight 
patterns, decibel levels/noise envelopes, fire hazards, hillside ordinances, density, allowable uses, building codes, 
permits, and licenses.   

(x) The subject property is in full compliance with the Americans with Disabilities Act (ADA).  CBRE is not qualified to 
assess the subject property’s compliance with the ADA, notwithstanding any discussion of possible readily achievable 
barrier removal construction items in the Report.  

(xi) All information regarding the areas and dimensions of the subject property furnished to CBRE are correct, and no 
encroachments exist.  CBRE has neither undertaken any survey of the boundaries of the subject property nor reviewed 
or confirmed the accuracy of any legal description of the subject property.  
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Unless otherwise expressly noted in the Report, no issues regarding the foregoing were brought to CBRE’s attention, and 
CBRE has no knowledge of any such facts affecting the subject property.  If any information inconsistent with any of the 
foregoing assumptions is discovered, such information could have a substantial negative impact on the Report.  
Accordingly, if any such information is subsequently made known to CBRE, CBRE reserves the right to amend the Report, 
which may include the conclusions of the Report.  CBRE assumes no responsibility for any conditions regarding the 
foregoing, or for any expertise or knowledge required to discover them.  Any user of the Report is urged to retain an 
expert in the applicable field(s) for information regarding such conditions.   

4. CBRE has assumed that all documents, data and information furnished by or behalf of the client, property owner, or 
owner’s representative are accurate and correct, unless otherwise expressly noted in the Report.  Such data and 
information include, without limitation, numerical street addresses, lot and block numbers, Assessor’s Parcel Numbers, 
land dimensions, square footage area of the land, dimensions of the improvements, gross building areas, net rentable 
areas, usable areas, unit count, room count, rent schedules, income data, historical operating expenses, budgets, and 
related data.  Any error in any of the above could have a substantial impact on the Report.  Accordingly, if any such 
errors are subsequently made known to CBRE, CBRE reserves the right to amend the Report, which may include the 
conclusions of the Report.  The client and intended user should carefully review all assumptions, data, relevant 
calculations, and conclusions of the Report and should immediately notify CBRE of any questions or errors within 30 
days after the date of delivery of the Report.  

5. CBRE assumes no responsibility (including any obligation to procure the same) for any documents, data or information 
not provided to CBRE, including without limitation any termite inspection, survey or occupancy permit.   

6. All furnishings, equipment and business operations have been disregarded with only real property being considered in 
the Report, except as otherwise expressly stated and typically considered part of real property.  

7. Any cash flows included in the analysis are forecasts of estimated future operating characteristics based upon the 
information and assumptions contained within the Report.  Any projections of income, expenses and economic 
conditions utilized in the Report, including such cash flows, should be considered as only estimates of the expectations 
of future income and expenses as of the date of the Report and not predictions of the future.  Actual results are affected 
by a number of factors outside the control of CBRE, including without limitation fluctuating economic, market, and 
property conditions.  Actual results may ultimately differ from these projections, and CBRE does not warrant any such 
projections.     

8. The Report contains professional opinions and is expressly not intended to serve as any warranty, assurance or 
guarantee of any particular value of the subject property.  Other appraisers may reach different conclusions as to the 
value of the subject property.  Furthermore, market value is highly related to exposure time, promotion effort, terms, 
motivation, and conclusions surrounding the offering of the subject property.  The Report is for the sole purpose of 
providing the intended user with CBRE’s independent professional opinion of the value of the subject property as of the 
date of the Report. Accordingly, CBRE shall not be liable for any losses that arise from any investment or lending 
decisions based upon the Report that the client, intended user, or any buyer, seller, investor, or lending institution may 
undertake related to the subject property, and CBRE has not been compensated to assume any of these risks. Nothing 
contained in the Report shall be construed as any direct or indirect recommendation of CBRE to buy, sell, hold, or 
finance the subject property.  

9. No opinion is expressed on matters which may require legal expertise or specialized investigation or knowledge beyond 
that customarily employed by real estate appraisers.  Any user of the Report is advised to retain experts in areas that fall 
outside the scope of the real estate appraisal profession for such matters. 

10. CBRE assumes no responsibility for any costs or consequences arising due to the need, or the lack of need, for flood 
hazard insurance.  An agent for the Federal Flood Insurance Program should be contacted to determine the actual need 
for Flood Hazard Insurance.  

11. Acceptance or use of the Report constitutes full acceptance of these Assumptions and Limiting Conditions and any 
special assumptions set forth in the Report.  It is the responsibility of the user of the Report to read in full, comprehend 
and thus become aware of all such assumptions and limiting conditions.  CBRE assumes no responsibility for any 
situation arising out of the user’s failure to become familiar with and understand the same.   

12. The Report applies to the property as a whole only, and any pro ration or division of the title into fractional interests will 
invalidate such conclusions, unless the Report expressly assumes such pro ration or division of interests. 

13. The allocations of the total value estimate in the Report between land and improvements apply only to the existing use 
of the subject property.  The allocations of values for each of the land and improvements are not intended to be used 
with any other property or appraisal and are not valid for any such use. 

14. The maps, plats, sketches, graphs, photographs, and exhibits included in this Report are for illustration purposes only 
and shall be utilized only to assist in visualizing matters discussed in the Report.  No such items shall be removed, 
reproduced, or used apart from the Report. 
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15. The Report shall not be duplicated or provided to any unintended users in whole or in part without the written consent of 
CBRE, which consent CBRE may withhold in its sole discretion.  Exempt from this restriction is duplication for the internal 
use of the intended user and its attorneys, accountants, or advisors for the sole benefit of the intended user.  Also 
exempt from this restriction is transmission of the Report pursuant to any requirement of any court, governmental 
authority, or regulatory agency having jurisdiction over the intended user, provided that the Report and its contents shall 
not be published, in whole or in part, in any public document without the written consent of CBRE, which consent CBRE 
may withhold in its sole discretion.  Finally, the Report shall not be made available to the public or otherwise used in any 
offering of the property or any security, as defined by applicable law. Any unintended user who may possess the Report 
is advised that it shall not rely upon the Report or its conclusions and that it should rely on its own appraisers, advisors 
and other consultants for any decision in connection with the subject property.  CBRE shall have no liability or 
responsibility to any such unintended user. 
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Bloomington Nursing and Rehab Corydon Nursing and Rehab 

  

Essex Nursing and Rehab Capitol Village Healthcare Center 

  

Highland Nursing and Rehab Lawrence Manor Healthcare Center 
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Linton Nursing and Rehab Meridian Nursing and Rehab Center 

  

North Ridge Village Nursing and Rehab Robert E Lee Nursing and Rehab 

  

Rockville Nursing and Rehab Rural Healthcare Center 
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Sugar Creek Nursing and Rehab Summerfield Healthcare Center 

  

Terre Haute Nursing and Rehab University Nursing and Rehab 

 

Willow Manor Nursing and Rehab 
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ADDENDUM B 

Improved Sale Data Sheets 



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Property Name Welltower/Cindat Portfolio
Address Multiple

Multiple, NJ 00000
United States

Government Tax Agency Multiple

Govt./Tax ID Multiple

Care Levels: IL , AL , MC , NC 

Land Area 211.030 ac Year Built 1924
Gross Building Area (GBA) 2,442,476 sf Year Renovated 2003
Total Units 4297 Buildings 39
Total Beds 4297 Floor Count N/A
Total Revenue Units 4297 Condition Good
Investment Class B Construction Class N/A

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 510 510 Units 510 95% N/A
AL 722 722 Beds 722 95% N/A
MC 46 46 Beds 46 91% N/A
NC 3019 3019 Beds 3019 93% N/A

Totals 4297 4297 4297 94%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A
AL 95% 5% N/A N/A
MC 100% N/A N/A N/A
NC 10% 80% 10% N/A

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer Cindat/ Union Life Insurance Co. Marketing Time 9 Month(s)
True Buyer Cindat/ Union Life Insurance Co. Buyer Type Insurance Company
Recorded Seller Welltower Healthcare REIT Seller Type REIT
True Seller Welltower Healthcare REIT Primary Verification Buyer

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use IL/AL/NC Date 12/15/2016
Proposed Use N/A Sale Price $895,000,000
Listing Broker None Financing Market Rate Financing
Selling Broker None Cash Equivalent $895,000,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $895,000,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2016 Sale Cindat/ Union Life 

Insurance Co.
Welltower Healthcare 
REIT

$895,000,000 $366.43



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 2.39
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $208,285
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.80%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 94%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 12/31/2017
Source Buyer
Price $895,000,000
Occupancy 94%
Resident Days 1474301
Effective Gross Income $374,838,828
Expenses $287,122,093
Net Operating Income $87,716,735
NOI/Revenue Unit $20,413
OER 76.60%
EGIM 2.39
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.80%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2017 Net Lease Amount $64,975,359
Source N/A Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$15,121

Adjusted Sale Price $895,000,000 Lease Fee Cap Rate 7.26
Annual Gross Lease 
Payment

$64,975,359 Net Lease Multiplier 2.39

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.35

Map & Comments

This comparable represents the sale of a 39-property portfolio from Welltower REIT to Cindat/ Union Life 
Insurance Co. a China based investor. The portfolio contains 28 nursing care properties operated by 
Genesis and 11 independent living and assisted living properties operated by Brookdale Senior living. The 
overall condition of the portfolio was considered to be good with an investment class B rating. The properties 
are primarily located in core locations along the eastern and western US. The portfolio sold December 15, 
2016 for $895,000,000, with an adjusted capitalization rate of 9.8% on Year 1 cash flow, adjusted for market 
levels reserves and management fees.



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Priority Management Portfolio
Address Multiple - Dallas MSA

Rockwall, TX 75032
United States

Government Tax Agency Rockwall

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area N/A Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 568 Buildings N/A
Total Beds 568 Floor Count N/A
Total Revenue Units 568 Condition N/A
Investment Class A Construction Class N/A

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 28 28 Units 28 89% N/A
NC 540 540 Beds 540 90% N/A

Totals 568 568 568 90%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer CareTrust REIT Inc. Marketing Time 10 Month(s)
True Buyer CareTrust REIT Inc. Buyer Type REIT
Recorded Seller Not Disclosed Seller Type End User
True Seller Not Disclosed Primary Verification Buyer

Interest Transferred Leased Fee Type Sale
Current Use AL/NC Date 12/1/2016
Proposed Use N/A Sale Price $95,900,000
Listing Broker N/A Financing Market Rate Financing
Selling Broker N/A Cash Equivalent $95,900,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $95,900,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2016 Sale CareTrust REIT Inc. Not Disclosed $95,900,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 11.15
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $168,838
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.97%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Trailing 
Actuals

Period Ending 12/31/2017 11/30/2016
Source Buyer Buyer
Price $95,900,000 $95,900,000
Occupancy 100% 95%
Resident Days 207320 196954
Effective Gross Income $8,600,000 $8,600,000
Expenses N/A N/A
Net Operating Income $8,600,000 $12,900,000
NOI/Revenue Unit $15,141 $22,711
OER N/A N/A
EGIM 11.15 11.15
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.97% 13.45%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2017 Net Lease Amount $8,600,000
Source Buyer Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$15,141

Adjusted Sale Price $95,900,000 Lease Fee Cap Rate 8.97
Annual Gross Lease 
Payment

$8,600,000 Net Lease Multiplier 11.15

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This comparable represents the purchase of three nursing homes in the greater Dallas-Fort Worth area by 
CareTrust REIT, Inc. (NASDAQ:CTRE) The purchase price was approximately $95.9 million. One of the 
properties did contain assisted living units. In connection with the acquisition, CareTrust entered into a new 
tenant relationship with affiliates of Priority Management Group, LLC, which took over operations effective 
December 1, 2016. The properties were stabilized at the time of sale. The portfolio, consisting of 540 skilled 
nursing beds and 28 assisted living units, is scheduled to generate first-year annual cash rent of $8.6 million, 
resulting in an initial cash yield of 8.97%. The new master lease carries an initial term of fifteen years, with 
two five-year renewal options and CPI-based rent escalators.



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Property Name NHI Portfolio (New Horizons)
Address 8810 Colby Blvd

Indianapolis, IN 46268
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID Multiple

Care Levels: IL , AL , MC 

Land Area N/A Year Built 2010
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 413 Buildings 3
Total Beds 413 Floor Count N/A
Total Revenue Units 413 Condition Good
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 205 205 Units 205 86% N/A
AL 137 137 Units 137 86% N/A
MC 71 71 Units 71 86% N/A

Totals 413 413 413 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A
AL 100% N/A N/A N/A
MC 100% N/A N/A N/A

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer NHI REIT Marketing Time N/A
True Buyer NHI Buyer Type REIT
Recorded Seller New Horizons Seller Type Developer
True Seller New Horizons Primary Verification Buyer

Interest Transferred Leased Fee Type Sale/Leaseback
Current Use Seniors Housing Date 7/3/2015
Proposed Use Seniors Housing Sale Price $67,000,000
Listing Broker Undisclosed Financing Cash to Seller
Selling Broker Undisclosed Cash Equivalent $67,000,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $67,000,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
07/2015 Sale/Leaseback NHI REIT New Horizons $67,000,000 N/A



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Units of Comparison

Static Analysis Method Other (see comments) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 14.29
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $162,228
Net Initial Yield/Cap. Rate 7.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Other 

See Comments
Period Ending 7/1/2016
Source Buyer
Price $67,000,000
Occupancy 100%
Resident Days 150745
Effective Gross Income $4,690,000
Expenses N/A
Net Operating Income $4,690,000
NOI/Revenue Unit $11,356
OER N/A
EGIM 14.29
Net Initial Yield/Cap. Rate 7.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 7/1/2016 Net Lease Amount $4,690,000
Source Buyer Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$11,356

Adjusted Sale Price $67,000,000 Lease Fee Cap Rate 7.00
Annual Gross Lease 
Payment

$4,690,000 Net Lease Multiplier 14.29

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This comparable represents the sale of a 413-unit portfolio of three IL/AL/MC communities located in 
Indiana, Tennessee and North Carolina. The three communities were in good condition at the time of sale 
and were 100% private pay. The buyer and seller executed a long-term NNN lease at closing at a total initial 
lease rate of $4,690,000 with annual CPI escalations. The $67,000,000 sale price implies a leased fee OAR 
of 7.0% based on net rent with no deductions.



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Property Name Symphony Post Acute Network Portfolio
Address 1366 West Fullerton Avenue

Chicago, IL 60614
United States

Government Tax Agency Cook

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area 20.070 ac Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings N/A
Total Beds 2451 Floor Count N/A
Total Revenue Units 2451 Condition N/A
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL N/A 118 Beds 118 86% N/A
NC N/A 2333 Beds 2333 86% N/A

Totals N/A 2451 2451 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 5% 67% 17% 11%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer Mainstreet Capital Marketing Time N/A
True Buyer N/A Buyer Type Private Investor
Recorded Seller Symphony Post Acute Network Seller Type Corporation
True Seller N/A Primary Verification Appraiser

Interest Transferred Leased Fee Type Sale/Leaseback
Current Use Seniors Housing Date 8/31/2015
Proposed Use Seniors Housing Sale Price $302,500,000
Listing Broker N/A Financing Not Available
Selling Broker N/A Cash Equivalent $302,500,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $302,500,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
08/2015 Sale/Leaseback Mainstreet Capital Symphony Post Acute 

Network
$302,500,000 N/A



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 12.50
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $123,419
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 86%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 9/30/2016
Source Appraiser
Price $302,500,000
Occupancy 100%
Resident Days 894615
Effective Gross Income $24,200,000
Expenses N/A
Net Operating Income $24,200,000
NOI/Revenue Unit $9,874
OER N/A
EGIM 12.50
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 9/30/2016 Net Lease Amount $24,200,000
Source Appraiser Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$9,874

Adjusted Sale Price $302,500,000 Lease Fee Cap Rate 8.00
Annual Gross Lease 
Payment

$24,200,000 Net Lease Multiplier 12.50

Owner Expenses N/A Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

Heavenrich & Company announced the successful sale-leaseback of the Symphony Post Acute Network 
portfolio of 11 Chicago-area skilled nursing and post-acute facilities to Mainstreet. The transaction 
represents Symphony’s core portfolio of approximately 2,500 licensed beds and $200 million of revenues. 
Ten of the facilities closed on October 30 and the eleventh facility will close in February 2016.



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Property Name Liberty Nursing Portfolio
Address 315 Lilienthal Street

Cincinnati, OH 45233
United States

Government Tax Agency Hamilton

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL , IL 

Land Area N/A Year Built N/A
Building Area N/A Year Renovated N/A
Total Units 1258 Buildings 15
Total Beds 1258 Floor Count N/A
Total Revenue Units 1258 Condition Good
Investment Class N/A Construction Class B - Reinforced 

concrete frames 
and concrete or 
masonry floors 
and roofs

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 30 30 Units 30 83% N/A
AL 28 28 Units 28 82% N/A
NC 1200 1200 Beds 1200 82% N/A

Totals 1258 1258 1258 82%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A
AL 100% N/A N/A N/A
NC N/A N/A 18% 82%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer CareTrust REIT, Inc Marketing Time 12 Month(s)
True Buyer CareTrust REIT, Inc Buyer Type REIT
Recorded Seller Liberty Healthcare Corporation Seller Type Corporation
True Seller Liberty Healthcare Corporation Primary Verification Broker

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use Nursing Care Date 12/14/2015
Proposed Use N/A Sale Price $177,000,000
Listing Broker Dan Baker, CBRE Financing Market Rate Financing
Selling Broker Dan Baker, CBRE Cash Equivalent $177,000,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $177,000,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2015 Sale CareTrust REIT, Inc Liberty Healthcare 

Corporation
$177,000,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) N/A
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $140,700
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.28%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 82%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 12/31/2016
Source Broker
Price $177,000,000
Occupancy N/A
Resident Days N/A
Effective Gross Income N/A
Expenses N/A
Net Operating Income $23,500,000
NOI/Revenue Unit $18,680
OER N/A
EGIM N/A
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.28%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2015 Net Lease Amount $17,200,000
Source Broker Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$13,673

Adjusted Sale Price $177,000,000 Lease Fee Cap Rate 9.72
Annual Gross Lease 
Payment

$17,200,000 Net Lease Multiplier N/A

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.37

Map & Comments

The comparable represents the sale of 15 good quality properties located throughout Ohio. The properties 
primary consist of nursing care, with 1,200 nursing care beds, 28 assisted living units, and 30 independent 
living units. The portfolio was listed as a fee simple sale. The buyer, CareTrust REIT purchased the portfolio 
and leased the properties to Pristine Senior Living as a third-party operator and tenant. The lease was 
signed to 15 years with two five-year options. All leases are crossed and absolute net. The total purchase 
price was $177,000,000, or $140,700 per bed. The going concern capitalization rate was 13.28%, inclusive 
of market level management fees and reserves. The leased fee capitalization rate was 9.60%. The portfolio 
was 82% occupied with an 18% quality mix at the time of sale.



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 6
Property Name Dallas SNFs
Address 6825 Harry Hines

18648 Hillcrest Road
Dallas, TX 75235
United States

Government Tax Agency Dallas

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 5.050 ac Year Built 2008
Gross Building Area (GBA) 105,578 sf Year Renovated 2012
Total Units 210 Buildings 2
Total Beds 210 Floor Count 2
Total Revenue Units 210 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 210 210 Beds 210 75% N/A

Totals 210 210 210 75%

 Amenities

General: Surface Parking, Lounge Areas, Salon, Fully Sprinklered

Unit Specific: 24-Hour Response System

Sale Summary

Recorded Buyer Aviv REIT Marketing Time 7 Month(s)
True Buyer N/A Buyer Type N/A
Recorded Seller VGA Leasing Seller Type N/A
True Seller N/A Primary Verification Seller, 972-517-6300

Interest Transferred Leased Fee Type Sale
Current Use SNF Date 10/23/2014
Proposed Use N/A Sale Price $28,500,000
Listing Broker N/A Financing Cash to Seller
Selling Broker N/A Cash Equivalent $28,500,000
Doc # 1146300 Capital Adjustment $0

Adjusted Price $28,500,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
10/2014 Sale Aviv REIT VGA Leasing $28,500,000 $269.94



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 6
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 11.11
Buyer's Primary Analysis Price and Capitalization Analyses Price / Revenue Unit $135,714
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending N/A
Source N/A
Price $28,500,000
Occupancy N/A
Resident Days N/A
Effective Gross Income $2,565,000
Expenses $0
Net Operating Income $2,565,000
NOI/Revenue Unit $12,214
OER 0.00%
EGIM 11.11
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 10/23/2014 Net Lease Amount $2,565,000
Source Seller Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$12,214

Adjusted Sale Price $28,500,000 Lease Fee Cap Rate 9.00
Annual Gross Lease 
Payment

$2,565,000 Net Lease Multiplier 11.11

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This is a NNN lease feasible that has a 10 year lease rate with a lease rate of $2,565,000 or $24.29 per 
square foot.  There are two facilities in this sale.  One was constructed in 2008 and the second one was 
constructed in 2012.  They reflect average condition.
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BLOOMINGTON NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Garden Villa
Address 1100 S Curry Pike

Bloomington, IN 47403
United States

Government Tax Agency Monroe

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 27.920 ac Year Built 1977
Gross Building Area (GBA) 89,818 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 3
Total Beds 224 Floor Count 1
Total Revenue Units 224 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 224 Beds 224 76% N/A

Totals N/A 224 224 76%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 12% 78% 6% 4%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $190 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Garden Villa is a single care facility located at 1100 S Curry Pike in Bloomington, IN. The facility has 224 
beds offered as companion units for $190 per day. The census mix was reported at 6% Medicare, 78% 
Medicaid, 12% private pay and 4% insurance.  At the time of the survey the facility was 76% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Golden Living Center
Address 155 E Burks Drive

Bloomington, IN 47401
United States

Government Tax Agency Monroe

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 3.550 ac Year Built 1975
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 153 Floor Count 2
Total Revenue Units 153 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 153 Beds 153 78% N/A

Totals N/A 153 153 78%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 10% 78% 4% 8%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, 
Occupational Therapy

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $203 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $300 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Golden Living Center is a single care facility located at 155 E Burks Drive in Bloomington, IN. The facility has 
153 beds offered as companion units for $203 per day and private units for $300 per day. The census mix 
was reported at 4% Medicare, 78% Medicaid, 10% private pay and 8% insurance.  At the time of the survey 
the facility was 78% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Property Name Hearthstone Health Campus
Address 3043 North Lintel Drive

Bloomington, IN 47404
United States

Government Tax Agency Monroe

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 10.030 ac Year Built 2014
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 64 Floor Count 1
Total Revenue Units 64 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 64 Beds 64 88% N/A

Totals N/A 64 64 88%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 67% 8% 25% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Library, Salon, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, 
Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $270 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $242 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Hearthstone Health Campus is a multi care community located at 3043 North Lintel Drive in Bloomington, IN. 
The community has 64 beds offered as companion units for $242 per day and private units for $270 per day. 
The census mix was reported at 25% Medicare, 8% Medicaid and 67% private pay.  At the time of the survey 
the facility was 88% occupied.



Addenda 

 

CORYDON NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Harrison Springs Health Campus
Address 871 Pacer Drive

Corydon, IN 47112
United States

Government Tax Agency Harrison

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built 2016
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 58 Floor Count 1
Total Revenue Units 58 Condition Excellent
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 58 Beds 58 50% N/A

Totals N/A 58 58 50%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 17% N/A N/A N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $225 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $195 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Harrison Springs Health Campus is a multi-care community located at 871 Pacer Drive in Corydon, IN. The 
community has 58 nursing care beds offered as companion units for $195 per day and private units for $225 
per day. The nursing care current has five private pay residents with the rest of the census mix unavailable. 
At the time of the survey the community was 50% occupied. The community opened in 2016 and is still 
leasing up.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Harrison
Address 150 Beechmont Drive

Corydon, IN 47112
United States

Government Tax Agency Harrison

Govt./Tax ID 31-10-31-326-017.000-008

Care Levels: NC 

Land Area 4.957 ac Year Built 1998
Gross Building Area (GBA) 59,330 sf Year Renovated N/A
Total Units 47 Buildings 1
Total Beds 92 Floor Count 1
Total Revenue Units 92 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 47 92 Beds 92 95% N/A

Totals 47 92 92 95%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 17% 55% 20% 8%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, WiFi, Computer Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech 
Therapy, Occupational Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 45 90 250 N/A $245 Daily 3/Day
NC Private 2 2 250 N/A $281 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Harrison is a single-care facility located at 150 Beechmont Drive in 
Corydon, IN. The facility has 92 beds offered as companion units for $245 per day and private units for $281 
per day. The census mix was reported as 20% Medicare, 55% Medicaid, 17% private pay and 8% insurance. 
At the time of the survey the facility was 95% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Indian Creek
Address 240 Beechmont Drive, NE

Corydon, IN 47112
United States

Government Tax Agency Harrison

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.957 ac Year Built 1981
Gross Building Area (GBA) 37,204 sf Year Renovated N/A
Total Units 67 Buildings 1
Total Beds 132 Floor Count 1
Total Revenue Units 132 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 67 132 Beds 132 90% N/A

Totals 67 132 132 90%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 13% 71% 11% 5%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, WiFi, Computer Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech 
Therapy, Occupational Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 65 130 250 N/A $240 Daily 3/Day
NC Private 2 2 250 N/A $240 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Indian Creek is a single-care facility located at 240 Beechmont Drive, 
NE in Corydon, IN. The facility has 132 beds offered as companion and private units for $240 per day. The 
census mix was reported as 11% Medicare, 71% Medicaid, 13% private pay and 5% insurance. At the time 
of the survey the facility was 90% occupied.



Addenda 

 

ESSEX NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Hickory Creek at Lebanon
Address 1585 Perry Worth Road

Lebanon, IN 46052
United States

Government Tax Agency Boone

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 7.950 ac Year Built 1964
Gross Building Area (GBA) 32,224 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 64 Floor Count 1
Total Revenue Units 64 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 64 Beds 64 47% N/A

Totals N/A 64 64 47%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 16% 77% 7% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $163 - 220 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $293 - 320 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Hickory Creek at Lebanon is a single care facility located at 1585 Perry Worth Road in Lebanon, IN. The 
facility has 64 beds offered as companion units ranging from $163 to $220 per day and private units ranging 
from $293 to $320 per day. The census mix was reported at 7% Medicare, 77% Medicaid and 16% private 
pay.  At the time of the survey the facility was 47% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Homewood Health Campus
Address 2494 N Lebanon Street

Lebanon, IN 46052
United States

Government Tax Agency Boone

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 6.470 ac Year Built 2001
Gross Building Area (GBA) 46,568 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 68 Floor Count 1
Total Revenue Units 68 Condition Good
Investment Class B+ Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 68 Beds 68 96% N/A

Totals N/A 68 68 96%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 22% 41% 28% 9%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Salon, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, 
Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $331 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $220 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Homewood Health Campus is a multi-care community located at 2494 N Lebanon Street in Lebanon, IN. The 
community has 68 nursing care beds offered as companion units for $220 per day and private units for $331 
per day. The census mix was reported at 28% Medicare, 41% Medicaid, 22% private pay and 9% insurance.  
At the time of the survey the facility was 96% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Signature Healthcare at Parkwood
Address 1001 N Grant Street

Lebanon, IN 46052
United States

Government Tax Agency Boone

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.480 ac Year Built 1979
Gross Building Area (GBA) 41,532 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 128 Floor Count 1
Total Revenue Units 128 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 128 Beds 128 74% N/A

Totals N/A 128 128 74%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 12% 74% 11% 3%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $207 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $194 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Signature Healthcare at Parkwood is a single-care facility located at 1001 N Grant Street in Lebanon, IN. The 
facility has 128 beds offered as companion units for $194 per day and private units for $207 per day. The 
census mix was reported at 11% Medicare, 74% Medicaid, 12% private pay and 3% insurance.  At the time 
of the survey the facility was 74% occupied.



Addenda 

 

CAPITOL VILLAGE HEALTHCARE CENTER 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name B & B Christian Health Care Center
Address 3208 N Sherman Drive

Indianapolis, IN 46218
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID 49-07-20-131-012.000-101

Care Levels: NC 

Land Area 1.520 ac Year Built 1969
Gross Building Area (GBA) 11,440 sf Year Renovated 1987
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 43 Floor Count N/A
Total Revenue Units 43 Condition Average
Investment Class C Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 43 Beds 43 49% N/A

Totals N/A 43 43 49%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Salon, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Intravenous Therapy, 
Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Electricity, Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $135 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $150 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

B & B Christian Health Care Center is a single-care community located at 3208 N Sherman Drive in 
Indianapolis, Indiana.  The property contains 43 nursing care beds offered as companion units for $135 per 
day and private beds for $150 per day. At the time of the survey the occupancy was reported at 49%.  
Although requested, the census mix was not reported.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Meridian Nursing & Rehab Center
Address 2102 South Meridian Street

Indianapolis, IN 46225
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 0.515 ac Year Built 1970
Gross Building Area (GBA) 11,100 sf Year Renovated N/A
Total Units 20 Buildings 1
Total Beds 44 Floor Count 1
Total Revenue Units 44 Condition Average
Investment Class A Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 20 44 Beds 44 82% N/A

Totals 20 44 44 82%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC N/A 88% 11% 1%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 03/13/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 17 34 N/A N/A $205 Daily 3/Day
NC Ward 2 6 N/A N/A $205 Daily 3/Day
NC Ward 1 4 N/A N/A $205 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Meridian Nursing & Rehab Center is a single-care community located at 2102 South Meridian Street in 
Indianapolis, IN. The facility has 44 beds offered as companion and ward units for $205 per day. The census 
mix was reported as 11% Medicare, 11% Medicaid and 1% insurance. At the time of the survey the facility 
was 82% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Rural Healthcare Center
Address 1747 North Rural Street

Indianapolis, IN 46218
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 0.570 ac Year Built 1974
Gross Building Area (GBA) 10,364 sf Year Renovated N/A
Total Units 24 Buildings 1
Total Beds 48 Floor Count 1
Total Revenue Units 48 Condition Average
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 24 48 Beds 48 90% N/A

Totals 24 48 48 90%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 1% 88% 11% N/A

 Amenities

General: Surface Parking, Formal Dining, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 03/13/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 24 48 N/A N/A $190 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Rural Healthcare Center is a single-care facility located at 1747 North Rural Street in Indianapolis, IN. The 
facility has 48 beds offered as companion units for $190 per day. The census mix was reported as 11% 
Medicare, 88% Medicaid and 1% insurance. At the time of the survey the facility was 90% occupied.



Addenda 

 

HIGHLAND NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Property Name Dyer Nursing & Rehabilitation & Sheffield Manor
Address 601 Sheffield Ave

Dyer, IN 46311
United States

Government Tax Agency Lake

Govt./Tax ID 45-10-01-202-043.000-034

Care Levels: AL , NC 

Land Area 7.080 ac Year Built 1990
Gross Building Area (GBA) 134,623 sf Year Renovated N/A
Total Units 50 Buildings 1
Total Beds 211 Floor Count 1
Total Revenue Units 211 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 50 50 N/A 50 N/A N/A
NC N/A 161 Beds 161 82% N/A

Totals 50 211 211 63%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Ice Cream Parlor, Lounge Areas, Game Room, Media Room, Religious Facility, Salon, 
Doctor’s Office, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Intravenous Therapy, Secured Courtyard, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Housekeeping, 
Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $190 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $250 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Dyer Nursing & Rehabilitation/Sheffield Manor is a multi-care community located at 601 Sheffield Ave in 
Dyer, Indiana.  The property contains 161 nursing care beds offered as companion units for $190 per day 
and private beds for $250 per day. At the time of the survey the nursing care occupancy was 82%.  Although 
requested, the census mix was not reported.



Comparable Seniors Housing & Care - CCRC No. 2
Property Name Hartsfield Village
Address 10000 Columbia Avenue

Munster, IN 46321
United States

Government Tax Agency Lake

Govt./Tax ID 45-06-36-251-002.000-027

Care Levels: NC 

Land Area 36.830 ac Year Built 1998
Gross Building Area (GBA) 308,090 sf Year Renovated 2014
Total Units 0 Buildings 2
Total Beds 112 Floor Count 3
Total Revenue Units 112 Condition Good
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 112 Beds 112 97% N/A

Totals N/A 112 112 97%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 3% 15% 81% 1%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Concierge, Lounge Areas, Library, Religious Facility, Salon, Doctor’s Office, WiFi, Health & 
Wellness Center, Resident Laundry, Secured for Memory Care, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Walking 
Trails, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Vaulted Ceilings, Full Kitchen, Kitchenette, Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, Internet Access, 24-Hour Response System, 
Smoke/ Carbon Detectors
Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Telephone, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - CCRC No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $279 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $300 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Hartsfield Village is a continuing care community located at 10000 Columbia Avenue in Munster, Indiana.  
The property contains 112 nursing care beds offered as companion units for $279 per day and private beds 
for $300 per day. At the time of the survey the occupancy was reported at 97%.  The census mix was 
reported as 3% private pay, 81% Medicare, 15% Medicaid, and 1% insurance/other.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Dyer
Address 2300 Great Lakes Drive

Dyer, IN 46311
United States

Government Tax Agency Lake

Govt./Tax ID 45-11-18-177-018.000-034

Care Levels: NC 

Land Area 9.695 ac Year Built 1982
Gross Building Area (GBA) 52,200 sf Year Renovated N/A
Total Units 71 Buildings 1
Total Beds 134 Floor Count 1
Total Revenue Units 134 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 71 134 Beds 134 74% N/A

Totals 71 134 134 74%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 8% 67% 19% 6%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Concierge, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, WiFi, Computer Center, Fully Sprinklered, 
Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Intravenous Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Telephone, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 63 126 N/A N/A $259 Daily 3/Day
NC Private 8 8 N/A N/A $370 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Dyer is a single-care facility located at 2300 Great Lakes Drive in Dyer, 
IN. The facility has 134 beds offered as companion units for $259 per day and private units for $370 per day. 
The census mix was reported as 19% Medicare, 67% Medicaid, 8% private pay, 6% insurance. At the time of 
the survey the facility was 74% occupied.



Addenda 

 

LAWRENCE MANOR HEALTHCARE CENTER 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name B & B Christian Health Care Center
Address 3208 N Sherman Drive

Indianapolis, IN 46218
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID 49-07-20-131-012.000-101

Care Levels: NC 

Land Area 1.520 ac Year Built 1969
Gross Building Area (GBA) 11,440 sf Year Renovated 1987
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 43 Floor Count N/A
Total Revenue Units 43 Condition Average
Investment Class C Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 43 Beds 43 49% N/A

Totals N/A 43 43 49%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Salon, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Intravenous Therapy, 
Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Electricity, Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $135 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $150 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

B & B Christian Health Care Center is a single-care community located at 3208 N Sherman Drive in 
Indianapolis, Indiana.  The property contains 43 nursing care beds offered as companion units for $135 per 
day and private beds for $150 per day. At the time of the survey the occupancy was reported at 49%.  
Although requested, the census mix was not reported.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Wildwood
Address 7301 East 16th Street

Indianapolis, IN 46219
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.670 ac Year Built 1988
Gross Building Area (GBA) 59,016 sf Year Renovated N/A
Total Units 89 Buildings 1
Total Beds 160 Floor Count 1
Total Revenue Units 160 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 89 160 Beds 160 85% N/A

Totals 89 160 160 85%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 1% 76% 19% 4%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, WiFi, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech 
Therapy, Occupational Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 71 142 N/A N/A $270 Daily 3/Day
NC Private 18 18 N/A N/A $302 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Wildwood is a single-care facility located at 7301 East 16th Street in 
Indianapolis, IN. The facility has 160 beds offered as companion units for $270 per day and private units for 
$302 per day. The census mix was reported as 19% Medicare, 76% Medicaid, 1% private pay and 4% 
insurance. At the time of the survey the facility was 85% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Rosewalk - Healthcare
Address 1302 North Lesley Ave

Indianapolis, IN 46219
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID 49-07-34-149-004.000-701

Care Levels: NC 

Land Area 5.850 ac Year Built 1969
Gross Building Area (GBA) 54,072 sf Year Renovated 1999
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 161 Floor Count 1
Total Revenue Units 161 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 161 Beds 161 91% N/A

Totals N/A 161 161 91%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 11% 54% 19% 16%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational 
Therapy, Intravenous Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Electricity, Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $215 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Rosewalk - Healthcare is a single-care community located at 1302 North Lesley Ave in Indianapolis, Indiana. 
 The property contains 161 nursing care beds offered as companion units for $215per day. The facility does 
not have private beds. At the time of the survey the occupancy was reported at 91%.  The census mix was 
reported as 11% private pay, 19% Medicare, 54% Medicaid, and 16% insurance/other.



Addenda 

 

LINTON NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Good Samaritan Society - Shakamak Retirement Community
Address 800 E Ohio Street

Jasonville, IN 47438
United States

Government Tax Agency Greene

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 60 Floor Count 1
Total Revenue Units 60 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 60 Beds 60 73% N/A

Totals N/A 60 60 73%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 18% 69% 11% 2%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $210 - 217 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $189 - 196 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Good Samaritan Society is a single-care facility located at 800 E Ohio Street in Jasonville, IN.  The facility 
has 60 beds offered as companion units ranging from $189 to $196 per day and private units ranging from 
$210 to $317 per day. The census mix was reported at 11% Medicare, 69% Medicaid, 18% private pay and 
2% insurance.  At the time of the survey the facility was 73% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Health Center At Glenburn Home
Address 618 W Glenburn Road

Linton, IN 47441
United States

Government Tax Agency Greene

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 149 Floor Count 1
Total Revenue Units 149 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 149 Beds 149 87% N/A

Totals N/A 149 149 87%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $195 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $184 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Health Center At Glenburn Home is a multi-care community located at 618 W Glenburn Road in Linton, IN. 
The community has 149 beds offered as companion units for $184 per day and private units for $195 per 
day. The census mix was not available at the time of the survey with an occupancy of 87%.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Lyons Health And Living Center
Address 2417 S County Road 800 W

Lyons, IN 47443
United States

Government Tax Agency Greene

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.750 ac Year Built 1983
Gross Building Area (GBA) 19,843 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 82 Floor Count 1
Total Revenue Units 82 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 82 Beds 82 83% N/A

Totals N/A 82 82 83%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 18% 64% 12% 6%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $218 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $238 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Lyons Health And Living Center is a single-care facility located at 2417 S County Road 800 W in Lyons, IN. 
The facility has 82 beds offered as companion units for $218 per day and private units for $238 per day. The 
census mix was reported at 12% Medicare, 64% Medicaid, 18% private pay and 6% insurance.  At the time 
of the survey the facility was 83% occupied.



Addenda 

 

MERIDIAN NURSING AND REHAB CENTER 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Capitol Village Healthcare Center
Address 2926 North Capitol Ave

Indianapolis, IN 46208
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 0.830 ac Year Built 1960
Gross Building Area (GBA) 17,226 sf Year Renovated N/A
Total Units 28 Buildings 1
Total Beds 56 Floor Count 1
Total Revenue Units 56 Condition Average
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 28 56 Beds 56 66% N/A

Totals 28 56 56 66%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC N/A 90% 10% N/A

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions None Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 03/13/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 28 56 N/A N/A $190 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Capitol Village Healthcare Center is a single-care facility located at 2926 North Capitol Avenue in 
Indianapolis, IN. The facility has 56 beds offered as companion units for $190 per day. The census was 
reported as 10% Medicare and 90% Medicaid. At the time of the survey the facility was 66% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Rosewalk - Healthcare
Address 1302 North Lesley Ave

Indianapolis, IN 46219
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID 49-07-34-149-004.000-701

Care Levels: NC 

Land Area 5.850 ac Year Built 1969
Gross Building Area (GBA) 54,072 sf Year Renovated 1999
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 161 Floor Count 1
Total Revenue Units 161 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 161 Beds 161 91% N/A

Totals N/A 161 161 91%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 11% 54% 19% 16%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational 
Therapy, Intravenous Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Electricity, Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $215 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Rosewalk - Healthcare is a single-care community located at 1302 North Lesley Ave in Indianapolis, Indiana. 
 The property contains 161 nursing care beds offered as companion units for $215per day. The facility does 
not have private beds. At the time of the survey the occupancy was reported at 91%.  The census mix was 
reported as 11% private pay, 19% Medicare, 54% Medicaid, and 16% insurance/other.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Rural Healthcare Center
Address 1747 North Rural Street

Indianapolis, IN 46218
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 0.570 ac Year Built 1974
Gross Building Area (GBA) 10,364 sf Year Renovated N/A
Total Units 24 Buildings 1
Total Beds 48 Floor Count 1
Total Revenue Units 48 Condition Average
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 24 48 Beds 48 90% N/A

Totals 24 48 48 90%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 1% 88% 11% N/A

 Amenities

General: Surface Parking, Formal Dining, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 03/13/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 24 48 N/A N/A $190 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Rural Healthcare Center is a single-care facility located at 1747 North Rural Street in Indianapolis, IN. The 
facility has 48 beds offered as companion units for $190 per day. The census mix was reported as 11% 
Medicare, 88% Medicaid and 1% insurance. At the time of the survey the facility was 90% occupied.



Addenda 

 

NORTH RIDGE VILLAGE NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Chandler Place
Address 2879 S Lima Road

Kendallville, IN 46755
United States

Government Tax Agency Noble

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL 

Land Area 3.440 ac Year Built 1998
Gross Building Area (GBA) 27,156 sf Year Renovated N/A
Total Units 39 Buildings 1
Total Beds 39 Floor Count 1
Total Revenue Units 39 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 39 39 Units 39 92% N/A

Totals 39 39 39 92%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 100% N/A N/A N/A

 Amenities

General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Library, Fully Sprinklered, Scheduled Transportation

Unit Specific: Kitchenette, Private Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A $2,129 $2,129 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A $4,562 $4,562 Monthly 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $1,216 - 2,281 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $650 - 2,700

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Chandler Place is a single-care community located at 2879 S Lima Road in Kendallville, IN. The community 
has 39 assisted living units offered as studio units and one bedroom units. The pricing was provided as a 
range from $2,129 to $4,562 per month. The marketing director would not detail the range over the phone. 
Additional care is available ranging from $650 to $2,700 per month. The community fee is one month's rent 
and the second resident fee ranges from $1,216 to $2,281 per month. The community is all private pay and 
was 92% occupied at the time of the survey.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Hickory Creek at Kendallville
Address 1433 S Main Street

Kendallville, IN 46755
United States

Government Tax Agency Noble

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 1.190 ac Year Built 1970
Gross Building Area (GBA) 10,248 sf Year Renovated N/A
Total Units 18 Buildings 2
Total Beds 36 Floor Count 1
Total Revenue Units 36 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 18 36 Beds 36 61% N/A

Totals 18 36 36 61%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 9% 84% 7% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 18 36 N/A N/A $157 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Hickory Creek at Kendallville is a single-care facility located at 1433 S Main Street in Kendallville, IN. The 
facility has 36 beds offered as companion units for $157 per day. The census mix was reported as 7% 
Medicare, 84% Medicaid and 9% private pay. At the time of the survey the facility was 61% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Kendallville Manor
Address 1802 E Dowling Street

Kendallville, IN 46755
United States

Government Tax Agency Noble

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 9.420 ac Year Built 1985
Gross Building Area (GBA) 18,250 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 35 Floor Count 1
Total Revenue Units 35 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 35 Beds 35 86% N/A

Totals N/A 35 35 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 12% 80% 8% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $225 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $160 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kendallville Manor is a single-care facility located at 1802 E Dowling Street in Kendallville, IN. The facility 
has 35 beds offered as companion units for $160 per day and private units for $225 per day. The census mix 
was reported as 8% Medicare, 80% Medicaid and 12% private pay. At the time of the survey the facility was 
86% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Property Name Presence Sacred Heart Home
Address 515 N Main Street

Avilla, IN 46710
United States

Government Tax Agency Noble

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL , NC 

Land Area 68.610 ac Year Built 1978
Gross Building Area (GBA) 124,742 sf Year Renovated N/A
Total Units 56 Buildings 1
Total Beds 189 Floor Count 1
Total Revenue Units 189 Condition Average
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 56 56 Units 56 96% N/A
NC N/A 133 Beds 133 81% N/A

Totals 56 189 189 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 63% 37% N/A N/A
NC 8% 75% 13% 4%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, 
Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A N/A $2,359 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A N/A $2,601 Monthly 3/Day
AL 2 Bedroom N/A N/A N/A N/A $2,830 Monthly 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $268 - 282 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $248 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $1,004 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL All-Inclusive N/A

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Presence Sacred Heart Home is a multi-care community located at 515 N Main Street in Avilla, IN. The 
community has 56 all-inclusive assisted living units offered as studio units for $2,359 per month, one 
bedroom units for $2,601 per month and two bedroom units for $2,830 per month. The community has 36 
private pay units and 20 Medicaid units. The second resident fee is $1,004 and there is no community fee. 
The 133 nursing care beds are offered as companion units for $248 per day and private units ranging from 
$2,68 to $282 per day. The census mix was reported at 13% Medicare, 75% Medicaid, 8% private pay and 
4% insurance. At the time of the survey the assisted living was 96% occupied and the nursing care was 81% 
occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Property Name Woodview
Address 3420 East State Boulevard

Fort Wayne, IN 46805
United States

Government Tax Agency Allen

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL , MC 

Land Area N/A Year Built 1975
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated 1994
Total Units 118 Buildings 1
Total Beds 235 Floor Count 1
Total Revenue Units 236 Condition Good
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 88 88 Units 88 98% N/A
MC 30 29 Units 30 97% N/A
NC N/A 118 Beds 118 69% N/A

Totals 118 235 236 83%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 5% 68% 19% 8%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, 
Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 03/28/2016

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A N/A $2,570 N/A 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A N/A $2,865 Monthly 3/Day
MC Studio N/A N/A N/A N/A $4,700 N/A 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $200 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $215 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $500 N/A
MC $1,500 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $100 - 1,900
MC All-Inclusive N/A

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded

Map & Comments

Woodview A Waters Community is a multi-care assisted living, memory care and skilled nursing community 
located at 3420 East State Boulevard in Fort Wayne, Indiana. The community has 88 assisted living units, 30 
memory care units and 118 skilled nursing beds. Assisted living units are offered as studio units for $2,570 
per month and 1-bedroom units for $2,865 per month. Additional care is available on a level system ranging 
from $100 to $1,600 per month. Memory care units are offered as all-inclusive studios for $4,700 per month. 
Skilled nursing beds are offered as companion units for $200 per day and private units for $215 per day. At 
the time of the survey the community had 86 assisted living residents, 29 memory care and 81 skilled 
nursing for a overall occupancy of 83%.



Addenda 

 

ROBERT E LEE NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Autumn Woods Health Campus
Address 2911 Green Valley Road

New Albany, IN 47150
United States

Government Tax Agency Floyd

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.810 ac Year Built 2000
Gross Building Area (GBA) 43,003 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 93 Floor Count 1
Total Revenue Units 93 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 93 Beds 93 92% N/A

Totals N/A 93 93 92%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 20% 38% 25% 17%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $281 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $235 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Autumn Woods Health Campus is a single-care facility located at 2911 Green Valley Road in New Albany, 
IN. The facility has 93 nursing care beds offered as companion units for $235 per day and private units for 
$281 per day. The census mix was reported at 25% Medicare, 38% Medicaid, 20% private pay and 17% 
insurance. At the time of the survey the community was 92% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Azalea Hills
Address 3700 Lafayette Parkway

Floyds Knobs, IN 47119
United States

Government Tax Agency Floyd

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL 

Land Area 5.650 ac Year Built 2008
Gross Building Area (GBA) 56,648 sf Year Renovated N/A
Total Units 60 Buildings 1
Total Beds 60 Floor Count 2
Total Revenue Units 60 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 60 60 Units 60 98% N/A

Totals 60 60 60 98%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 50% 50% N/A N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Private Dining, Café/ Bistro, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Computer Center, Resident 
Laundry, Fully Sprinklered, Scheduled Transportation

Unit Specific: Full Kitchen, Kitchenette, Private Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A N/A $3,000 - 3,250 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A N/A $3,750 - 4,000 Monthly 3/Day
AL 2 Bedroom N/A N/A N/A N/A $4,250 - 4,500 Monthly 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $850 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL All-Inclusive N/A

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Azalea Hills is a multi-care community located at 3700 Lafayette Parkway in Floyds Knobs, IN. The 
community has 60 assisted living units offered as studio units ranging from $3,000 to $3,250 per month, one 
bedroom units ranging from $3,750 to $4,000 per month and two bedroom units ranging from $4,250 to 
$4,500 per month. The second person fee is $850 and there is no community fee. The community is 50% 
private pay and 50% Medicaid Waiver. At the time of the survey the community was 98% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Bennett House
Address 3928 Horne Ave

New Albany, IN 47150
United States

Government Tax Agency Floyd

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL 

Land Area 2.630 ac Year Built 1997
Gross Building Area (GBA) 27,294 sf Year Renovated N/A
Total Units 39 Buildings 1
Total Beds 39 Floor Count 1
Total Revenue Units 39 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 39 39 Units 39 97% N/A

Totals 39 39 39 97%

 Amenities

General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Arts/Crafts Studio, Salon, Fully Sprinklered, Scheduled Transportation

Unit Specific: Kitchenette, Private Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A N/A $2,500 - 3,500 Monthly 3/Month
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A N/A $4,000 - 5,000 Monthly 3/Month

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL All-Inclusive N/A

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Bennett House is a single-care community located at 3928 Horne Avenue in New Albany, IN. The community 
has 39 assisted living units offered as studio units ranging from $2,500 to $3,500 and one bedroom units 
ranging from $4,000 to $5,000. At the time of the survey the community was 97% occupied. The marketing 
director gave the monthly rates as ballpark numbers and was generally uncooperative during the survey.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 4
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Rolling Hills
Address 3625 St. Joseph Road

New Albany, IN 47150
United States

Government Tax Agency Floyd

Govt./Tax ID 22-05-08-400-073.000-007

Care Levels: NC 

Land Area 9.600 ac Year Built 1985
Gross Building Area (GBA) 38,180 sf Year Renovated N/A
Total Units 60 Buildings 1
Total Beds 115 Floor Count 1
Total Revenue Units 115 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 60 115 Beds 115 80% N/A

Totals 60 115 115 80%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 7% 69% 12% 12%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, WiFi, Computer Center, Fully Sprinklered, Physical 
Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 4
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 55 110 N/A N/A $230 Daily 3/Day
NC Private 5 5 N/A N/A $265 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Rolling Hills is a single-care facility located at 3625 St. Joseph Road in 
New Albany, IN. The facility has 115 beds offered as companion units for $230 per day and private units for 
$265 per day. The census mix was reported as 12% Medicare, 69% Medicaid, 7% private pay and 12% 
insurance. At the time of the survey the facility was 80% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - CCRC No. 5
Property Name The Villages at Historic Silvercrest
Address 1 Silvercrest Dr

New Albany, IN 47150
United States

Government Tax Agency Floyd

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL , NC 

Land Area 7.020 ac Year Built 1980
Gross Building Area (GBA) 93,738 sf Year Renovated N/A
Total Units 36 Buildings 1
Total Beds 90 Floor Count 5
Total Revenue Units 90 Condition Good
Investment Class A- Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 36 36 Units 36 94% N/A
NC N/A 54 Beds 54 93% N/A

Totals 36 90 90 93%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 36% 8% 56% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Café/ Bistro, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Computer 
Center, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Full Kitchen, Kitchenette, Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - CCRC No. 5
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A $1,000 $4,250 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A $1,000 $4,875 Monthly 3/Day
AL 2 Bedroom N/A N/A N/A $1,000 $5,475 Monthly 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $279 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $246 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $3,950 - 4,250 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $300 - 1,200

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

The Villages at Historic Silvercrest is a CCRC located at 1 Silvercrest Drive in New Albany, IN. The 
community has 36 assisted living units offered as studio units for $4,250 per month, one bedroom units for 
$4,875 per month and two bedroom units for $5,475 per month. Additional care is available ranging from 
$300 to $1,200 per month. The community fee is $1,000 with a second resident fee ranging from $3,950 to 
$4,250 per month. The 54 nursing care beds are offered as companion units for $246 per day and private 
units for $2,79 per day. The census mix was reported at 56% Medicare, 8% Medicaid and 36% private pay. 
At the time of the survey, the assisted living was 94% occupied and the nursing care was 93% occupied.



Addenda 

 

ROCKVILLE NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Clinton Gardens
Address 375 S 11th Street

Clinton, IN 47842
United States

Government Tax Agency Vermillion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.050 ac Year Built 1990
Gross Building Area (GBA) 37,253 sf Year Renovated N/A
Total Units 50 Buildings 1
Total Beds 100 Floor Count 1
Total Revenue Units 100 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 50 100 Beds 100 95% N/A

Totals 50 100 100 95%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 16% 59% 20% 5%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 50 100 N/A N/A $185 - 200 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Clinton Gardens is a single-care facility located at 375 S 11th Street in Clinton, IN. The facility has 100 
nursing care beds offered as companion units ranging from $185 to $200 per day. The census mix was 
reported at 20% Medicare, 59% Medicaid, 16% private pay and 5% insurance. At the time of the survey the 
facility was 95% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Cloverleaf of Knightsville
Address 9325 N Knightsville Crawford Street

Knightsville, IN 47857
United States

Government Tax Agency Clay

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 3.000 ac Year Built N/A
Gross Building Area (GBA) 34,422 sf Year Renovated N/A
Total Units 51 Buildings 1
Total Beds 102 Floor Count 1
Total Revenue Units 102 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 51 102 Beds 102 80% N/A

Totals 51 102 102 80%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 5% 80% 15% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 51 102 N/A N/A $130 - 200 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Cloverleaf of Knightsville is a single-care facility located at 9325 N Crawford Street in Knightsville, IN. The 
facility has 102 units offered as companion units ranging from $130 to $200 per day. The census mix was 
reported as 15% Medicare, 80% Medicaid and 5% private pay. At the time of the survey the facility was 80% 
occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Vermillion Convalescent Center
Address 1705 S Main Street

Clinton, IN 47842
United States

Government Tax Agency Vermillion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.420 ac Year Built 1971
Gross Building Area (GBA) 36,165 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 119 Floor Count 1
Total Revenue Units 119 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 119 Beds 119 49% N/A

Totals N/A 119 119 49%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 9% 79% 9% 3%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $225 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $189 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Vermillion Convalescent Center is a single-care facility located at 1705 S Main Street in Clinton, IN. The 
facility has 119 nursing care beds offered as companion units for $189 per day and private units for $225 per 
day. The census mix was reported at 9% Medicare, 79% Medicaid, 9% private pay and 3% insurance. At the 
time of the survey the facility was 49% occupied.



Addenda 

 

RURAL HEALTHCARE CENTER 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name B & B Christian Health Care Center
Address 3208 N Sherman Drive

Indianapolis, IN 46218
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID 49-07-20-131-012.000-101

Care Levels: NC 

Land Area 1.520 ac Year Built 1969
Gross Building Area (GBA) 11,440 sf Year Renovated 1987
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 43 Floor Count N/A
Total Revenue Units 43 Condition Average
Investment Class C Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 43 Beds 43 49% N/A

Totals N/A 43 43 49%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Salon, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Intravenous Therapy, 
Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Electricity, Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $135 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $150 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

B & B Christian Health Care Center is a single-care community located at 3208 N Sherman Drive in 
Indianapolis, Indiana.  The property contains 43 nursing care beds offered as companion units for $135 per 
day and private beds for $150 per day. At the time of the survey the occupancy was reported at 49%.  
Although requested, the census mix was not reported.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Capitol Village Healthcare Center
Address 2926 North Capitol Ave

Indianapolis, IN 46208
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 0.830 ac Year Built 1960
Gross Building Area (GBA) 17,226 sf Year Renovated N/A
Total Units 28 Buildings 1
Total Beds 56 Floor Count 1
Total Revenue Units 56 Condition Average
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 28 56 Beds 56 66% N/A

Totals 28 56 56 66%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC N/A 90% 10% N/A

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions None Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 03/13/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 28 56 N/A N/A $190 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Capitol Village Healthcare Center is a single-care facility located at 2926 North Capitol Avenue in 
Indianapolis, IN. The facility has 56 beds offered as companion units for $190 per day. The census was 
reported as 10% Medicare and 90% Medicaid. At the time of the survey the facility was 66% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Rosewalk - Healthcare
Address 1302 North Lesley Ave

Indianapolis, IN 46219
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID 49-07-34-149-004.000-701

Care Levels: NC 

Land Area 5.850 ac Year Built 1969
Gross Building Area (GBA) 54,072 sf Year Renovated 1999
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 161 Floor Count 1
Total Revenue Units 161 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 161 Beds 161 91% N/A

Totals N/A 161 161 91%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 11% 54% 19% 16%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational 
Therapy, Intravenous Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Electricity, Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $215 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Rosewalk - Healthcare is a single-care community located at 1302 North Lesley Ave in Indianapolis, Indiana. 
 The property contains 161 nursing care beds offered as companion units for $215per day. The facility does 
not have private beds. At the time of the survey the occupancy was reported at 91%.  The census mix was 
reported as 11% private pay, 19% Medicare, 54% Medicaid, and 16% insurance/other.



Addenda 

 

SUGAR CREEK NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Golden LivingCenter - Brandywine
Address 745 North Swope Street

Greenfield, IN 46140
United States

Government Tax Agency Hancock

Govt./Tax ID 30-07-33-200-002.001-009

Care Levels: NC 

Land Area 2.780 ac Year Built 1970
Gross Building Area (GBA) 41,658 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 128 Floor Count 1
Total Revenue Units 128 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 128 Beds 128 85% N/A

Totals N/A 128 128 85%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 2% 49% 47% 2%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational 
Therapy, Intravenous Therapy, Secured Courtyard, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Housekeeping, 
Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/15/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A N/A N/A N/A $217 Daily 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $238 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Golden LivingCenter - Brandywine is a single-care community located at 745 North Swope Street in 
Greenfield, Indiana.  The property contains 128 nursing care beds offered as companion units for $217 per 
day and private beds for $238 per day. At the time of the survey the occupancy was reported at 85%.  The 
census mix was reported as 2% private pay, 47% Medicare, 49% Medicaid, and 2% insurance/other.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Pleasant View Lodge
Address 7476 W Lane Rd

McCordsville, IN 46055
United States

Government Tax Agency Hancock

Govt./Tax ID 30-05-11-800-013.000-006

Care Levels: NC 

Land Area 6.226 ac Year Built 1978
Gross Building Area (GBA) 13,470 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 48 Floor Count 1
Total Revenue Units 48 Condition Average
Investment Class C Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 48 Beds 48 56% N/A

Totals N/A 48 48 56%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Intravenous Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Housekeeping, 
Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/15/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion N/A 48 N/A N/A $210 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Pleasant View Lodge is a single-care community located at 7476 W Lane Rd in McCordsville, Indiana.  The 
property contains 48nursing care beds offered as companion units for $210 per day. Management indicated 
they do have one or two private beds but these are not typically available and would not provide private bed 
rates. At the time of the survey the occupancy was reported at 56%.  Although requested, the census mix 
was not provided.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Greenfield
Address 200 Green Meadows Drive

Greenfield, IN 46140
United States

Government Tax Agency Hancock

Govt./Tax ID 30-07-29-400-001.005-009

Care Levels: NC 

Land Area 9.523 ac Year Built 1979
Gross Building Area (GBA) 71,827 sf Year Renovated N/A
Total Units 94 Buildings 1
Total Beds 163 Floor Count 1
Total Revenue Units 163 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 94 163 Beds 163 87% N/A

Totals 94 163 163 87%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 7% 54% 21% 18%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, WiFi, Computer Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech 
Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 65 130 N/A N/A $245 Daily 3/Day
NC Private 27 27 N/A N/A $310 Daily 3/Day
NC Ward 2 6 N/A N/A $245 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Greenfield is a single-care community located at 200 Green Meadows 
Drive in Greenfield, IN. The facility has 163 beds offered as companion and ward units for $245 per month 
and private units for $310 per month. The census mix was reported as 21% Medicare, 54% Medicaid, 7$ 
private pay and 18% insurance. At the time of the survey the facility was 87% occupied.



Addenda 

 

SUMMERFIELD HEALTHCARE CENTER 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Hickory Creek At Sunset
Address 1109 S Indiana Street

Greencastle, IN 46135
United States

Government Tax Agency Putnam

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built 1960
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 68 Floor Count 1
Total Revenue Units 68 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 68 Beds 68 59% N/A

Totals N/A 68 68 59%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 10% 75% 11% 4%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $235 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $140 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Hickory Creek At Sunset is a single-care facility located at 1109 S Indiana Street in Greencastle, IN. The 
facility has 68 nursing care beds offered as companion units for $140 per day and private units for $235 per 
day. The census mix was reported at 11% Medicare, 75% Medicaid, 10% private pay and 4% insurance. At 
the time of the survey the facility was 59% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Mill Pond Health Campus
Address 1014 Mill Pond Lane

Greencastle, IN 46135
United States

Government Tax Agency Putnam

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built 2005
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 98 Floor Count 1
Total Revenue Units 98 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 98 Beds 98 90% N/A

Totals N/A 98 98 90%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 16% 51% 24% 9%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $344 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $196 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Mill Pond Health Campus is a single-care facility located at 1014 Mill Pond Lane in Greencastle, IN. The 
facility has 98 nursing care beds offered as companion units or $196 per day and private units for $344 per 
day. The census mix was reported as 24% Medicare, 51% Medicaid, 16% private pay and 9% insurance. At 
the time of the survey the facility was 90% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name The Water of Greencastle
Address 1601 Hospital Drive

Greencastle, IN 46135
United States

Government Tax Agency Putnam

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built 1981
Gross Building Area (GBA) 31,245 sf Year Renovated N/A
Total Units 45 Buildings 1
Total Beds 90 Floor Count 1
Total Revenue Units 90 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 45 90 Beds 90 86% N/A

Totals 45 90 90 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 11% 78% 8% 3%

 Amenities

General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 45 90 N/A N/A $180 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

The Water of Greencastle is a single-care facility located at 1601 Hospital Drive in Greencastle, IN. The 
facility has 90 nursing care beds offered as companion units for $180 per day. The census mix was reported 
at 8% Medicare, 78% Medicaid, 11% private pay and 3% insurance. At the time of the survey the facility was 
86% occupied.



Addenda 

 

TERRE HAUTE NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Property Name Harrison's Crossing Health Campus
Address 395 8th Avenue

Terre Haute, IN 47807
United States

Government Tax Agency Vigo

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 6.740 ac Year Built 2015
Gross Building Area (GBA) 70,390 sf Year Renovated N/A
Total Units 66 Buildings 1
Total Beds 72 Floor Count 2
Total Revenue Units 72 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 66 72 Beds 72 88% N/A

Totals 66 72 72 88%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 24% 16% 54% 6%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Game Room, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, 
Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private 60 60 N/A N/A $265 Daily 3/Day
NC Companion 6 12 N/A N/A $232 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Harrison's Crossing Health Campus is a multi-care community located at 395 8th Avenue in Terre Haute, IN. 
The community has 72 nursing care beds offered as companion units for $232 per day and private units for 
$265 per day. The census mix was reported as 54% Medicare, 16% Medicaid, 24% private pay and 6% 
insurance. At the time of the survey the nursing care portion of the community was 88% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Kindred Transitional Care & Rehab - Southwood
Address 2222 East Margaret Avenue

Terre Haute, IN 47802
United States

Government Tax Agency Vigo

Govt./Tax ID 84-06-35-363-002.000-002

Care Levels: NC 

Land Area 6.090 ac Year Built 1988
Gross Building Area (GBA) 44,791 sf Year Renovated N/A
Total Units 76 Buildings 1
Total Beds 146 Floor Count 1
Total Revenue Units 146 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 76 146 Beds 146 65% N/A

Totals 76 146 146 65%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 5% 73% 14% 8%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Salon, WiFi, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, 
Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included Fee Television, Electricity, Internet, 
Housekeeping, Water/Sewer Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 70 140 250 N/A $282 Daily 3/Day
NC Private 6 6 250 N/A $318 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Kindred Transitional Care & Rehab - Southwood is a single-care facility located at 2222 East Margaret 
Avenue in Terre Haute, IN. The facility has 146 beds offered as companion units for $282 per day and 
private units for $318 per day. The census mix was reported as 14% Medicare, 73% Medicaid, 5% private 
pay and 8% insurance. At the time of the survey the facility was 65% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Westridge Health Care Center
Address 125 W Margaret Avenue

Terre Haute, IN 47802
United States

Government Tax Agency Vigo

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 3.810 ac Year Built 1966
Gross Building Area (GBA) 24,164 sf Year Renovated N/A
Total Units 66 Buildings 1
Total Beds 66 Floor Count 1
Total Revenue Units 66 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 66 66 Beds 66 61% N/A

Totals 66 66 66 61%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 3% 85% 5% 7%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $225 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Westridge Health Care Center is a single-care facility located at 125 W Margaret Avenue in Terre Haute, IN. 
The facility has 66 nursing care beds offered as private units for $225 per day. The census mix was reported 
as 5% Medicare, 85% Medicaid, 3% private pay and 7% insurance. At the time of the survey the facility was 
61% occupied.



Addenda 

 

UNIVERSITY NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Property Name Evansville Protestant Home
Address 3701 Washington Avenue

Evansville, IN 47714
United States

Government Tax Agency Vanderburgh

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL , NC 

Land Area 19.210 ac Year Built 1925
Gross Building Area (GBA) 112,828 sf Year Renovated N/A
Total Units 70 Buildings 2
Total Beds 136 Floor Count 1
Total Revenue Units 136 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 70 70 Units 70 97% N/A
NC N/A 66 Beds 66 97% N/A

Totals 70 136 136 97%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 100% N/A N/A N/A
NC 45% 22% 20% 13%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Religious Facility, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational 
Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Kitchenette, Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A $250 $2,125 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A $250 $2,716 Monthly 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $236 - 264 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $199 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $788 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $100 - 300

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Evansville Protestant Home is a multi-care community located at 3701 Washington Avenue in Evansville, IN. 
The community has 70 assisted living units offered as studio units for $2,125 per month and one bedroom 
units for $2,716 per month.  Additional care is available ranging from $100 to $300 per month. The 
community fee is $250 with a second person fee of $788. The 66 nursing care beds are offered as 
companion units for $199 per day and private units ranging from $236 to $264. The census mix was reported 
as 20% Medicare, 22% Medicaid, 45% private pay and 13% insurance. At the time of the survey the 
community was 97% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name North River Health Campus
Address 811 E Baseline Road

Evansville, IN 47725
United States

Government Tax Agency Vanderburgh

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL , NC 

Land Area N/A Year Built 2017
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 6
Total Beds 97 Floor Count 1
Total Revenue Units 97 Condition Excellent
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL N/A 39 Beds 39 15% N/A
NC N/A 58 Beds 58 10% N/A

Totals N/A 97 97 12%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Companion N/A N/A N/A $1,000 $3,650 Monthly 3/Day
AL Studio N/A N/A N/A $1,000 $4,105 Monthly 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $170 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $210 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $500 - 1,500

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

North River Health Campus is a multi-care community located at 811 E Baseline Road in Evansville, IN. The 
community has 39 assisted living beds offered as companion units for $3,650 per month and studio units for 
$4,105 per month. Additional care is available ranging from $500 to $1,500 per month with $1,000 
community fee. The 58 nursing care beds are offered as companion units for $170 per day and private units 
for $210 per day. The census mix was not available during the survey. The community opened at the end of 
April 2017 and is currently 12% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Property Name River Pointe Health Campus
Address 3001 Galaxy Drive

Evansville, IN 47715
United States

Government Tax Agency Vanderburgh

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL , NC 

Land Area 4.790 ac Year Built 1999
Gross Building Area (GBA) 85,980 sf Year Renovated N/A
Total Units 42 Buildings 1
Total Beds 110 Floor Count 2
Total Revenue Units 110 Condition Good
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 42 42 Units 42 95% N/A
NC N/A 68 Beds 68 99% N/A

Totals 42 110 110 97%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 100% N/A N/A N/A
NC 33% 17% 48% 2%

 Amenities
General: Surface Parking, Café/ Bistro, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, 
Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A N/A $3,710 - 4,380 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A N/A $5,445 Monthly 3/Day
NC Private N/A N/A N/A N/A $268 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $298 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $2,646 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $200 - 400

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

River Pointe Health Campus is a multi-care community located at 3001 Galaxy Drive in Evansville, IN. The 
community has 42 assisted living units offered as studio units ranging from $3,710 to $4,380 per month and 
one bedroom units for $5,445 month. The second person fee for the one bedroom units is $2,646 per month. 
The 68 nursing care beds are offered as companion units for $268 per day and private units for $298 per 
day. The census mix was reported as 48% Medicare, 17% Medicaid, 33% private pay and 2% insurance. At 
the time of the survey the community was 97% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Property Name Solarbron Pointe
Address 1501 McDowell Road

Evansville, IN 47712
United States

Government Tax Agency Vanderburgh

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: IL , NC 

Land Area 64.670 ac Year Built 1985
Gross Building Area (GBA) 119,797 sf Year Renovated N/A
Total Units 89 Buildings 15
Total Beds 180 Floor Count 2
Total Revenue Units 180 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 89 89 Units 89 89% N/A

NC N/A 91 Beds 91 77% N/A

Totals 89 180 180 83%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Private Dining, Café/ Bistro, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Computer Center, Fully 
Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Full Kitchen, Kitchenette, Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/18/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

IL 1 Bedroom N/A N/A N/A $1,250 $2,972 Monthly 1/Day
IL 2 Bedroom N/A N/A N/A $1,250 $3,301 Monthly 1/Day
IL Cottage N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
IL $920 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Solarbron Pointe is a multi-care community located at 1501 McDowell Road in Evansville, IN. The 
community has 89 independent living units offered as one bedrooms for $2,972 per month and two bedroom 
units for $3,301 per month. Nine of the units are cottages offered with an entrance fee option or rental option. 
The community fee is $1,250 with a $920 second person fee. At the time of the survey the independent living 
unite were 89% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 5
Property Name Willow Park
Address 5050 Lincoln Avenue

Evansville, IN 47715
United States

Government Tax Agency Vanderburgh

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: IL 

Land Area N/A Year Built 1991
Gross Building Area (GBA) 106,291 sf Year Renovated N/A
Total Units 112 Buildings 1
Total Beds 112 Floor Count 3
Total Revenue Units 112 Condition Good
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 112 112 Units 112 93% 1.11

Totals 112 112 112 93%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Library, Game Room, Religious Facility, Salon, Resident Laundry, Fully 
Sprinklered, Covered Parking, Scheduled Transportation

Unit Specific: Deck/Patio, Full Kitchen, Private Bath, Walk-In Shower, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors, 
Pets Allowed
Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 06/15/2016

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 5
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

IL Studio 52 52 356 - 604 $2,100 $1,324 - 2,199 Monthly 3/Day
IL 1 Bedroom 52 52 486 - 767 $2,650 $1,824 - 2,424 Monthly 3/Day
IL 2 Bedroom 8 8 860 - 968 $4,100 $3,424 - 4,049 Monthly 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
IL $725 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

IL Smoking Fee $50/Month
IL Pet Fee $25/Month
IL Carport $40/Month

Map & Comments

Willow Park is a single-care community located at 5050 Lincoln Avenue in Evansville, IN. The community 
has 112 independent living units offered as studio units ranging from $1,324 to $2,199 per month, one 
bedroom units ranging from $1,824 to $2,424 per month and two bedroom units ranging from $3,424 to 
$4,049 per month. The community fee ranges from $2,100 to $4,100 with a second resident fee of $725. At 
the time of the survey the community was 93% occupied.



Addenda 

 

WILLOW MANOR NURSING AND REHAB 



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Property Name Bridgepointe Health Campus
Address 1900 College Avenue

Vincennes, IN 47591
United States

Government Tax Agency Knox

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area 6.970 ac Year Built 2001
Gross Building Area (GBA) 47,195 sf Year Renovated N/A
Total Units 26 Buildings 1
Total Beds 101 Floor Count 1
Total Revenue Units 101 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 26 26 N/A 26 N/A N/A
NC N/A 75 Beds 75 88% N/A

Totals 26 101 101 65%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 15% 52% 24% 9%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech 
Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $304 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $195 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Bridgepointe Health Campus is a multi-care community located at 1900 College Avenue in Vincennes, IN. 
The community has 26 assisted living units and 75 nursing care beds. The nursing care beds are offered as 
companion units for $195 per day and private units for $304 per day. The census mix was reported as 24% 
Medicare, 52% Medicaid, 15% private pay and 9% insurance. At the time of the survey the nursing care was 
88% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Gentle Care of Vincennes
Address 1202 S 16th Street

Vincennes, IN 47591
United States

Government Tax Agency Knox

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 1.680 ac Year Built 1965
Gross Building Area (GBA) 22,117 sf Year Renovated N/A
Total Units 30 Buildings 1
Total Beds 60 Floor Count 1
Total Revenue Units 60 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 30 60 Beds 60 75% N/A

Totals 30 60 60 75%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 2% 78% 16% 4%

 Amenities

General: Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 30 60 N/A N/A $200 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Gentle Care of Vincennes is a single-care facility located at 1202 S 16th Street in Vincennes, IN. The facility 
has 60 beds offered as companion units for $200 per day. The census mix was reported as 16% Medicare, 
78% Medicaid, 2% private pay and 4% insurance. At the time of the survey the facility was 75% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Property Name Lodge of The Wabash
Address 723 E Ramsey Road

Vincennes, IN 47591
United States

Government Tax Agency Knox

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area 3.010 ac Year Built 1986
Gross Building Area (GBA) 34,072 sf Year Renovated N/A
Total Units 47 Buildings 1
Total Beds 117 Floor Count 1
Total Revenue Units 117 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 47 47 N/A 47 N/A N/A
NC N/A 70 Beds 70 86% N/A

Totals 47 117 117 51%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 2% 78% 11% 9%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $162 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $162 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Lodge of The Wabash is a multi-care community located at 723 E Ramsey Road in Vincennes, IN. The 
community has 47 assisted living units and 70 nursing care beds. The nursing care beds are offered as 
companion and private units for $162 per day. The census mix was reported as 11% Medicare, 78% 
Medicaid, 2% private pay and 9% insurance. At the time of the survey the nursing care was 86% occupied.



Addenda 

 

ADDENDUM D 

Operating Data 



BLOOMINGTON NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 38 84% 4,418 11,680 38 95% 5,276 13,217 38 97% 6,309 13,477 38 95% 5,552 13,177
Total 38 84% $4,418 11,680 38 95% $5,276 13,217 38 97% $6,309 13,477 38 95% $5,552 13,177

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 33,153            1.3% $872 2.84 66,631            2.3% $1,753 5.04 53,920            1.5% $1,419 4.00 63,247            2.0% $1,664 4.80
Nursing Care - Medicaid 1,679,490       67.8% $44,197 143.79 1,889,855       64.3% $49,733 142.99 1,937,055       55.5% $50,975 143.73 2,051,212       63.7% $53,979 155.67
Nursing Care - Medicare 292,532          11.8% $7,698 25.05 304,764          10.4% $8,020 23.06 821,250          23.5% $21,612 60.94 347,860          10.8% $9,154 26.40
Nursing Care - Other 9,286              0.4% $244 0.80 144,772          4.9% $3,810 10.95 64,569            1.9% $1,699 4.79 69,177            2.1% $1,820 5.25
Ancillary Income 370,530          15.0% $9,751 31.72 441,722          15.0% $11,624 33.42 612,186          17.5% $16,110 45.42 598,213          18.6% $15,742 45.40
Other Income 93,155            3.8% $2,451 7.98 91,962            3.1% $2,420 6.96 -                 0.0% $0 0.00 $92,236 2.9% $2,427 7.00
Effective Gross Income $2,478,146 100.0% $65,214 $212.17 $2,939,706 100.0% $77,361 $222.42 $3,488,980 100.0% $91,815 $258.88 $3,221,944 100.0% $84,788 $244.52

Expenses
Real Estate Taxes $1,023 0.0% $27 $0.09 $36,497 1.2% $960 $2.76 $0 0.0% $0 $0.00 $36,497 1.1% $960 $2.77
Property Insurance 17,800            0.7% $468 1.52 6,098              0.2% $160 0.46 17,758            0.5% $467 1.32 18,447            0.6% $485 1.40
Utilities 53,306            2.2% $1,403 4.56 49,542            1.7% $1,304 3.75 52,021            1.5% $1,369 3.86 51,388            1.6% $1,352 3.90
Administrative & General 292,142          11.8% $7,688 25.01 274,345          9.3% $7,220 20.76 190,685          5.5% $5,018 14.15 272,754          8.5% $7,178 20.70
Resident Care 1,241,642       50.1% $32,675 106.30 1,309,469       44.5% $34,460 99.07 1,295,511       37.1% $34,092 96.13 1,296,568       40.2% $34,120 98.40
Culinary Services 171,366          6.9% $4,510 14.67 179,052          6.1% $4,712 13.55 186,235          5.3% $4,901 13.82 179,200          5.6% $4,716 13.60
Laundry & Housekeeping 68,307            2.8% $1,798 5.85 81,650            2.8% $2,149 6.18 85,493            2.5% $2,250 6.34 83,012            2.6% $2,185 6.30
Repairs & Maintenance 65,688            2.7% $1,729 5.62 57,307            1.9% $1,508 4.34 73,690            2.1% $1,939 5.47 64,565            2.0% $1,699 4.90
Programing 48,792            2.0% $1,284 4.18 58,903            2.0% $1,550 4.46 61,458            1.8% $1,617 4.56 59,294            1.8% $1,560 4.50
Payroll Taxes & Benefits 130,546          5.3% $3,435 11.18 157,012          5.3% $4,132 11.88 139,766          4.0% $3,678 10.37 147,577          4.6% $3,884 11.20
Operating Expenses $2,090,612 84.4% $55,016 178.99 $2,209,875 75.2% $58,155 167.20 $2,102,616 60.3% $55,332 156.02 $2,209,302 68.6% $58,140 167.67

Net Operating Income $387,534 15.6% $10,198 33.18 $729,830 24.8% $19,206 55.22 $1,386,364 39.7% $36,483 102.87 $1,012,642 31.4% $26,648 76.85

Management Fee 105,089          4.2% $2,766 $9.00 124,907          4.2% $3,287 $9.45 143,840          4.1% $3,785 $10.67 161,097          5.0% $4,239 $12.23
Reserves for Replacement 13,300            0.5% $350 1.14 13,300            0.5% $350 1.01 13,300            0.4% $350 0.99 13,300            0.4% $350 1.01

Adjusted Operating Expenses 2,209,001       89.1% $58,132 189.13       2,348,082       79.9% $61,792 177.66       2,259,755       64.8% $59,467 167.67       2,383,699       74.0% $62,729 180.91       

Adjusted Net Operating Income $269,145 10.9% $7,083 $23.04 $591,624 20.1% $15,569 $44.76 $1,229,224 35.2% $32,348 $91.21 $838,245 26.0% $22,059 $63.62

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



CORYDON NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 38 79% 4,689 10,913 38 54% 3,089 7,446 38 77% 5,342 10,747 38 70% 4,599 9,709
Total 38 79% $4,689 10,913 38 54% $3,089 7,446 38 77% $5,342 10,747 38 70% $4,599 9,709

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay -                 0.0% $0 0.00 135,360          7.0% $3,562 18.18 -                 0.0% $0 0.00 147,577          5.5% $3,884 15.20
Nursing Care - Medicaid 1,397,483       57.9% $36,776 128.06 986,520          51.2% $25,961 132.49 1,628,344       55.4% $42,851 151.52 1,362,270       51.2% $35,849 140.31
Nursing Care - Medicare 608,333          25.2% $16,009 55.74 282,592          14.7% $7,437 37.95 728,100          24.8% $19,161 67.75 495,159          18.6% $13,031 51.00
Nursing Care - Other 132,512          5.5% $3,487 12.14 4,028              0.2% $106 0.54 79,509            2.7% $2,092 7.40 92,236            3.5% $2,427 9.50
Ancillary Income 153,094          6.3% $4,029 14.03 428,525          22.2% $11,277 57.55 503,139          17.1% $13,241 46.82 451,469          17.0% $11,881 46.50
Other Income 121,343          5.0% $3,193 11.12 89,154            4.6% $2,346 11.97 -                 0.0% $0 0.00 $111,654 4.2% $2,938 11.50
Effective Gross Income $2,412,765 100.0% $63,494 $221.09 $1,926,179 100.0% $50,689 $258.69 $2,939,092 100.0% $77,345 $273.48 $2,660,363 100.0% $70,010 $274.01

Expenses
Real Estate Taxes $4,139 0.2% $109 $0.38 $3,725 0.2% $98 $0.50 $0 0.0% $0 $0.00 $10,678 0.4% $281 $1.10
Property Insurance 19,259            0.8% $507 1.76 6,345              0.3% $167 0.85 17,758            0.6% $467 1.65 16,505            0.6% $434 1.70
Utilities 50,537            2.1% $1,330 4.63 41,132            2.1% $1,082 5.52 61,043            2.1% $1,606 5.68 55,341            2.1% $1,456 5.70
Administrative & General 270,648          11.2% $7,122 24.80 244,644          12.7% $6,438 32.86 173,365          5.9% $4,562 16.13 217,482          8.2% $5,723 22.40
Resident Care 1,138,118       47.2% $29,950 104.29 925,884          48.1% $24,365 124.35 1,106,200       37.6% $29,111 102.93 999,056          37.6% $26,291 102.90
Culinary Services 199,526          8.3% $5,251 18.28 165,531          8.6% $4,356 22.23 196,993          6.7% $5,184 18.33 177,675          6.7% $4,676 18.30
Laundry & Housekeeping 69,239            2.9% $1,822 6.34 63,604            3.3% $1,674 8.54 68,781            2.3% $1,810 6.40 71,847            2.7% $1,891 7.40
Repairs & Maintenance 57,574            2.4% $1,515 5.28 62,921            3.3% $1,656 8.45 90,382            3.1% $2,378 8.41 71,847            2.7% $1,891 7.40
Programing 78,171            3.2% $2,057 7.16 68,824            3.6% $1,811 9.24 57,282            1.9% $1,507 5.33 51,458            1.9% $1,354 5.30
Payroll Taxes & Benefits 125,577          5.2% $3,305 11.51 159,230          8.3% $4,190 21.38 187,469          6.4% $4,933 17.44 168,937          6.4% $4,446 17.40
Operating Expenses $2,012,788 83.4% $52,968 184.44 $1,741,840 90.4% $45,838 233.93 $1,959,272 66.7% $51,560 182.31 $1,840,825 69.2% $48,443 189.60

Net Operating Income $399,977 16.6% $10,526 36.65 $184,339 9.6% $4,851 24.76 $979,821 33.3% $25,785 91.17 $819,538 30.8% $21,567 84.41

Management Fee 113,579          4.7% $2,989 $10.41 75,047            3.9% $1,975 $10.08 121,798          4.1% $3,205 $11.33 133,018          5.0% $3,500 $13.70
Reserves for Replacement 13,300            0.6% $350 1.22 13,300            0.7% $350 1.79 13,300            0.5% $350 1.24 13,300            0.5% $350 1.37

Adjusted Operating Expenses 2,139,667       88.7% $56,307 196.07       1,830,188       95.0% $48,163 245.79       2,094,369       71.3% $55,115 194.88       1,987,143       74.7% $52,293 204.67       

Adjusted Net Operating Income $273,098 11.3% $7,187 $25.03 $95,991 5.0% $2,526 $12.89 $844,723 28.7% $22,230 $78.60 $673,220 25.3% $17,716 $69.34

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



ESSEX NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 38 74% 4,261 10,229 38 81% 5,055 11,228 38 84% 6,016 11,614 38 80% 5,333 11,096
Total 38 74% $4,261 10,229 38 81% $5,055 11,228 38 84% $6,016 11,614 38 80% $5,333 11,096

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 17,195            0.7% $453 1.68 10,147            0.3% $267 0.90 90,840            2.6% $2,391 7.82 29,127            0.9% $767 2.63
Nursing Care - Medicaid 1,557,635       63.8% $40,990 152.28 1,720,187       59.0% $45,268 153.21 1,857,715       53.5% $48,887 159.95 1,792,004       55.8% $47,158 161.50
Nursing Care - Medicare 271,568          11.1% $7,147 26.55 558,883          19.2% $14,707 49.78 678,541          19.5% $17,856 58.42 572,554          17.8% $15,067 51.60
Nursing Care - Other 96,507            4.0% $2,540 9.43 15,872            0.5% $418 1.41 116,334          3.3% $3,061 10.02 38,281            1.2% $1,007 3.45
Ancillary Income 425,998          17.4% $11,210 41.65 497,212          17.1% $13,085 44.28 730,194          21.0% $19,216 62.87 693,500          21.6% $18,250 62.50
Other Income 72,875            3.0% $1,918 7.12 111,247          3.8% $2,928 9.91 -                 0.0% $0 0.00 $83,220 2.6% $2,190 7.50
Effective Gross Income $2,441,778 100.0% $64,257 $238.71 $2,913,548 100.0% $76,672 $259.49 $3,473,623 100.0% $91,411 $299.08 $3,208,686 100.0% $84,439 $289.18

Expenses
Real Estate Taxes $1,307 0.1% $34 $0.13 $6,731 0.2% $177 $0.60 $0 0.0% $0 $0.00 $12,655 0.4% $333 $1.14
Property Insurance 19,717            0.8% $519 1.93 29,605            1.0% $779 2.64 17,682            0.5% $465 1.52 23,302            0.7% $613 2.10
Utilities 56,453            2.3% $1,486 5.52 64,567            2.2% $1,699 5.75 66,747            1.9% $1,756 5.75 64,357            2.0% $1,694 5.80
Administrative & General 292,269          12.0% $7,691 28.57 278,417          9.6% $7,327 24.80 208,911          6.0% $5,498 17.99 280,729          8.7% $7,388 25.30
Resident Care 1,136,377       46.5% $29,905 111.09 1,292,199       44.4% $34,005 115.09 1,321,989       38.1% $34,789 113.83 1,273,821       39.7% $33,522 114.80
Culinary Services 171,414          7.0% $4,511 16.76 182,209          6.3% $4,795 16.23 197,357          5.7% $5,194 16.99 185,303          5.8% $4,876 16.70
Laundry & Housekeeping 69,973            2.9% $1,841 6.84 64,988            2.2% $1,710 5.79 66,958            1.9% $1,762 5.77 74,343            2.3% $1,956 6.70
Repairs & Maintenance 89,754            3.7% $2,362 8.77 99,609            3.4% $2,621 8.87 104,748          3.0% $2,757 9.02 87,658            2.7% $2,307 7.90
Programing 62,559            2.6% $1,646 6.12 68,539            2.4% $1,804 6.10 63,396            1.8% $1,668 5.46 64,357            2.0% $1,694 5.80
Payroll Taxes & Benefits 141,134          5.8% $3,714 13.80 143,455          4.9% $3,775 12.78 155,742          4.5% $4,098 13.41 145,358          4.5% $3,825 13.10
Operating Expenses $2,040,957 83.6% $53,709 199.53 $2,230,319 76.5% $58,693 198.64 $2,203,529 63.4% $57,988 189.73 $2,211,882 68.9% $58,207 199.34

Net Operating Income $400,821 16.4% $10,548 39.18 $683,229 23.5% $17,980 60.85 $1,270,094 36.6% $33,424 109.36 $996,804 31.1% $26,232 89.83

Management Fee 100,491          4.1% $2,644 $9.82 120,890          4.1% $3,181 $10.77 137,171          3.9% $3,610 $11.81 160,434          5.0% $4,222 $14.46
Reserves for Replacement 13,300            0.5% $350 1.30 13,300            0.5% $350 1.18 13,300            0.4% $350 1.15 13,300            0.4% $350 1.20

Adjusted Operating Expenses 2,154,748       88.2% $56,704 210.65       2,364,509       81.2% $62,224 210.59       2,354,001       67.8% $61,947 202.68       2,385,616       74.3% $62,779 215.00       

Adjusted Net Operating Income $287,030 11.8% $7,553 $28.06 $549,039 18.8% $14,448 $48.90 $1,119,623 32.2% $29,464 $96.40 $823,070 25.7% $21,660 $74.18

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



CAPITOL VILLAGE HEALTHCARE CENTER - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 56 58% 3,576 11,762 56 60% 3,406 12,269 56 74% 5,012 15,171 56 70% 4,556 14,308
Total 56 58% $3,576 11,762 56 60% $3,406 12,269 56 74% $5,012 15,171 56 70% $4,556 14,308

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 100,170          3.4% $1,789 8.52 272,328          9.9% $4,863 22.20 131,609          3.2% $2,350 8.68 54,370            1.4% $971 3.80
Nursing Care - Medicaid 1,641,303       56.0% $29,309 139.54 1,307,075       47.3% $23,341 106.53 2,436,906       59.5% $43,516 160.63 2,256,372       59.5% $40,292 157.70
Nursing Care - Medicare 580,754          19.8% $10,371 49.38 582,481          21.1% $10,401 47.48 773,100          18.9% $13,805 50.96 643,860          17.0% $11,498 45.00
Nursing Care - Other 80,535            2.7% $1,438 6.85 126,737          4.6% $2,263 10.33 26,547            0.6% $474 1.75 107,310          2.8% $1,916 7.50
Ancillary Income 481,666          16.4% $8,601 40.95 431,095          15.6% $7,698 35.14 724,509          17.7% $12,938 47.76 679,630          17.9% $12,136 47.50
Other Income 45,373            1.5% $810 3.86 43,256            1.6% $772 3.53 -                 0.0% $0 0.00 $50,078 1.3% $894 3.50
Effective Gross Income $2,929,801 100.0% $52,318 $249.09 $2,762,972 100.0% $49,339 $225.20 $4,092,671 100.0% $73,083 $269.77 $3,791,620 100.0% $67,708 $265.00

Expenses
Real Estate Taxes $1,464 0.0% $26 $0.12 $46,045 1.7% $822 $3.75 $0 0.0% $0 $0.00 $26,243 0.7% $469 $1.83
Property Insurance 26,415            0.9% $472 2.25 40,190            1.5% $718 3.28 27,914            0.7% $498 1.84 37,201            1.0% $664 2.60
Utilities 77,137            2.6% $1,377 6.56 46,907            1.7% $838 3.82 68,268            1.7% $1,219 4.50 60,094            1.6% $1,073 4.20
Administrative & General 404,192          13.8% $7,218 34.36 307,877          11.1% $5,498 25.09 199,610          4.9% $3,564 13.16 334,807          8.8% $5,979 23.40
Resident Care 1,419,595       48.5% $25,350 120.69 1,228,975       44.5% $21,946 100.17 1,437,890       35.1% $25,677 94.78 1,447,970       38.2% $25,857 101.20
Culinary Services 213,374          7.3% $3,810 18.14 194,478          7.0% $3,473 15.85 261,240          6.4% $4,665 17.22 237,513          6.3% $4,241 16.60
Laundry & Housekeeping 166,846          5.7% $2,979 14.19 80,982            2.9% $1,446 6.60 151,730          3.7% $2,709 10.00 118,756          3.1% $2,121 8.30
Repairs & Maintenance 105,731          3.6% $1,888 8.99 91,681            3.3% $1,637 7.47 118,848          2.9% $2,122 7.83 108,741          2.9% $1,942 7.60
Programing 101,437          3.5% $1,811 8.62 81,070            2.9% $1,448 6.61 81,012            2.0% $1,447 5.34 84,417            2.2% $1,507 5.90
Payroll Taxes & Benefits 178,440          6.1% $3,186 15.17 145,995          5.3% $2,607 11.90 172,491          4.2% $3,080 11.37 165,973          4.4% $2,964 11.60
Operating Expenses $2,694,631 92.0% $48,118 229.10 $2,264,200 81.9% $40,432 184.55 $2,519,005 61.5% $44,982 166.04 $2,621,715 69.1% $46,816 183.23

Net Operating Income $235,170 8.0% $4,199 19.99 $498,771 18.1% $8,907 40.65 $1,573,666 38.5% $28,101 103.73 $1,169,905 30.9% $20,891 81.77

Management Fee 122,626          4.2% $2,190 $10.43 116,802          4.2% $2,086 $9.52 168,408          4.1% $3,007 $11.10 189,581          5.0% $3,385 $13.25
Reserves for Replacement 19,600            0.7% $350 1.67 19,600            0.7% $350 1.60 19,600            0.5% $350 1.29 19,600            0.5% $350 1.37

Adjusted Operating Expenses 2,836,857       96.8% $50,658 241.19       2,400,603       86.9% $42,868 195.66       2,707,013       66.1% $48,340 178.44       2,830,896       74.7% $50,552 197.85       

Adjusted Net Operating Income $92,944 3.2% $1,660 $7.90 $362,369 13.1% $6,471 $29.54 $1,385,658 33.9% $24,744 $91.34 $960,724 25.3% $17,156 $67.15

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



HIGHLAND NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 36 85% 5,874 11,136 36 80% 5,298 10,564 36 84% 7,295 11,087 36 84% 5,951 11,038
Total 36 85% $5,874 11,136 36 80% $5,298 10,564 36 84% $7,295 11,087 36 84% $5,951 11,038

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 429,118          15.7% $11,920 38.53 272,328          9.9% $7,565 25.78 -                 0.0% $0 0.00 314,572          10.0% $8,738 28.50
Nursing Care - Medicaid 1,060,167       38.8% $29,449 95.20 1,249,339       45.2% $34,704 118.26 1,317,587       35.6% $36,600 118.84 1,290,604       40.8% $35,850 116.93
Nursing Care - Medicare 939,478          34.4% $26,097 84.36 582,481          21.1% $16,180 55.14 1,090,453       29.5% $30,290 98.35 745,038          23.6% $20,696 67.50
Nursing Care - Other 108,830          4.0% $3,023 9.77 184,473          6.7% $5,124 17.46 743,290          20.1% $20,647 67.04 220,752          7.0% $6,132 20.00
Ancillary Income 166,779          6.1% $4,633 14.98 431,095          15.6% $11,975 40.81 551,067          14.9% $15,307 49.70 546,361          17.3% $15,177 49.50
Other Income 26,911            1.0% $748 2.42 43,256            1.6% $1,202 4.09 -                 0.0% $0 0.00 $44,150 1.4% $1,226 4.00
Effective Gross Income $2,731,283 100.0% $75,869 $245.27 $2,762,972 100.0% $76,749 $261.55 $3,702,397 100.0% $102,844 $333.94 $3,161,478 100.0% $87,819 $286.43

Expenses
Real Estate Taxes $5,425 0.2% $151 $0.49 $46,045 1.7% $1,279 $4.36 $0 0.0% $0 $0.00 $44,374 1.4% $1,233 $4.02
Property Insurance 19,759            0.7% $549 1.77 40,190            1.5% $1,116 3.80 17,296            0.5% $480 1.56 29,802            0.9% $828 2.70
Utilities 47,152            1.7% $1,310 4.23 46,907            1.7% $1,303 4.44 49,116            1.3% $1,364 4.43 48,565            1.5% $1,349 4.40
Administrative & General 346,109          12.7% $9,614 31.08 307,877          11.1% $8,552 29.14 212,484          5.7% $5,902 19.17 318,987          10.1% $8,861 28.90
Resident Care 1,323,950       48.5% $36,776 118.89 1,228,975       44.5% $34,138 116.34 1,370,780       37.0% $38,077 123.64 1,363,144       43.1% $37,865 123.50
Culinary Services 186,885          6.8% $5,191 16.78 194,478          7.0% $5,402 18.41 184,888          5.0% $5,136 16.68 193,158          6.1% $5,366 17.50
Laundry & Housekeeping 76,332            2.8% $2,120 6.85 80,982            2.9% $2,250 7.67 85,393            2.3% $2,372 7.70 84,990            2.7% $2,361 7.70
Repairs & Maintenance 100,272          3.7% $2,785 9.00 91,681            3.3% $2,547 8.68 111,839          3.0% $3,107 10.09 102,650          3.2% $2,851 9.30
Programing 72,833            2.7% $2,023 6.54 81,070            2.9% $2,252 7.67 85,362            2.3% $2,371 7.70 84,990            2.7% $2,361 7.70
Payroll Taxes & Benefits 145,798          5.3% $4,050 13.09 145,995          5.3% $4,055 13.82 148,788          4.0% $4,133 13.42 150,111          4.7% $4,170 13.60
Operating Expenses $2,324,515 85.1% $64,570 208.74 $2,264,200 81.9% $62,894 214.33 $2,265,947 61.2% $62,943 204.38 $2,420,769 76.6% $67,244 219.32

Net Operating Income $406,768 14.9% $11,299 36.53 $498,771 18.1% $13,855 47.21 $1,436,451 38.8% $39,901 129.56 $740,708 23.4% $20,575 67.11

Management Fee 128,688          4.7% $3,575 $11.56 116,802          4.2% $3,245 $11.06 157,567          4.3% $4,377 $14.21 158,074          5.0% $4,391 $14.32
Reserves for Replacement 12,600            0.5% $350 1.13 12,600            0.5% $350 1.19 12,600            0.3% $350 1.14 12,600            0.4% $350 1.14

Adjusted Operating Expenses 2,465,803       90.3% $68,495 221.43       2,393,603       86.6% $66,489 226.58       2,436,113       65.8% $67,670 219.73       2,591,443       82.0% $71,985 234.78       

Adjusted Net Operating Income $265,480 9.7% $7,374 $23.84 $369,369 13.4% $10,260 $34.96 $1,266,284 34.2% $35,175 $114.21 $570,034 18.0% $15,834 $51.64

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



LAWRENCE MANOR HEALTHCARE CENTER - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 55 71% 3,983 14,163 55 71% 4,668 14,288 55 84% 6,129 16,895 55 75% 5,253 15,056
Total 55 71% $3,983 14,163 55 71% $4,668 14,288 55 84% $6,129 16,895 55 75% $5,253 15,056

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 78,604            2.4% $1,429 5.55 138,700          3.6% $2,522 9.71 44,859            0.9% $816 2.66 64,742            1.4% $1,177 4.30
Nursing Care - Medicaid 1,769,988       55.1% $32,182 124.97 1,933,216       49.5% $35,149 135.30 2,462,765       48.7% $44,778 145.77 2,246,463       50.2% $40,845 149.20
Nursing Care - Medicare 351,761          11.0% $6,396 24.84 743,567          19.1% $13,519 52.04 1,063,143       21.0% $19,330 62.93 813,038          18.2% $14,783 54.00
Nursing Care - Other 428,232          13.3% $7,786 30.24 265,431          6.8% $4,826 18.58 474,189          9.4% $8,622 28.07 342,530          7.7% $6,228 22.75
Ancillary Income 475,301          14.8% $8,642 33.56 719,296          18.4% $13,078 50.34 1,013,238       20.0% $18,423 59.97 903,375          20.2% $16,425 60.00
Other Income 108,471          3.4% $1,972 7.66 102,377          2.6% $1,861 7.17 -                 0.0% $0 0.00 $105,394 2.4% $1,916 7.00
Effective Gross Income $3,212,357 100.0% $58,406 $226.81 $3,902,587 100.0% $70,956 $273.14 $5,058,195 100.0% $91,967 $299.39 $4,475,541 100.0% $81,373 $297.25

Expenses
Real Estate Taxes $4,333 0.1% $79 $0.31 $4,166 0.1% $76 $0.29 $0 0.0% $0 $0.00 $13,118 0.3% $239 $0.87
Property Insurance 28,617            0.9% $520 2.02 41,474            1.1% $754 2.90 26,356            0.5% $479 1.56 33,124            0.7% $602 2.20
Utilities 50,470            1.6% $918 3.56 53,955            1.4% $981 3.78 64,708            1.3% $1,177 3.83 57,214            1.3% $1,040 3.80
Administrative & General 344,592          10.7% $6,265 24.33 341,419          8.7% $6,208 23.90 288,494          5.7% $5,245 17.08 373,395          8.3% $6,789 24.80
Resident Care 1,624,234       50.6% $29,532 114.68 1,559,808       40.0% $28,360 109.17 1,918,934       37.9% $34,890 113.58 1,806,750       40.4% $32,850 120.00
Culinary Services 237,253          7.4% $4,314 16.75 276,187          7.1% $5,022 19.33 293,376          5.8% $5,334 17.36 277,035          6.2% $5,037 18.40
Laundry & Housekeeping 117,251          3.6% $2,132 8.28 145,953          3.7% $2,654 10.22 164,330          3.2% $2,988 9.73 135,506          3.0% $2,464 9.00
Repairs & Maintenance 154,073          4.8% $2,801 10.88 93,137            2.4% $1,693 6.52 125,503          2.5% $2,282 7.43 120,450          2.7% $2,190 8.00
Programing 99,614            3.1% $1,811 7.03 75,121            1.9% $1,366 5.26 91,772            1.8% $1,669 5.43 81,304            1.8% $1,478 5.40
Payroll Taxes & Benefits 210,601          6.6% $3,829 14.87 173,928          4.5% $3,162 12.17 225,211          4.5% $4,095 13.33 198,743          4.4% $3,614 13.20
Operating Expenses $2,871,038 89.4% $52,201 202.71 $2,765,148 70.9% $50,275 193.53 $3,198,685 63.2% $58,158 189.33 $3,096,638 69.2% $56,303 205.67

Net Operating Income $341,319 10.6% $6,206 24.10 $1,137,439 29.1% $20,681 79.61 $1,859,509 36.8% $33,809 110.06 $1,378,903 30.8% $25,071 91.58

Management Fee 136,486          4.2% $2,482 $9.64 159,189          4.1% $2,894 $11.14 202,248          4.0% $3,677 $11.97 223,777          5.0% $4,069 $14.86
Reserves for Replacement 19,250            0.6% $350 1.36 19,250            0.5% $350 1.35 19,250            0.4% $350 1.14 19,250            0.4% $350 1.28

Adjusted Operating Expenses 3,026,774       94.2% $55,032 213.71       2,943,587       75.4% $53,520 206.02       3,420,183       67.6% $62,185 202.44       3,339,665       74.6% $60,721 221.81       

Adjusted Net Operating Income $185,583 5.8% $3,374 $13.10 $959,000 24.6% $17,436 $67.12 $1,638,012 32.4% $29,782 $96.95 $1,135,876 25.4% $20,652 $75.44

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



LINTON NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 38 75% 4,969 10,460 38 78% 5,380 10,794 38 90% 6,234 12,470 38 80% 5,570 11,096
Total 38 75% $4,969 10,460 38 78% $5,380 10,794 38 90% $6,234 12,470 38 80% $5,570 11,096

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 193,901          7.8% $5,103 18.54 288,144          9.9% $7,583 26.69 274,432          8.3% $7,222 22.01 244,112          8.0% $6,424 22.00
Nursing Care - Medicaid 1,335,049       53.6% $35,133 127.63 1,100,298       37.7% $28,955 101.94 1,515,549       46.0% $39,883 121.54 1,322,086       43.5% $34,792 119.15
Nursing Care - Medicare 697,146          28.0% $18,346 66.65 971,081          33.3% $25,555 89.96 821,250          24.9% $21,612 65.86 848,844          27.9% $22,338 76.50
Nursing Care - Other 39,957            1.6% $1,052 3.82 93,941            3.2% $2,472 8.70 231,462          7.0% $6,091 18.56 124,830          4.1% $3,285 11.25
Ancillary Income 136,653          5.5% $3,596 13.06 369,489          12.7% $9,723 34.23 455,175          13.8% $11,978 36.50 405,004          13.3% $10,658 36.50
Other Income 88,661            3.6% $2,333 8.48 94,769            3.2% $2,494 8.78 -                 0.0% $0 0.00 $94,316 3.1% $2,482 8.50
Effective Gross Income $2,491,367 100.0% $65,562 $238.18 $2,917,722 100.0% $76,782 $270.31 $3,297,868 100.0% $86,786 $264.47 $3,039,192 100.0% $79,979 $273.90

Expenses
Real Estate Taxes $1,426 0.1% $38 $0.14 $11,142 0.4% $293 $1.03 $0 0.0% $0 $0.00 $11,157 0.4% $294 $1.01
Property Insurance 21,686            0.9% $571 2.07 31,254            1.1% $822 2.90 17,832            0.5% $469 1.43 24,411            0.8% $642 2.20
Utilities 59,590            2.4% $1,568 5.70 63,894            2.2% $1,681 5.92 72,450            2.2% $1,907 5.81 66,576            2.2% $1,752 6.00
Administrative & General 299,834          12.0% $7,890 28.66 314,812          10.8% $8,285 29.17 229,487          7.0% $6,039 18.40 281,838          9.3% $7,417 25.40
Resident Care 1,242,750       49.9% $32,704 118.81 1,356,959       46.5% $35,709 125.71 1,428,547       43.3% $37,593 114.56 1,332,630       43.8% $35,069 120.10
Culinary Services 187,205          7.5% $4,926 17.90 198,972          6.8% $5,236 18.43 204,007          6.2% $5,369 16.36 191,961          6.3% $5,052 17.30
Laundry & Housekeeping 106,999          4.3% $2,816 10.23 98,597            3.4% $2,595 9.13 102,390          3.1% $2,694 8.21 88,768            2.9% $2,336 8.00
Repairs & Maintenance 77,836            3.1% $2,048 7.44 76,043            2.6% $2,001 7.04 112,529          3.4% $2,961 9.02 88,768            2.9% $2,336 8.00
Programing 52,659            2.1% $1,386 5.03 44,663            1.5% $1,175 4.14 50,186            1.5% $1,321 4.02 45,494            1.5% $1,197 4.10
Payroll Taxes & Benefits 153,901          6.2% $4,050 14.71 135,110          4.6% $3,556 12.52 163,230          4.9% $4,296 13.09 142,029          4.7% $3,738 12.80
Operating Expenses $2,203,886 88.5% $57,997 210.70 $2,331,446 79.9% $61,354 215.99 $2,380,658 72.2% $62,649 190.91 $2,273,631 74.8% $59,832 204.91

Net Operating Income $287,481 11.5% $7,565 27.48 $586,276 20.1% $15,428 54.31 $917,210 27.8% $24,137 73.55 $765,561 25.2% $20,146 68.99

Management Fee 118,756          4.8% $3,125 $11.35 127,412          4.4% $3,353 $11.80 142,135          4.3% $3,740 $11.40 151,960          5.0% $3,999 $13.69
Reserves for Replacement 13,300            0.5% $350 1.27 13,300            0.5% $350 1.23 13,300            0.4% $350 1.07 13,300            0.4% $350 1.20

Adjusted Operating Expenses 2,335,942       93.8% $61,472 223.32       2,472,158       84.7% $65,057 229.03       2,536,092       76.9% $66,739 203.38       2,438,891       80.2% $64,181 219.80       

Adjusted Net Operating Income $155,425 6.2% $4,090 $14.86 $445,564 15.3% $11,725 $41.28 $761,776 23.1% $20,047 $61.09 $600,301 19.8% $15,797 $54.10

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



MERIDIAN NURSING AND REHAB CENTER - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 44 85% 5,241 13,647 44 75% 4,500 12,085 44 87% 5,581 14,002 44 82% 5,318 13,169
Total 44 85% $5,241 13,647 44 75% $4,500 12,085 44 87% $5,581 14,002 44 82% $5,318 13,169

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 56,752            1.9% $1,290 4.16 21,896            0.7% $498 1.81 55,049            1.5% $1,251 3.93 79,015            2.3% $1,796 6.00
Nursing Care - Medicaid 2,091,701       69.0% $47,539 153.27 1,878,111       63.5% $42,684 155.41 2,475,285       68.4% $56,256 176.78 2,198,690       63.9% $49,970 166.96
Nursing Care - Medicare 548,966          18.1% $12,477 40.23 325,691          11.0% $7,402 26.95 328,500          9.1% $7,466 23.46 414,830          12.1% $9,428 31.50
Nursing Care - Other 69,679            2.3% $1,584 5.11 150,284          5.1% $3,416 12.44 88,191            2.4% $2,004 6.30 115,231          3.3% $2,619 8.75
Ancillary Income 266,054          8.8% $6,047 19.50 581,004          19.6% $13,205 48.08 669,966          18.5% $15,227 47.85 632,122          18.4% $14,366 48.00
Other Income (147)                0.0% -$3 (0.01) 2,312              0.1% $53 0.19 -                 0.0% $0 0.00 $0 0.0% $0 0.00
Effective Gross Income $3,033,005 100.0% $68,932 $222.25 $2,959,298 100.0% $67,257 $244.87 $3,616,991 100.0% $82,204 $258.32 $3,439,887 100.0% $78,179 $261.21

Expenses
Real Estate Taxes $4,971 0.2% $113 $0.36 $10,059 0.3% $229 $0.83 $0 0.0% $0 $0.00 $10,377 0.3% $236 $0.79
Property Insurance 22,801            0.8% $518 1.67 30,571            1.0% $695 2.53 20,863            0.6% $474 1.49 26,338            0.8% $599 2.00
Utilities 43,407            1.4% $987 3.18 47,751            1.6% $1,085 3.95 56,429            1.6% $1,282 4.03 51,360            1.5% $1,167 3.90
Administrative & General 351,110          11.6% $7,980 25.73 325,541          11.0% $7,399 26.94 213,678          5.9% $4,856 15.26 326,596          9.5% $7,423 24.80
Resident Care 1,322,087       43.6% $30,047 96.88 1,366,948       46.2% $31,067 113.11 1,469,662       40.6% $33,401 104.96 1,422,274       41.3% $32,324 108.00
Culinary Services 216,768          7.1% $4,927 15.88 208,490          7.0% $4,738 17.25 198,551          5.5% $4,513 14.18 208,073          6.0% $4,729 15.80
Laundry & Housekeeping 87,367            2.9% $1,986 6.40 74,285            2.5% $1,688 6.15 78,156            2.2% $1,776 5.58 77,698            2.3% $1,766 5.90
Repairs & Maintenance 70,013            2.3% $1,591 5.13 73,030            2.5% $1,660 6.04 107,404          3.0% $2,441 7.67 90,867            2.6% $2,065 6.90
Programing 62,418            2.1% $1,419 4.57 72,116            2.4% $1,639 5.97 68,433            1.9% $1,555 4.89 71,114            2.1% $1,616 5.40
Payroll Taxes & Benefits 144,229          4.8% $3,278 10.57 175,917          5.9% $3,998 14.56 212,693          5.9% $4,834 15.19 196,221          5.7% $4,460 14.90
Operating Expenses $2,325,171 76.7% $52,845 170.38 $2,384,708 80.6% $54,198 197.33 $2,425,868 67.1% $55,133 173.25 $2,480,919 72.1% $56,385 188.39

Net Operating Income $707,834 23.3% $16,087 51.87 $574,590 19.4% $13,059 47.55 $1,191,123 32.9% $27,071 85.07 $958,969 27.9% $21,795 72.82

Management Fee 139,599          4.6% $3,173 $10.23 122,980          4.2% $2,795 $10.18 147,351          4.1% $3,349 $10.52 171,994          5.0% $3,909 $13.06
Reserves for Replacement 15,400            0.5% $350 1.13 15,400            0.5% $350 1.27 15,400            0.4% $350 1.10 15,400            0.4% $350 1.17

Adjusted Operating Expenses 2,480,170       81.8% $56,367 181.74       2,523,088       85.3% $57,343 208.78       2,588,619       71.6% $58,832 184.87       2,668,313       77.6% $60,643 202.62       

Adjusted Net Operating Income $552,835 18.2% $12,564 $40.51 $436,210 14.7% $9,914 $36.10 $1,028,372 28.4% $23,372 $73.44 $771,574 22.4% $17,536 $58.59

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



NORTH RIDGE VILLAGE NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Assisted Living 12 62% 773 2,699 12 83% 771 3,633 12 0% 0 0 12 85% 1,679 3,723
Nursing Care 77 68% 4,528 19,048 77 71% 4,842 19,984 77 94% 5,671 26,358 77 75% 5,251 21,079
Total 89 67% $4,021 21,747 89 73% $4,293 23,617 89 81% $4,906 26,358 89 76% $4,769 24,802

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Assisted Living Rent 111,287          2.4% $1,250 5.12 111,065          2.1% $1,248 4.70 -                 0.0% $0 0.00 $241,740 4.1% $2,716 9.75
Nursing Care - Private Pay 1,018,395       21.6% $11,443 46.83 1,063,438       20.3% $11,949 45.03 840,563          14.1% $9,445 31.89 1,264,725       21.4% $14,210 50.99
Nursing Care - Medicaid 1,637,644       34.7% $18,400 75.30 1,773,875       33.8% $19,931 75.11 2,354,130       39.6% $26,451 89.31 1,902,444       32.2% $21,376 76.71
Nursing Care - Medicare 869,239          18.4% $9,767 39.97 904,185          17.2% $10,159 38.29 1,357,650       22.8% $15,254 51.51 1,030,224       17.5% $11,576 41.54
Nursing Care - Other 658,246          13.9% $7,396 30.27 732,678          14.0% $8,232 31.02 687,496          11.6% $7,725 26.08 654,495          11.1% $7,354 26.39
Ancillary Income 249,916          5.3% $2,808 11.49 523,448          10.0% $5,881 22.16 704,043          11.8% $7,911 26.71 657,246          11.1% $7,385 26.50
Other Income 177,859          3.8% $1,998 8.18 138,788          2.6% $1,559 5.88 -                 0.0% $0 0.00 $148,811 2.5% $1,672 6.00
Effective Gross Income $4,722,586 100.0% $53,063 $217.16 $5,247,477 100.0% $58,960 $222.19 $5,943,883 100.0% $66,785 $225.51 $5,899,685 100.0% $66,289 $237.87

Expenses
Real Estate Taxes $3,950 0.1% $44 $0.18 $74,764 1.4% $840 $3.17 $0 0.0% $0 $0.00 $71,365 1.2% $802 $2.88
Property Insurance 45,564            1.0% $512 2.10 15,572            0.3% $175 0.66 45,863            0.8% $515 1.74 29,762            0.5% $334 1.20
Utilities 83,942            1.8% $943 3.86 84,990            1.6% $955 3.60 47,444            0.8% $533 1.80 69,445            1.2% $780 2.80
Administrative & General 602,673          12.8% $6,772 27.71 461,785          8.8% $5,189 19.55 221,311          3.7% $2,487 8.40 285,220          4.8% $3,205 11.50
Resident Care 2,241,947       47.5% $25,190 103.09 2,401,613       45.8% $26,984 101.69 2,586,633       43.5% $29,063 98.14 2,420,651       41.0% $27,198 97.60
Culinary Services 284,330          6.0% $3,195 13.07 332,020          6.3% $3,731 14.06 389,795          6.6% $4,380 14.79 357,145          6.1% $4,013 14.40
Laundry & Housekeeping 150,412          3.2% $1,690 6.92 141,246          2.7% $1,587 5.98 157,098          2.6% $1,765 5.96 148,811          2.5% $1,672 6.00
Repairs & Maintenance 97,850            2.1% $1,099 4.50 89,978            1.7% $1,011 3.81 99,303            1.7% $1,116 3.77 94,247            1.6% $1,059 3.80
Programing 141,201          3.0% $1,587 6.49 205,562          3.9% $2,310 8.70 225,694          3.8% $2,536 8.56 213,295          3.6% $2,397 8.60
Payroll Taxes & Benefits 265,864          5.6% $2,987 12.23 289,757          5.5% $3,256 12.27 282,556          4.8% $3,175 10.72 285,220          4.8% $3,205 11.50
Operating Expenses $3,917,733 83.0% $44,019 180.15 $4,097,287 78.1% $46,037 173.49 $4,055,697 68.2% $45,570 153.87 $3,975,161 67.4% $44,665 160.28

Net Operating Income $804,853 17.0% $9,043 37.01 $1,150,190 21.9% $12,923 48.70 $1,888,186 31.8% $21,216 71.64 $1,924,524 32.6% $21,624 77.60

Management Fee 224,916          4.8% $2,527 $10.34 236,247          4.5% $2,654 $10.00 261,992          4.4% $2,944 $9.94 294,984          5.0% $3,314 $11.89
Reserves for Replacement 31,150            0.7% $350 1.43 31,150            0.6% $350 1.32 31,150            0.5% $350 1.18 31,150            0.5% $350 1.26

Adjusted Operating Expenses 4,173,799       88.4% $46,897 191.93       4,364,684       83.2% $49,041 184.81       4,348,839       73.2% $48,863 164.99       4,301,295       72.9% $48,329 173.43       

Adjusted Net Operating Income $548,786 11.6% $6,166 $25.24 $882,793 16.8% $9,919 $37.38 $1,595,044 26.8% $17,922 $60.52 $1,598,390 27.1% $17,959 $64.45

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



ROBERT E LEE NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Assisted Living 45 29% 471 4,768 45 32% 529 5,215 45 33% 808 5,475 45 32% 800 5,256
Nursing Care 121 62% 3,585 27,369 121 68% 4,374 30,015 121 69% 4,280 30,588 121 70% 4,592 30,916
Total 166 53% $2,741 32,137 166 58% $3,332 35,230 166 60% $3,338 36,063 166 60% $3,564 36,172

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Assisted Living Rent 254,431          4.1% $1,533 7.92 285,674          3.8% $1,721 8.11 436,139          5.8% $2,627 12.09 $432,000 5.3% $2,602 11.94
Nursing Care - Private Pay 787,748          12.6% $4,745 24.51 821,801          10.9% $4,951 23.33 522,740          6.9% $3,149 14.50 741,972          9.0% $4,470 20.51
Nursing Care - Medicaid 3,471,070       55.3% $20,910 108.01 4,165,640       55.3% $25,094 118.24 3,764,971       50.0% $22,681 104.40 4,117,945       50.2% $24,807 113.85
Nursing Care - Medicare 710,244          11.3% $4,279 22.10 1,219,113       16.2% $7,344 34.60 1,642,500       21.8% $9,895 45.55 1,564,324       19.1% $9,424 43.25
Nursing Care - Other 236,469          3.8% $1,425 7.36 144,477          1.9% $870 4.10 283,922          3.8% $1,710 7.87 243,460          3.0% $1,467 6.73
Ancillary Income 627,369          10.0% $3,779 19.52 664,407          8.8% $4,002 18.86 884,363          11.7% $5,327 24.52 886,202          10.8% $5,339 24.50
Other Income 183,800          2.9% $1,107 5.72 227,502          3.0% $1,370 6.46 -                 0.0% $0 0.00 $217,029 2.6% $1,307 6.00
Effective Gross Income $6,271,131 100.0% $37,778 $195.14 $7,528,614 100.0% $45,353 $213.70 $7,534,635 100.0% $45,389 $208.93 $8,202,931 100.0% $49,415 $226.78

Expenses
Real Estate Taxes $5,494 0.1% $33 $0.17 $51,811 0.7% $312 $1.47 $0 0.0% $0 $0.00 $43,928 0.5% $265 $1.21
Property Insurance 68,750            1.1% $414 2.14 23,864            0.3% $144 0.68 87,273            1.2% $526 2.42 72,343            0.9% $436 2.00
Utilities 220,685          3.5% $1,329 6.87 208,731          2.8% $1,257 5.92 176,349          2.3% $1,062 4.89 195,326          2.4% $1,177 5.40
Administrative & General 528,998          8.4% $3,187 16.46 530,998          7.1% $3,199 15.07 368,361          4.9% $2,219 10.21 542,573          6.6% $3,269 15.00
Resident Care 2,811,684       44.8% $16,938 87.49 3,129,678       41.6% $18,853 88.84 3,216,819       42.7% $19,378 89.20 3,172,241       38.7% $19,110 87.70
Culinary Services 476,971          7.6% $2,873 14.84 555,037          7.4% $3,344 15.75 627,500          8.3% $3,780 17.40 549,807          6.7% $3,312 15.20
Laundry & Housekeeping 259,378          4.1% $1,563 8.07 281,425          3.7% $1,695 7.99 315,914          4.2% $1,903 8.76 303,841          3.7% $1,830 8.40
Repairs & Maintenance 137,383          2.2% $828 4.27 118,489          1.6% $714 3.36 153,629          2.0% $925 4.26 137,452          1.7% $828 3.80
Programing 129,573          2.1% $781 4.03 192,305          2.6% $1,158 5.46 172,562          2.3% $1,040 4.79 184,475          2.2% $1,111 5.10
Payroll Taxes & Benefits 314,041          5.0% $1,892 9.77 463,049          6.2% $2,789 13.14 314,988          4.2% $1,898 8.73 329,161          4.0% $1,983 9.10
Operating Expenses $4,952,957 79.0% $29,837 154.12 $5,555,387 73.8% $33,466 157.69 $5,433,395 72.1% $32,731 150.66 $5,531,144 67.4% $33,320 152.91

Net Operating Income $1,318,174 21.0% $7,941 41.02 $1,973,227 26.2% $11,887 56.01 $2,101,240 27.9% $12,658 58.27 $2,671,787 32.6% $16,095 73.86

Management Fee 282,257          4.5% $1,700 $8.78 343,271          4.6% $2,068 $9.74 332,514          4.4% $2,003 $9.22 410,147          5.0% $2,471 $11.34
Reserves for Replacement 58,100            0.9% $350 1.81 58,100            0.8% $350 1.65 58,100            0.8% $350 1.61 58,100            0.7% $350 1.61

Adjusted Operating Expenses 5,293,314       84.4% $31,887 164.71       5,956,757       79.1% $35,884 169.08       5,824,009       77.3% $35,084 161.49       5,999,391       73.1% $36,141 165.86       

Adjusted Net Operating Income $977,817 15.6% $5,890 $30.43 $1,571,857 20.9% $9,469 $44.62 $1,710,626 22.7% $10,305 $47.43 $2,203,540 26.9% $13,274 $60.92

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



ROCKVILLE NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 38 63% 4,133 8,802 38 70% 4,631 9,680 38 85% 5,922 11,786 38 80% 5,478 11,096
Total 38 63% $4,133 8,802 38 70% $4,631 9,680 38 85% $5,922 11,786 38 80% $5,478 11,096

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 150,867          7.1% $3,970 17.14 234,491          9.4% $6,171 24.22 207,003          6.6% $5,447 17.56 221,920          7.4% $5,840 20.00
Nursing Care - Medicaid 1,072,336       50.2% $28,219 121.83 916,587          36.6% $24,121 94.69 1,605,239       51.2% $42,243 136.19 1,438,252       48.0% $37,849 129.62
Nursing Care - Medicare 585,247          27.4% $15,401 66.49 620,449          24.8% $16,328 64.10 856,254          27.3% $22,533 72.65 754,528          25.2% $19,856 68.00
Nursing Care - Other 76,148            3.6% $2,004 8.65 340,274          13.6% $8,955 35.15 31,989            1.0% $842 2.71 83,220            2.8% $2,190 7.50
Ancillary Income 202,129          9.5% $5,319 22.96 313,618          12.5% $8,253 32.40 434,910          13.9% $11,445 36.90 409,442          13.7% $10,775 36.90
Other Income 48,367            2.3% $1,273 5.50 76,907            3.1% $2,024 7.94 -                 0.0% $0 0.00 $88,768 3.0% $2,336 8.00
Effective Gross Income $2,135,094 100.0% $56,187 $242.57 $2,502,326 100.0% $65,851 $258.50 $3,135,395 100.0% $82,510 $266.02 $2,996,131 100.0% $78,846 $270.02

Expenses
Real Estate Taxes $1,972 0.1% $52 $0.22 $10,536 0.4% $277 $1.09 $0 0.0% $0 $0.00 $14,738 0.5% $388 $1.33
Property Insurance 19,759            0.9% $520 2.24 27,965            1.1% $736 2.89 21,805            0.7% $574 1.85 26,630            0.9% $701 2.40
Utilities 45,100            2.1% $1,187 5.12 54,355            2.2% $1,430 5.62 69,304            2.2% $1,824 5.88 63,247            2.1% $1,664 5.70
Administrative & General 278,282          13.0% $7,323 31.62 297,748          11.9% $7,835 30.76 260,965          8.3% $6,867 22.14 294,044          9.8% $7,738 26.50
Resident Care 1,072,631       50.2% $28,227 121.86 1,091,753       43.6% $28,730 112.78 1,251,004       39.9% $32,921 106.14 1,256,067       41.9% $33,054 113.20
Culinary Services 151,383          7.1% $3,984 17.20 154,189          6.2% $4,058 15.93 197,441          6.3% $5,196 16.75 180,865          6.0% $4,760 16.30
Laundry & Housekeeping 76,255            3.6% $2,007 8.66 68,384            2.7% $1,800 7.06 89,312            2.8% $2,350 7.58 82,110            2.7% $2,161 7.40
Repairs & Maintenance 64,500            3.0% $1,697 7.33 65,255            2.6% $1,717 6.74 87,847            2.8% $2,312 7.45 78,782            2.6% $2,073 7.10
Programing 38,222            1.8% $1,006 4.34 47,139            1.9% $1,241 4.87 51,928            1.7% $1,367 4.41 52,151            1.7% $1,372 4.70
Payroll Taxes & Benefits 117,361          5.5% $3,088 13.33 117,881          4.7% $3,102 12.18 155,699          5.0% $4,097 13.21 140,919          4.7% $3,708 12.70
Operating Expenses $1,865,465 87.4% $49,091 211.94 $1,935,205 77.3% $50,926 199.92 $2,185,304 69.7% $57,508 185.41 $2,189,554 73.1% $57,620 197.33

Net Operating Income $269,629 12.6% $7,095 30.63 $567,121 22.7% $14,924 58.59 $950,091 30.3% $25,002 80.61 $806,577 26.9% $21,226 72.69

Management Fee 96,750            4.5% $2,546 $10.99 109,592          4.4% $2,884 $11.32 135,024          4.3% $3,553 $11.46 149,807          5.0% $3,942 $13.50
Reserves for Replacement 13,300            0.6% $350 1.51 13,300            0.5% $350 1.37 13,300            0.4% $350 1.13 13,300            0.4% $350 1.20

Adjusted Operating Expenses 1,975,515       92.5% $51,987 224.44       2,058,097       82.2% $54,160 212.61       2,333,629       74.4% $61,411 197.99       2,352,660       78.5% $61,912 212.03       

Adjusted Net Operating Income $159,579 7.5% $4,199 $18.13 $444,229 17.8% $11,690 $45.89 $801,767 25.6% $21,099 $68.02 $643,470 21.5% $16,933 $57.99

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



RURAL HEALTHCARE CENTER - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 48 82% 4,501 14,379 48 85% 4,813 14,873 48 91% 6,543 16,001 48 86% 5,272 15,067
Total 48 82% $4,501 14,379 48 85% $4,813 14,873 48 91% $6,543 16,001 48 86% $5,272 15,067

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 5,371              0.2% $112 0.37 24,518            0.7% $511 1.65 -                 0.0% $0 0.00 22,601            0.6% $471 1.50
Nursing Care - Medicaid 2,462,500       86.5% $51,302 171.26 2,568,376       72.2% $53,508 172.69 3,001,805       64.3% $62,538 187.60 2,832,634       72.0% $59,013 188.00
Nursing Care - Medicare 44,263            1.6% $922 3.08 140,086          3.9% $2,918 9.42 669,600          14.4% $13,950 41.85 125,058          3.2% $2,605 8.30
Nursing Care - Other 80,469            2.8% $1,676 5.60 39,320            1.1% $819 2.64 97,104            2.1% $2,023 6.07 56,502            1.4% $1,177 3.75
Ancillary Income 239,121          8.4% $4,982 16.63 679,724          19.1% $14,161 45.70 897,204          19.2% $18,692 56.07 843,763          21.5% $17,578 56.00
Other Income 14,214            0.5% $296 0.99 106,131          3.0% $2,211 7.14 -                 0.0% $0 0.00 $52,735 1.3% $1,099 3.50
Effective Gross Income $2,845,938 100.0% $59,290 $197.92 $3,558,155 100.0% $74,128 $239.24 $4,665,712 100.0% $97,202 $291.59 $3,933,293 100.0% $81,944 $261.05

Expenses
Real Estate Taxes $321 0.0% $7 $0.02 $8,815 0.2% $184 $0.59 $0 0.0% $0 $0.00 $7,175 0.2% $149 $0.48
Property Insurance 25,639            0.9% $534 1.78 34,776            1.0% $725 2.34 23,841            0.5% $497 1.49 28,628            0.7% $596 1.90
Utilities 60,955            2.1% $1,270 4.24 55,311            1.6% $1,152 3.72 60,803            1.3% $1,267 3.80 55,749            1.4% $1,161 3.70
Administrative & General 314,844          11.1% $6,559 21.90 327,967          9.2% $6,833 22.05 194,166          4.2% $4,045 12.13 328,465          8.4% $6,843 21.80
Resident Care 1,220,645       42.9% $25,430 84.89 1,376,786       38.7% $28,683 92.57 1,477,789       31.7% $30,787 92.36 1,476,586       37.5% $30,762 98.00
Culinary Services 217,797          7.7% $4,537 15.15 216,418          6.1% $4,509 14.55 230,905          4.9% $4,811 14.43 216,968          5.5% $4,520 14.40
Laundry & Housekeeping 161,494          5.7% $3,364 11.23 155,495          4.4% $3,239 10.45 159,963          3.4% $3,333 10.00 160,466          4.1% $3,343 10.65
Repairs & Maintenance 92,231            3.2% $1,921 6.41 95,432            2.7% $1,988 6.42 119,700          2.6% $2,494 7.48 105,470          2.7% $2,197 7.00
Programing 101,896          3.6% $2,123 7.09 98,212            2.8% $2,046 6.60 106,331          2.3% $2,215 6.65 99,444            2.5% $2,072 6.60
Payroll Taxes & Benefits 178,473          6.3% $3,718 12.41 156,065          4.4% $3,251 10.49 178,888          3.8% $3,727 11.18 180,806          4.6% $3,767 12.00
Operating Expenses $2,374,295 83.4% $49,464 165.12 $2,525,277 71.0% $52,610 169.79 $2,552,387 54.7% $53,175 159.52 $2,659,755 67.6% $55,412 176.53

Net Operating Income $471,643 16.6% $9,826 32.80 $1,032,878 29.0% $21,518 69.45 $2,113,326 45.3% $44,028 132.08 $1,273,537 32.4% $26,532 84.52

Management Fee 130,872          4.6% $2,726 $9.10 143,922          4.0% $2,998 $9.68 188,425          4.0% $3,926 $11.78 196,665          5.0% $4,097 $13.05
Reserves for Replacement 16,800            0.6% $350 1.17 16,800            0.5% $350 1.13 16,800            0.4% $350 1.05 16,800            0.4% $350 1.12

Adjusted Operating Expenses 2,521,967       88.6% $52,541 175.39       2,685,999       75.5% $55,958 180.60       2,757,612       59.1% $57,450 172.34       2,873,220       73.0% $59,859 190.69       

Adjusted Net Operating Income $323,971 11.4% $6,749 $22.53 $872,156 24.5% $18,170 $58.64 $1,908,100 40.9% $39,752 $119.25 $1,060,072 27.0% $22,085 $70.36

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



SUGAR CREEK NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 77 62% 2,180 17,493 77 66% 4,093 18,541 77 77% 5,245 21,606 77 70% 4,544 19,674
Total 77 62% $2,180 17,493 77 66% $4,095 18,541 77 77% $5,245 21,606 77 70% $4,544 19,674

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 33,153            1.3% $431 1.90 205,512          4.4% $2,669 11.08 1,007,504       17.2% $13,084 46.63 283,298          5.4% $3,679 14.40
Nursing Care - Medicaid 1,602,637       64.7% $20,813 91.62 2,863,352       61.9% $37,186 154.43 2,500,921       42.7% $32,479 115.75 3,226,454       61.8% $41,902 164.00
Nursing Care - Medicare 292,532          11.8% $3,799 16.72 523,377          11.3% $6,797 28.23 1,113,809       19.0% $14,465 51.55 519,380          10.0% $6,745 26.40
Nursing Care - Other 86,139            3.5% $1,119 4.92 190,073          4.1% $2,468 10.25 223,820          3.8% $2,907 10.36 169,192          3.2% $2,197 8.60
Ancillary Income 370,530          15.0% $4,812 21.18 750,298          16.2% $9,744 40.47 1,012,644       17.3% $13,151 46.87 920,720          17.6% $11,957 46.80
Other Income 93,155            3.8% $1,210 5.33 91,321            2.0% $1,186 4.93 -                 0.0% $0 0.00 $98,368 1.9% $1,278 5.00
Effective Gross Income $2,478,146 100.0% $32,184 $141.67 $4,625,099 100.0% $60,066 $249.45 $5,858,699 100.0% $76,087 $271.16 $5,217,412 100.0% $67,759 $265.20

Expenses
Real Estate Taxes $1,023 0.0% $13 $0.06 $34,434 0.7% $447 $1.86 $0 0.0% $0 $0.00 $29,238 0.6% $380 $1.49
Property Insurance 17,800            0.7% $231 1.02 17,389            0.4% $226 0.94 28,736            0.5% $373 1.33 21,641            0.4% $281 1.10
Utilities 53,306            2.2% $692 3.05 84,248            1.8% $1,094 4.54 79,510            1.4% $1,033 3.68 80,661            1.5% $1,048 4.10
Administrative & General 292,142          11.8% $3,794 16.70 330,504          7.1% $4,292 17.83 256,036          4.4% $3,325 11.85 373,797          7.2% $4,855 19.00
Resident Care 1,241,642       50.1% $16,125 70.98 1,774,656       38.4% $23,047 95.72 1,993,088       34.0% $25,884 92.25 1,910,297       36.6% $24,809 97.10
Culinary Services 171,366          6.9% $2,226 9.80 257,183          5.6% $3,340 13.87 291,714          5.0% $3,788 13.50 287,233          5.5% $3,730 14.60
Laundry & Housekeeping 68,307            2.8% $887 3.90 164,639          3.6% $2,138 8.88 200,072          3.4% $2,598 9.26 177,062          3.4% $2,300 9.00
Repairs & Maintenance 65,688            2.7% $853 3.76 122,804          2.7% $1,595 6.62 170,573          2.9% $2,215 7.89 121,976          2.3% $1,584 6.20
Programing 48,792            2.0% $634 2.79 64,366            1.4% $836 3.47 74,620            1.3% $969 3.45 66,890            1.3% $869 3.40
Payroll Taxes & Benefits 130,546          5.3% $1,695 7.46 242,447          5.2% $3,149 13.08 223,839          3.8% $2,907 10.36 257,723          4.9% $3,347 13.10
Operating Expenses $2,090,612 84.4% $27,151 119.51 $3,092,670 66.9% $40,165 166.80 $3,318,190 56.6% $43,093 153.58 $3,326,517 63.8% $43,202 169.09

Net Operating Income $387,534 15.6% $5,033 22.15 $1,532,428 33.1% $19,902 82.65 $2,540,509 43.4% $32,994 117.58 $1,890,895 36.2% $24,557 96.11

Management Fee 105,089          4.2% $1,365 $6.01 193,795          4.2% $2,517 $10.45 242,303          4.1% $3,147 $11.21 260,871          5.0% $3,388 $13.26
Reserves for Replacement 26,950            1.1% $350 1.54 26,950            0.6% $350 1.45 26,950            0.5% $350 1.25 26,950            0.5% $350 1.37

Adjusted Operating Expenses 2,222,651       89.7% $28,866 127.06       3,313,415       71.6% $43,031 178.71       3,587,442       61.2% $46,590 166.04       3,614,338       69.3% $46,939 183.72       

Adjusted Net Operating Income $255,495 10.3% $3,318 $14.61 $1,311,683 28.4% $17,035 $70.75 $2,271,257 38.8% $29,497 $105.12 $1,603,075 30.7% $20,819 $81.48

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



SUMMERFIELD HEALTHCARE CENTER - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 42 99% 5,735 15,150 42 99% 5,880 15,208 42 95% 6,252 14,534 42 95% 5,539 14,564
Total 42 99% $5,735 15,150 42 99% $5,880 15,208 42 95% $6,252 14,534 42 95% $5,539 14,564

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 209,196          6.4% $4,981 13.81 174,760          5.0% $4,161 11.49 58,350            1.5% $1,389 4.01 93,206            2.5% $2,219 6.40
Nursing Care - Medicaid 2,207,383       67.3% $52,557 145.70 2,543,715       72.2% $60,565 167.26 2,571,890       64.5% $61,235 176.95 2,407,347       65.3% $57,318 165.30
Nursing Care - Medicare 184,792          5.6% $4,400 12.20 (2,363)             -0.1% -$56 (0.16) 161,150          4.0% $3,837 11.09 58,254            1.6% $1,387 4.00
Nursing Care - Other 289,110          8.8% $6,884 19.08 247,462          7.0% $5,892 16.27 359,747          9.0% $8,565 24.75 233,016          6.3% $5,548 16.00
Ancillary Income 330,378          10.1% $7,866 21.81 471,130          13.4% $11,217 30.98 837,819          21.0% $19,948 57.64 837,401          22.7% $19,938 57.50
Other Income 60,550            1.8% $1,442 4.00 86,415            2.5% $2,058 5.68 -                 0.0% $0 0.00 $58,254 1.6% $1,387 4.00
Effective Gross Income $3,281,409 100.0% $78,129 $216.59 $3,521,119 100.0% $83,836 $231.53 $3,988,956 100.0% $94,975 $274.45 $3,687,478 100.0% $87,797 $253.20

Expenses
Real Estate Taxes $88 0.0% $2 $0.01 $11,525 0.3% $274 $0.76 $0 0.0% $0 $0.00 $17,863 0.5% $425 $1.23
Property Insurance 21,384            0.7% $509 1.41 41,753            1.2% $994 2.75 20,055            0.5% $477 1.38 30,583            0.8% $728 2.10
Utilities 50,101            1.5% $1,193 3.31 48,873            1.4% $1,164 3.21 48,704            1.2% $1,160 3.35 48,060            1.3% $1,144 3.30
Administrative & General 304,824          9.3% $7,258 20.12 291,421          8.3% $6,939 19.16 211,305          5.3% $5,031 14.54 291,270          7.9% $6,935 20.00
Resident Care 1,244,550       37.9% $29,632 82.15 1,242,119       35.3% $29,574 81.68 1,225,502       30.7% $29,179 84.32 1,417,029       38.4% $33,739 97.30
Culinary Services 269,992          8.2% $6,428 17.82 281,325          8.0% $6,698 18.50 296,744          7.4% $7,065 20.42 283,988          7.7% $6,762 19.50
Laundry & Housekeeping 114,293          3.5% $2,721 7.54 110,278          3.1% $2,626 7.25 122,174          3.1% $2,909 8.41 113,595          3.1% $2,705 7.80
Repairs & Maintenance 59,824            1.8% $1,424 3.95 59,443            1.7% $1,415 3.91 80,900            2.0% $1,926 5.57 68,448            1.9% $1,630 4.70
Programing 71,080            2.2% $1,692 4.69 64,213            1.8% $1,529 4.22 93,150            2.3% $2,218 6.41 77,187            2.1% $1,838 5.30
Payroll Taxes & Benefits 159,308          4.9% $3,793 10.52 159,651          4.5% $3,801 10.50 169,484          4.2% $4,035 11.66 161,655          4.4% $3,849 11.10
Operating Expenses $2,295,444 70.0% $54,653 151.51 $2,310,601 65.6% $55,014 151.93 $2,268,019 56.9% $54,000 156.05 $2,509,678 68.1% $59,754 172.33

Net Operating Income $985,965 30.0% $23,475 65.08 $1,210,518 34.4% $28,822 79.60 $1,720,937 43.1% $40,975 118.41 $1,177,800 31.9% $28,043 80.87

Management Fee 147,614          4.5% $3,515 $9.74 152,521          4.3% $3,631 $10.03 157,557          3.9% $3,751 $10.84 184,374          5.0% $4,390 $12.66
Reserves for Replacement 14,700            0.4% $350 0.97 14,700            0.4% $350 0.97 14,700            0.4% $350 1.01 14,700            0.4% $350 1.01

Adjusted Operating Expenses 2,457,758       74.9% $58,518 162.23       2,477,822       70.4% $58,996 162.93       2,440,276       61.2% $58,102 167.90       2,708,752       73.5% $64,494 186.00       

Adjusted Net Operating Income $823,651 25.1% $19,611 $54.37 $1,043,297 29.6% $24,840 $68.60 $1,548,680 38.8% $36,873 $106.55 $978,726 26.5% $23,303 $67.20

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



TERRE HAUTE NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 38 85% 5,303 11,802 38 80% 5,157 11,048 38 93% 6,820 12,847 38 85% 5,912 11,790
Total 38 85% $5,303 11,802 38 80% $5,157 11,048 38 93% $6,820 12,847 38 85% $5,912 11,790

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 195,810          7.5% $5,153 16.59 193,147          6.7% $5,083 17.48 213,734          5.8% $5,625 16.64 179,200          5.4% $4,716 15.20
Nursing Care - Medicaid 1,474,860       56.4% $38,812 124.97 1,387,740       47.9% $36,519 125.61 1,870,486       50.4% $49,223 145.60 1,635,204       49.5% $43,032 138.70
Nursing Care - Medicare 704,995          27.0% $18,553 59.74 641,522          22.2% $16,882 58.07 969,344          26.1% $25,509 75.45 801,686          24.3% $21,097 68.00
Nursing Care - Other 42,534            1.6% $1,119 3.60 128,975          4.5% $3,394 11.67 56,545            1.5% $1,488 4.40 79,579            2.4% $2,094 6.75
Ancillary Income 144,837          5.5% $3,812 12.27 488,473          16.9% $12,855 44.21 603,786          16.3% $15,889 47.00 554,107          16.8% $14,582 47.00
Other Income 50,998            2.0% $1,342 4.32 55,545            1.9% $1,462 5.03 -                 0.0% $0 0.00 $53,053 1.6% $1,396 4.50
Effective Gross Income $2,614,034 100.0% $68,790 $221.49 $2,895,402 100.0% $76,195 $262.07 $3,713,896 100.0% $97,734 $289.09 $3,302,828 100.0% $86,917 $280.15

Expenses
Real Estate Taxes $6,859 0.3% $181 $0.58 $4,035 0.1% $106 $0.37 $0 0.0% $0 $0.00 $4,500 0.1% $118 $0.38
Property Insurance 19,759            0.8% $520 1.67 27,927            1.0% $735 2.53 17,729            0.5% $467 1.38 23,579            0.7% $621 2.00
Utilities 59,407            2.3% $1,563 5.03 63,773            2.2% $1,678 5.77 78,622            2.1% $2,069 6.12 70,737            2.1% $1,862 6.00
Administrative & General 353,758          13.5% $9,309 29.97 300,957          10.4% $7,920 27.24 213,354          5.7% $5,615 16.61 332,464          10.1% $8,749 28.20
Resident Care 1,236,044       47.3% $32,527 104.73 1,200,520       41.5% $31,593 108.66 1,353,229       36.4% $35,611 105.34 1,344,003       40.7% $35,369 114.00
Culinary Services 176,252          6.7% $4,638 14.93 188,064          6.5% $4,949 17.02 233,349          6.3% $6,141 18.16 207,495          6.3% $5,460 17.60
Laundry & Housekeeping 79,599            3.0% $2,095 6.74 82,761            2.9% $2,178 7.49 98,589            2.7% $2,594 7.67 88,421            2.7% $2,327 7.50
Repairs & Maintenance 77,136            3.0% $2,030 6.54 77,294            2.7% $2,034 7.00 118,985          3.2% $3,131 9.26 70,737            2.1% $1,862 6.00
Programing 40,682            1.6% $1,071 3.45 21,578            0.7% $568 1.95 37,245            1.0% $980 2.90 61,305            1.9% $1,613 5.20
Payroll Taxes & Benefits 142,158          5.4% $3,741 12.05 138,935          4.8% $3,656 12.58 161,613          4.4% $4,253 12.58 148,548          4.5% $3,909 12.60
Operating Expenses $2,191,654 83.8% $57,675 185.70 $2,105,844 72.7% $55,417 190.61 $2,312,715 62.3% $60,861 180.02 $2,351,789 71.2% $61,889 199.48

Net Operating Income $422,380 16.2% $11,115 35.79 $789,557 27.3% $20,778 71.47 $1,401,181 37.7% $36,873 109.07 $951,039 28.8% $25,027 80.67

Management Fee 123,867          4.7% $3,260 $10.50 121,022          4.2% $3,185 $10.95 155,505          4.2% $4,092 $12.10 165,141          5.0% $4,346 $14.01
Reserves for Replacement 13,300            0.5% $350 1.13 13,300            0.5% $350 1.20 13,300            0.4% $350 1.04 13,300            0.4% $350 1.13

Adjusted Operating Expenses 2,328,821       89.1% $61,285 197.32       2,240,166       77.4% $58,952 202.77       2,481,521       66.8% $65,303 193.16       2,530,231       76.6% $66,585 214.62       

Adjusted Net Operating Income $285,213 10.9% $7,506 $24.17 $655,236 22.6% $17,243 $59.31 $1,232,375 33.2% $32,431 $95.93 $772,598 23.4% $20,332 $65.53

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



UNIVERSITY NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Independent Living 22 99% 622 7,926 22 100% 657 8,044 22 95% 0 7,629 22 96% 696 7,709
Nursing Care 47 97% 6,777 16,678 47 96% 6,463 16,527 47 98% 6,994 16,874 47 96% 7,020 16,469
Total 69 98% $4,815 24,604 69 98% $4,612 24,571 69 97% $4,764 24,502 69 96% $5,004 24,178

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Independent Living Rent 164,193          3.8% $2,380 6.67 173,534          3.9% $2,515 7.06 -                 0.0% $0 0.00 $183,744 3.7% $2,663 7.60
Nursing Care - Private Pay 573,158          13.1% $8,307 23.30 388,183          8.8% $5,626 15.80 374,125          8.3% $5,422 15.27 407,603          8.3% $5,907 16.86
Nursing Care - Medicaid 2,383,345       54.7% $34,541 96.87 2,639,682       59.6% $38,256 107.43 2,731,675       60.6% $39,589 111.49 2,670,485       54.1% $38,703 110.45
Nursing Care - Medicare 865,862          19.9% $12,549 35.19 617,086          13.9% $8,943 25.11 821,250          18.2% $11,902 33.52 864,612          17.5% $12,531 35.76
Nursing Care - Other -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00 17,415            0.4% $252 0.71 16,469            0.3% $239 0.68
Ancillary Income 214,288          4.9% $3,106 8.71 373,969          8.4% $5,420 15.22 563,994          12.5% $8,174 23.02 556,085          11.3% $8,059 23.00
Other Income 158,911          3.6% $2,303 6.46 238,715          5.4% $3,460 9.72 -                 0.0% $0 0.00 $235,732 4.8% $3,416 9.75
Effective Gross Income $4,359,757 100.0% $63,185 $177.20 $4,431,169 100.0% $64,220 $180.34 $4,508,459 100.0% $65,340 $184.00 $4,934,729 100.0% $71,518 $204.10

Expenses
Real Estate Taxes $1,517 0.0% $22 $0.06 $101,065 2.3% $1,465 $4.11 $0 0.0% $0 $0.00 $154,678 3.1% $2,242 $6.40
Property Insurance 26,355            0.6% $382 1.07 22,971            0.5% $333 0.93 28,348            0.6% $411 1.16 24,178            0.5% $350 1.00
Utilities 301,628          6.9% $4,371 12.26 313,979          7.1% $4,550 12.78 282,467          6.3% $4,094 11.53 292,549          5.9% $4,240 12.10
Administrative & General 446,748          10.2% $6,475 18.16 423,958          9.6% $6,144 17.25 291,716          6.5% $4,228 11.91 290,131          5.9% $4,205 12.00
Resident Care 1,878,411       43.1% $27,223 76.35 1,872,133       42.2% $27,132 76.19 1,790,303       39.7% $25,946 73.07 1,757,712       35.6% $25,474 72.70
Culinary Services 366,343          8.4% $5,309 14.89 382,661          8.6% $5,546 15.57 324,820          7.2% $4,708 13.26 348,157          7.1% $5,046 14.40
Laundry & Housekeeping 170,303          3.9% $2,468 6.92 186,549          4.2% $2,704 7.59 153,973          3.4% $2,231 6.28 169,243          3.4% $2,453 7.00
Repairs & Maintenance 122,649          2.8% $1,778 4.98 125,194          2.8% $1,814 5.10 128,409          2.8% $1,861 5.24 125,724          2.5% $1,822 5.20
Programing 121,913          2.8% $1,767 4.96 144,549          3.3% $2,095 5.88 151,958          3.4% $2,202 6.20 147,483          3.0% $2,137 6.10
Payroll Taxes & Benefits 276,663          6.3% $4,010 11.24 331,978          7.5% $4,811 13.51 284,154          6.3% $4,118 11.60 278,042          5.6% $4,030 11.50
Operating Expenses $3,712,530 85.2% $53,805 150.89 $3,905,037 88.1% $56,595 158.93 $3,436,150 76.2% $49,799 140.24 $3,587,897 72.7% $51,999 148.40

Net Operating Income $647,227 14.8% $9,380 26.31 $526,132 11.9% $7,625 21.41 $1,072,309 23.8% $15,541 43.76 $1,346,832 27.3% $19,519 55.71

Management Fee 207,615          4.8% $3,009 $8.44 202,860          4.6% $2,940 $8.26 197,223          4.4% $2,858 $8.05 246,736          5.0% $3,576 $10.21
Reserves for Replacement 24,150            0.6% $350 0.98 24,150            0.5% $350 0.98 24,150            0.5% $350 0.99 24,150            0.5% $350 1.00

Adjusted Operating Expenses 3,944,295       90.5% $57,164 160.31       4,132,047       93.2% $59,885 168.17       3,657,523       81.1% $53,008 149.27       3,858,783       78.2% $55,924 159.60       

Adjusted Net Operating Income $415,462 9.5% $6,021 $16.89 $299,122 6.8% $4,335 $12.17 $850,936 18.9% $12,332 $34.73 $1,075,946 21.8% $15,593 $44.50

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



WILLOW MANOR NURSING AND REHAB - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 172 79% 5,008 49,711 172 63% 3,804 39,565 172 73% 4,637 45,895 172 70% 4,397 43,946
Total 172 79% $5,008 49,711 172 63% $3,804 39,565 172 73% $4,637 45,895 172 70% $4,397 43,946

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD
Income

Nursing Care - Private Pay 779,885          6.9% $4,534 15.69 632,662          6.7% $3,678 15.99 383,250          3.4% $2,228 8.35 461,433          4.2% $2,683 10.50
Nursing Care - Medicaid 5,876,507       51.7% $34,166 118.21 4,584,789       48.6% $26,656 115.88 5,729,506       50.2% $33,311 124.84 5,320,982       48.1% $30,936 121.08
Nursing Care - Medicare 3,070,083       27.0% $17,849 61.76 2,239,862       23.7% $13,022 56.61 3,023,713       26.5% $17,580 65.88 2,799,360       25.3% $16,275 63.70
Nursing Care - Other 610,455          5.4% $3,549 12.28 394,294          4.2% $2,292 9.97 433,831          3.8% $2,522 9.45 494,393          4.5% $2,874 11.25
Ancillary Income 836,088          7.4% $4,861 16.82 1,360,638       14.4% $7,911 34.39 1,837,332       16.1% $10,682 40.03 1,757,840       15.9% $10,220 40.00
Other Income 196,701          1.7% $1,144 3.96 230,123          2.4% $1,338 5.82 -                 0.0% $0 0.00 $219,730 2.0% $1,278 5.00
Effective Gross Income $11,369,719 100.0% $66,103 $228.72 $9,442,368 100.0% $54,897 $238.65 $11,407,632 100.0% $66,323 $248.56 $11,053,737 100.0% $64,266 $251.53

Expenses
Real Estate Taxes $3,609 0.0% $21 $0.07 $65,001 0.7% $378 $1.64 $0 0.0% $0 $0.00 $118,850 1.1% $691 $2.70
Property Insurance 95,129            0.8% $553 1.91 153,967          1.6% $895 3.89 84,905            0.7% $494 1.85 79,103            0.7% $460 1.80
Utilities 218,380          1.9% $1,270 4.39 213,507          2.3% $1,241 5.40 244,619          2.1% $1,422 5.33 224,125          2.0% $1,303 5.10
Administrative & General 907,725          8.0% $5,277 18.26 779,988          8.3% $4,535 19.71 428,586          3.8% $2,492 9.34 725,109          6.6% $4,216 16.50
Resident Care 5,050,615       44.4% $29,364 101.60 4,558,358       48.3% $26,502 115.21 4,458,338       39.1% $25,921 97.14 4,372,627       39.6% $25,422 99.50
Culinary Services 732,560          6.4% $4,259 14.74 718,979          7.6% $4,180 18.17 826,535          7.2% $4,805 18.01 769,055          7.0% $4,471 17.50
Laundry & Housekeeping 302,494          2.7% $1,759 6.09 306,064          3.2% $1,779 7.74 357,529          3.1% $2,079 7.79 329,595          3.0% $1,916 7.50
Repairs & Maintenance 210,496          1.9% $1,224 4.23 188,642          2.0% $1,097 4.77 341,617          3.0% $1,986 7.44 219,730          2.0% $1,278 5.00
Programing 287,637          2.5% $1,672 5.79 286,605          3.0% $1,666 7.24 227,128          2.0% $1,321 4.95 228,519          2.1% $1,329 5.20
Payroll Taxes & Benefits 529,121          4.7% $3,076 10.64 466,510          4.9% $2,712 11.79 574,142          5.0% $3,338 12.51 536,141          4.9% $3,117 12.20
Operating Expenses $8,337,766 73.3% $48,475 167.72 $7,737,621 81.9% $44,986 195.57 $7,543,398 66.1% $43,857 164.36 $7,602,853 68.8% $44,203 173.00

Net Operating Income $3,031,953 26.7% $17,628 60.99 $1,704,747 18.1% $9,911 43.09 $3,864,233 33.9% $22,466 84.20 $3,450,884 31.2% $20,063 78.53

Management Fee 528,562          4.6% $3,073 $10.63 404,255          4.3% $2,350 $10.22 478,515          4.2% $2,782 $10.43 552,687          5.0% $3,213 $12.58
Reserves for Replacement 60,200            0.5% $350 1.21 60,200            0.6% $350 1.52 60,200            0.5% $350 1.31 60,200            0.5% $350 1.37

Adjusted Operating Expenses 8,926,528       78.5% $51,898 179.57       8,202,076       86.9% $47,686 207.31       8,082,113       70.8% $46,989 176.10       8,215,740       74.3% $47,766 186.95       

Adjusted Net Operating Income $2,443,191 21.5% $14,205 $49.15 $1,240,291 13.1% $7,211 $31.35 $3,325,518 29.2% $19,334 $72.46 $2,837,997 25.7% $16,500 $64.58

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves
Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate



2017 Budget
Bloomington Totals Corydon Totals Essex Totals Highland Totals Highland Manor Totals Lawrence Totals Linton Totals Meridian Totals North Ridge Totals Robert E Lee Totals Rockville Totals Rural Totals Sugar Creek Totals Summerfield Totals Terre Haute Totals University Totals Willow Manor Totals

Revenue 2,876,793.50$      2,435,953.32$   2,743,429.43$   3,151,330.46$ 3,368,161.85$            4,044,956.87$   2,842,693.00$  2,947,025.08$  5,239,840.33$      6,650,271.94$      2,700,485.19$   3,768,508.38$   4,846,054.93$       3,151,136.84$      3,110,109.95$       3,944,464.65$  9,570,299.70$       

Expenses 2,627,875.43$      2,358,473.48$   2,659,708.59$   2,798,009.07$ 3,199,873.08$            3,782,353.33$   2,730,848.24$  2,931,774.56$  5,065,948.92$      6,313,960.76$      2,694,824.61$   2,987,556.13$   3,795,920.33$       2,613,915.61$      2,842,716.74$       3,976,476.76$  9,418,041.45$       

Net Income 248,918.07$        77,479.84$        83,720.83$        353,321.39$    168,288.76$               262,603.54$      111,844.76$     15,250.52$       173,891.41$         336,311.17$         5,660.59$          780,952.25$      1,050,134.60$       537,221.23$         267,393.21$          (32,012.12)$      152,258.25$          

Add:  Rent 381,420.00$        277,404.00$      319,008.00$      374,496.00$    512,460.00$               381,420.00$      208,056.00$     361,356.00$     748,260.00$         548,052.00$         374,496.00$      246,744.00$      235,428.00$          188,340.00$         374,496.00$          343,104.00$     1,396,128.00$       

EBITDAR 630,338.07$        354,883.84$      402,728.83$      727,817.39$    680,748.76$               644,023.54$      319,900.76$     376,606.52$     922,151.41$         884,363.17$         380,156.59$      1,027,696.25$   1,285,562.60$       725,561.23$         641,889.21$          311,091.88$     1,548,386.25$       

Rate Addition 612,186.00$        503,139.00$      730,194.00$      551,067.00$    724,509.00$               1,013,238.00$   455,175.00$     669,966.00$     704,043.00$         1,058,631.00$      434,910.00$      897,204.00$      1,012,644.00$       837,819.00$         603,786.00$          563,994.00$     1,837,332.00$       

Adjusted EBITDAR 1,242,524.07$      858,022.84$      1,132,922.83$   1,278,884.39$ 1,405,257.76$            1,657,261.54$   775,075.76$     1,046,572.52$  1,626,194.41$      1,942,994.17$      815,066.59$      1,924,900.25$   2,298,206.60$       1,563,380.23$      1,245,675.21$       875,085.88$     3,385,718.25$       



Chosen Midwest Portfolio
Jan ‐ Dec 2016

  
   Bloomington Corydon Essex Highland Highland Manor Lawrence Manor Linton Meridian North Ridge Robert E Lee Rockville Rural Sugar Creek Summerfield Terre Haute University Willow Manor

  
Revenue                                        
Medicare Part A Room And Board  117,760.00$       159,774.00$       237,960.00$       287,371.00$       187,025.00$         345,450.00$            441,650.00$       148,000.00$       454,776.00$       605,160.00$       309,135.00$       64,010.00$         242,658.00$       7,250.00$           311,600.00$       284,258.00$       1,014,313.00$     
Less: Contractual Adjustment  187,004.00$       122,752.00$       320,704.00$       295,110.00$       252,075.00$        398,117.00$           528,729.00$      177,691.00$      449,409.00$      613,953.00$       311,315.00$      76,075.00$        280,719.00$      (9,613.00)$         329,922.00$      332,829.00$      1,225,550.00$    
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  46,732.00$         35,062.00$         76,735.00$         52,358.00$         97,959.00$          72,090.00$             74,968.00$        30,476.00$        73,448.00$        111,795.00$       38,785.00$        16,838.00$        66,342.00$        3,387.00$          72,980.00$        45,882.00$        224,218.00$       
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  44,970.00$         50,900.00$         68,910.00$         48,760.00$         56,830.00$          79,950.00$             188,450.00$      57,330.00$        155,350.00$      176,710.00$       87,390.00$        19,240.00$        55,700.00$        1,910.00$          59,290.00$        109,410.00$      383,910.00$       
Occupational Therapy  65,595.00$         22,990.00$         79,510.00$         60,035.00$         77,220.00$          123,845.00$           198,400.00$      58,735.00$        166,200.00$      221,700.00$       137,985.00$      21,475.00$        72,450.00$        2,045.00$          66,115.00$        127,660.00$      331,740.00$       
Speech Therapy  19,090.00$         29,300.00$         51,930.00$         4,740.00$           30,090.00$          112,880.00$           28,200.00$        33,960.00$        78,790.00$        128,180.00$       19,670.00$        8,080.00$          87,200.00$        150.00$              35,760.00$        39,940.00$        258,240.00$       
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  1,733.00$           1,685.00$           1,415.00$           180.00$              1,535.00$            1,986.00$                1,957.00$          2,080.00$          3,002.00$          3,417.00$           213.00$              ‐$                    2,671.00$          ‐$                    2,319.00$          840.00$              6,047.00$            
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  1,777.00$           1,506.00$           3,269.00$           1,523.00$           600.00$               3,710.00$                2,331.00$          2,156.00$          6,781.00$          2,302.00$           3,097.00$          172.00$              1,441.00$          94.00$                2,051.00$          1,243.00$          37,429.00$         
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  (179,897.00)$      (141,377.00)$      (281,550.00)$      (167,596.00)$     (264,234.00)$      (394,461.00)$          (493,604.00)$     (184,737.00)$     (483,571.00)$     (644,104.00)$      (287,141.00)$     (65,804.00)$       (285,804.00)$     (7,586.00)$         (238,515.00)$     (324,976.00)$     (1,241,585.00)$  
Private Room And Board  67,393.00$         135,360.00$       10,208.00$         302,450.00$       4,811.00$            145,740.00$           288,991.00$      21,896.00$        1,077,567.00$   821,801.00$       234,491.00$      24,518.00$        205,512.00$      174,760.00$      193,003.00$      388,183.00$      682,538.00$       
Less: Contractual Adjustment  (762.00)$             ‐$                     (61.00)$               (30,122.00)$       ‐$                      (7,040.00)$              (847.00)$            ‐$                    (14,129.00)$       ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    144.00$              ‐$                    (49,876.00)$        
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  ‐$                     1,660.00$           230.00$               1,500.00$           710.00$               200.00$                   ‐$                    1,280.00$          490.00$              ‐$                     2,100.00$          ‐$                    440.00$              ‐$                    5,760.00$          ‐$                    1,640.00$            
Occupational Therapy  ‐$                     ‐$                     575.00$               1,520.00$           785.00$               ‐$                         ‐$                    2,010.00$          225.00$              1,205.00$           630.00$              ‐$                    595.00$              ‐$                    5,380.00$          ‐$                    1,260.00$            
Speech Therapy  150.00$               1,630.00$           670.00$               1,150.00$           ‐$                      280.00$                   ‐$                    ‐$                    200.00$              ‐$                     400.00$              ‐$                    ‐$                    430.00$              1,920.00$          ‐$                    480.00$                
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    65.00$                ‐$                    442.00$              ‐$                    ‐$                      
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    46.00$                ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicaid Room And Board  1,795,266.00$    1,059,840.00$    1,764,773.00$    1,266,905.00$   2,050,777.00$    2,229,520.00$        1,232,548.00$   2,181,992.00$   1,795,847.00$   4,259,112.00$    959,613.00$      2,617,920.00$   2,897,584.00$   3,332,670.00$   1,540,710.00$   2,861,775.00$   5,340,965.00$    
Less: Contractual Adjustment  94,589.00$         (136,716.00)$      (44,586.00)$        (17,566.00)$       (76,406.00)$         (296,304.00)$          (132,250.00)$     (303,881.00)$     (21,972.00)$       (93,472.00)$        (43,026.00)$       (49,544.00)$       (34,232.00)$       (788,955.00)$     (152,970.00)$     (382,739.00)$     (756,176.00)$      
Room Reservation  ‐$                     (330.00)$             ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  96,590.00$         37,440.00$         10,280.00$         4,200.00$           87,510.00$          55,230.00$             12,070.00$        61,770.00$        15,790.00$        30,610.00$         4,830.00$          47,580.00$        25,040.00$        ‐$                    42,210.00$        1,150.00$          30,860.00$         
Occupational Therapy  107,230.00$       19,990.00$         23,840.00$         3,910.00$           87,600.00$          53,105.00$             11,560.00$        65,385.00$        15,630.00$        82,830.00$         4,665.00$          55,880.00$        26,110.00$        ‐$                    36,940.00$        1,010.00$          26,410.00$         
Speech Therapy  44,470.00$         11,970.00$         6,870.00$           1,510.00$           45,530.00$          40,540.00$             3,650.00$          31,290.00$        18,750.00$        19,860.00$         2,730.00$          30,380.00$        22,790.00$        ‐$                    7,450.00$          880.00$              17,860.00$         
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  (248,290.00)$      (69,400.00)$        (40,990.00)$        (9,620.00)$          (220,640.00)$      (148,875.00)$          (27,280.00)$       ‐$                    (50,170.00)$       (133,300.00)$      (12,225.00)$       (133,840.00)$     (73,940.00)$       ‐$                    (86,600.00)$       (3,040.00)$         (75,130.00)$        
Managed Care Room And Board  5,280.00$           2,112.00$           7,740.00$           80,274.00$         13,320.00$          ‐$                         40,610.00$        5,000.00$          249,357.00$      41,973.00$         84,511.00$        ‐$                    48,160.00$        7,915.00$          50,430.00$        ‐$                    79,695.00$         
Less: Contractual Adjustment  3,433.00$           1,916.00$           8,129.00$           ‐$                    12,838.00$          ‐$                         50,537.00$        9,939.00$          174,659.00$      25,956.00$         21,104.00$        ‐$                    45,259.00$        (485.00)$            72,430.00$        ‐$                    39,326.00$         
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  135.00$               ‐$                     1,339.00$           53,796.00$         1,263.00$            ‐$                         3,683.00$          ‐$                    45,631.00$        5,223.00$           ‐$                    ‐$                    3,122.00$          ‐$                    9,558.00$          2,414.00$          15,782.00$         



Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  440.00$               470.00$               5,270.00$           40,450.00$         2,030.00$            ‐$                         15,450.00$        ‐$                    75,800.00$        ‐$                     1,520.00$          ‐$                    4,730.00$          ‐$                    2,100.00$          5,160.00$          40,180.00$         
Occupational Therapy  680.00$               505.00$               ‐$                     46,235.00$         3,165.00$            ‐$                         16,690.00$        ‐$                    85,580.00$        10,645.00$         2,325.00$          ‐$                    5,540.00$          ‐$                    4,100.00$          5,050.00$          36,330.00$         
Speech Therapy  230.00$               590.00$               920.00$               1,140.00$           ‐$                      ‐$                         2,240.00$          ‐$                    49,140.00$        4,860.00$           1,320.00$          ‐$                    1,200.00$          ‐$                    9,200.00$          ‐$                    17,070.00$         
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    1,642.00$          65.00$                 ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    162.00$                
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     115.00$               1,096.00$           ‐$                      ‐$                         19.00$                ‐$                    2,265.00$          86.00$                 ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    27.00$                ‐$                    220.00$                
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  (1,485.00)$          (1,565.00)$          (7,331.00)$          (96,254.00)$       (6,458.00)$           ‐$                         (37,121.00)$       ‐$                    (188,933.00)$     (20,879.00)$        ‐$                    ‐$                    (14,592.00)$       ‐$                    (24,864.00)$       (12,624.00)$       (39,399.00)$        
Hospice Room And Board  117,339.00$       49,552.00$         (36,405.00)$        37,350.00$         9,156.00$            61,290.00$             (9,324.00)$         146,200.00$      161,851.00$      75,634.00$         236,686.00$      37,708.00$        (13,100.00)$       312,761.00$      5,900.00$          180,425.00$      160,408.00$       
Less: Contractual Adjustment  18,720.00$         14,174.00$         36,095.00$         20,386.00$         3,033.00$            37,885.00$             11,157.00$        (10,855.00)$       75,686.00$        914.00$               (7,192.00)$         1,612.00$          109,754.00$      (72,729.00)$       94.00$                (19,779.00)$       44,520.00$         
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Occupational Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Speech Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
VA Room And Board  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      166,256.00$           ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      (2,749.00)$              ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      70.00$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      1,924.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      80.00$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Occupational Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      85.00$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Speech Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      310.00$                   ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      280.00$                   ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Residential Care Room And Boa  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    227,626.00$       ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    (43,908.00)$        ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Occupational Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Speech Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Assisted Living Room And Board  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    111,065.00$      131,754.00$       ‐$                    ‐$                    1,166.00$          ‐$                    ‐$                    173,534.00$      ‐$                      



Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    (29,798.00)$        ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Room Reservation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physical Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Occupational Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Speech Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Prior Year Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less: Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
AsstLiving Medicaid Waiver R&B  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less:  Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
RCAP‐RBA Room & Board  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Less:  Contractual Adjustment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Medical Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Pharmacy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Oxygen  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Physical Therapy  45,020.00$         91,643.00$         61,153.00$         29,671.00$         70,030.00$          57,312.00$             60,962.00$        44,142.00$        78,460.00$        97,960.00$         44,820.00$        71,750.00$        54,110.00$        89,230.00$        35,880.00$        122,355.00$      101,970.00$       
Medicare B Occupational Thera  68,370.00$         22,106.00$         76,003.00$         29,116.00$         74,570.00$          79,642.00$             50,997.00$        56,197.00$        60,352.00$        179,772.00$       42,575.00$        58,406.00$        51,529.00$        66,840.00$        20,793.00$        160,520.00$      108,998.00$       
Medicare B Speech Therapy  29,050.00$         19,561.00$         36,761.00$         1,880.00$           40,995.00$          22,281.00$             12,321.00$        27,211.00$        56,320.00$        47,140.00$         15,330.00$        38,770.00$        32,700.00$        64,710.00$        20,910.00$        47,012.00$        87,290.00$         
Medicare B Co‐Ins‐Private  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Respiratory Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B IV Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Enteral Therapy  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B X‐Ray  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Ambulance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Physician Care  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B LAB  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Prior Year Adjustm  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medicare B Less: Contractual   (52,927.00)$        (46,297.00)$        (65,654.00)$        (19,374.00)$       (74,860.00)$         (60,413.00)$            (31,254.00)$       (208,022.00)$     (47,482.00)$       (112,879.00)$      (27,562.00)$       (65,312.00)$       (50,288.00)$       (134,370.00)$     (24,092.00)$       (94,791.00)$       (76,884.00)$        
UPL Revenue  883,143.00$       850,470.00$       991,474.00$       853,849.00$       914,700.00$        1,437,631.00$        738,977.00$      999,389.00$      1,045,065.00$   1,326,404.00$    620,976.00$      1,359,447.00$   1,498,395.00$   941,399.00$      949,941.00$      747,938.00$      2,714,515.00$    
Misc Gain/Loss  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Rental Income  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Management Fee Revenue  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
License Fee Revenue  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Payroll Revenue  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Barber/Beauty  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Laundry  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Non Refundable Apt Deposit  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Nurse Call Revenue  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Transportation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Employee/Guest Meals  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    435.00$              ‐$                     180.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    120.00$              ‐$                      
Interest Income  2,449.00$           2,141.00$           2,984.00$           1,963.00$           2,723.00$            3,555.00$                1,743.00$          2,312.00$          1,951.00$          4,261.00$           1,564.00$          2,517.00$          3,265.00$          5.00$                  1,908.00$          1,569.00$          8,126.00$            
Vending Income  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    5.00$                  ‐$                    146.00$              ‐$                    623.00$                
Discounts Earned  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Adjustments  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Misc. Income  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    (11,248.00)$       11,248.00$         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    1,930.00$          ‐$                      
Resident Rebates  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
TOTAL Revenue  3,381,276.00$    2,351,414.00$    3,409,283.00$    3,189,896.00$   3,486,282.00$    4,621,404.00$        3,287,211.00$   3,458,991.00$   5,770,009.00$   8,191,816.00$    2,812,816.00$   4,237,877.00$   5,374,296.00$   3,991,819.00$   3,370,372.00$   4,805,140.00$   10,799,623.00$  
Expenses                                        
Wages ‐ Activities Supervisor  8,229.00$           15,871.00$         9,517.00$           10,686.00$         22,795.00$          ‐$                         ‐$                    13,962.00$        11,349.00$        15,210.00$         10,850.00$        14,673.00$        ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    7,756.00$            
Wages ‐ Regular Activities  20,945.00$         15,569.00$         20,738.00$         14,794.00$         31,094.00$          38,977.00$             13,811.00$        12,994.00$        48,920.00$        45,024.00$         ‐$                    35,590.00$        12,893.00$        24,065.00$        10,065.00$        59,636.00$        105,116.00$       
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Supplies Activities  481.00$               580.00$               850.00$               1,816.00$           226.00$               1,425.00$                996.00$              1,718.00$          3,469.00$          4,364.00$           823.00$              2,579.00$          1,298.00$          211.00$              2,062.00$          2,610.00$          3,014.00$            
Entertainment  ‐$                     100.00$               493.00$               ‐$                    ‐$                      655.00$                   12.00$                60.00$                975.00$              1,275.00$           ‐$                    175.00$              556.00$              1,000.00$          158.00$              990.00$              3,821.00$            
Activities Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐  SS Supervisor  10,261.00$         12,541.00$         12,034.00$         18,982.00$         9,218.00$            10,910.00$             5,596.00$          15,290.00$        34,748.00$        17,146.00$         8,914.00$          8,585.00$          14,478.00$        21,358.00$        9,293.00$          26,283.00$        30,864.00$         
Wages ‐ SS Regular  18,987.00$         24,163.00$         24,907.00$         34,792.00$         37,493.00$          23,154.00$             24,248.00$        28,092.00$        106,101.00$      109,286.00$       26,552.00$        36,610.00$        35,141.00$        17,579.00$        ‐$                    55,030.00$        136,034.00$       
Wages ‐ SS Vacation/Holiday/S  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
SS Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
SS Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ R.N.  167,412.00$       127,566.00$       168,170.00$       138,072.00$       62,939.00$          42,566.00$             140,981.00$      124,737.00$      108,357.00$      141,682.00$       116,062.00$      61,413.00$        107,488.00$      159,486.00$      83,203.00$        172,838.00$      356,020.00$       
Wages ‐ QMA  ‐$                     ‐$                     ‐$                     19,056.00$         ‐$                      147,814.00$           ‐$                    ‐$                    132,607.00$      91,684.00$         13,642.00$        28,185.00$        2,529.00$          42,657.00$        ‐$                    10,079.00$        41,622.00$         



Wages ‐ L.P.N.  134,584.00$       88,983.00$         212,917.00$       183,151.00$       307,847.00$        176,214.00$           184,127.00$      315,599.00$      395,285.00$      595,113.00$       173,198.00$      277,998.00$      303,532.00$      160,987.00$      192,352.00$      302,559.00$      545,025.00$       
Wages ‐ Wound Nurse  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Aides  ‐$                     ‐$                     ‐$                     17,551.00$         ‐$                      ‐$                         22,887.00$        ‐$                    37,425.00$        5,543.00$           2,232.00$          5,763.00$          12,179.00$        ‐$                    19,321.00$        11,589.00$        222,604.00$       
Wages ‐ G.P.N  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ C.M.T.  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ C.N.A.  241,188.00$       206,088.00$       269,161.00$       224,040.00$       280,625.00$        302,531.00$           274,218.00$      258,803.00$      384,158.00$      795,966.00$       209,238.00$      253,176.00$      458,416.00$      354,130.00$      224,267.00$      506,444.00$      716,459.00$       
Wages ‐ Nursing Vacation/Holi  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Medical Director Fees  16,100.00$         16,000.00$         12,000.00$         18,119.00$         8,000.00$            11,000.00$             24,500.00$        8,400.00$          18,000.00$        38,500.00$         8,400.00$          5,400.00$          12,000.00$        16,500.00$        12,000.00$        12,638.00$        30,000.00$         
Agency R.N.  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    12,407.00$          11,882.00$             ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    68,531.00$         
Agency L.P.N.  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    7,318.00$            14,815.00$             ‐$                    ‐$                    23,141.00$        ‐$                     ‐$                    945.00$              18,979.00$        ‐$                    ‐$                    4,873.00$          99,997.00$         
Agency Aides  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    9.00$                    8,812.00$                ‐$                    ‐$                    44,798.00$        ‐$                     102.00$              350.00$              3,320.00$          ‐$                    ‐$                    210.00$              108,312.00$       
Agency C.M.T.  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      452.00$                   ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Uniform Expense  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Supplies (Medical)  9,377.00$           3,844.00$           7,987.00$           17,243.00$         12,965.00$          8,328.00$                18,167.00$        13,426.00$        31,805.00$        22,472.00$         17,611.00$        15,018.00$        13,518.00$        7,612.00$          14,575.00$        8,213.00$          51,475.00$         
Supplies (Non‐Medical)  30,695.00$         15,671.00$         28,375.00$         41,439.00$         38,973.00$          25,917.00$             37,999.00$        30,855.00$        68,281.00$        72,618.00$         22,027.00$        30,778.00$        31,433.00$        32,370.00$        26,811.00$        22,907.00$        93,038.00$         
Incontinent Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Enteral Feeding Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Supplies ‐ Oxygen  7,081.00$           4,015.00$           3,965.00$           13,345.00$         31,144.00$          6,845.00$                10,900.00$        6,305.00$          34,386.00$        31,930.00$         12,742.00$        4,215.00$          40,788.00$        4,206.00$          19,177.00$        12,065.00$        28,751.00$         
Equipment Rental (Non‐Medical)  ‐$                     ‐$                     ‐$                     93.00$                200.00$               ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    96.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Supplies  6,927.00$           2,515.00$           6,228.00$           7,932.00$           11,333.00$          2,116.00$                5,363.00$          9,123.00$          14,141.00$        15,842.00$         4,758.00$          13,494.00$        7,955.00$          3,307.00$          7,915.00$          2,003.00$          29,356.00$         
Equipment Rental (Medical)  16,298.00$         958.00$               11,997.00$         15,595.00$         25,953.00$          15,057.00$             12,593.00$        3,758.00$          40,343.00$        61,546.00$         12,654.00$        3,875.00$          46,334.00$        ‐$                    30,975.00$        1,383.00$          37,012.00$         
Nursing Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ DON  60,060.00$         70,362.00$         64,949.00$         69,222.00$         87,551.00$          60,030.00$             73,801.00$        57,737.00$        75,810.00$        104,515.00$       71,698.00$        21,753.00$        72,612.00$        66,750.00$        55,872.00$        64,537.00$        83,177.00$         
Wages ‐ ADON  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    32,883.00$          ‐$                         ‐$                    ‐$                    47,563.00$        29,731.00$         ‐$                    36,101.00$        28,857.00$        ‐$                    ‐$                    50,131.00$        ‐$                      
Wages ‐ Nursing Admin  50,047.00$         ‐$                     29,687.00$         38,605.00$         ‐$                      55,108.00$             ‐$                    ‐$                    31,570.00$        44,840.00$         9,380.00$          129,704.00$      35,785.00$        8,629.00$          ‐$                    ‐$                    297,295.00$       
Wages ‐ MDS Care Plan  ‐$                     18,405.00$         34,328.00$         13,926.00$         43,710.00$          25,460.00$             26,918.00$        17,978.00$        24,838.00$        23,252.00$         3,077.00$          ‐$                    21,958.00$        22,501.00$        26,615.00$        55,201.00$        44,014.00$         
MDS Consultant  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Transportation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Med Rec/Central Supply  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    1,790.00$            ‐$                         118.00$              ‐$                    18,034.00$        17,224.00$         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    17,146.00$         
Wages ‐ Nursing Admin Vacatio  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐Dietary  Supervisor  6,235.00$           18,535.00$         ‐$                     15,744.00$         20,521.00$          21,934.00$             ‐$                    12,098.00$        19,268.00$        40,628.00$         20,909.00$        12,974.00$        ‐$                    16,134.00$        ‐$                    1,920.00$          ‐$                      
Wages ‐ Dietary Regular ‐ Cook  76,373.00$         70,632.00$         88,874.00$         66,855.00$         118,620.00$        95,583.00$             114,075.00$      98,370.00$        137,356.00$      200,069.00$       65,636.00$        81,438.00$        93,328.00$        122,953.00$      106,310.00$      222,941.00$      365,240.00$       
Wages ‐ Dietary Vacation/Holi  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Dietary Consultation Fees  4,923.00$           5,313.00$           6,064.00$           6,119.00$           7,203.00$            14,359.00$             5,581.00$          7,007.00$          8,781.00$          34,237.00$         6,505.00$          7,519.00$          7,729.00$          6,250.00$          6,452.00$          6,562.00$          39,050.00$         
Chemicals  2,863.00$           2,909.00$           3,543.00$           3,850.00$           1,893.00$            3,389.00$                3,133.00$          5,254.00$          5,474.00$          11,102.00$         2,006.00$          5,598.00$          2,850.00$          4,314.00$          2,277.00$          5,800.00$          7,240.00$            
Supplies (Non‐Food)  6,379.00$           4,023.00$           4,624.00$           5,404.00$           4,425.00$            13,227.00$             4,941.00$          6,168.00$          8,345.00$          17,962.00$         3,116.00$          6,253.00$          10,396.00$        7,033.00$          6,212.00$          7,983.00$          19,518.00$         
Food Supplements  11,888.00$         5,945.00$           11,394.00$         9,358.00$           3,764.00$            14,567.00$             9,507.00$          9,360.00$          21,746.00$        25,415.00$         8,038.00$          12,814.00$        20,596.00$        44,113.00$        5,849.00$          21,291.00$        42,156.00$         
Raw Food  67,505.00$         55,885.00$         64,086.00$         83,297.00$         68,191.00$          110,926.00$           59,086.00$        64,653.00$        127,895.00$      222,968.00$       47,255.00$        87,416.00$        119,975.00$      77,511.00$        59,250.00$        113,497.00$      236,520.00$       
Equipment Rental  1,034.00$           941.00$               ‐$                     ‐$                    ‐$                      511.00$                   958.00$              1,900.00$          2,250.00$          2,216.00$           62.00$                ‐$                    1,776.00$          2,487.00$          ‐$                    ‐$                    4,998.00$            
Small Equipment Purchase  481.00$               73.00$                 ‐$                     1,768.00$           ‐$                      ‐$                         30.00$                689.00$              ‐$                    ‐$                     ‐$                    689.00$              ‐$                    ‐$                    238.00$              632.00$              518.00$                
Equipment Repair & Maintenance  1,371.00$           885.00$               3,624.00$           2,083.00$           2,740.00$            1,691.00$                1,661.00$          2,991.00$          905.00$              440.00$               662.00$              1,420.00$          533.00$              530.00$              1,476.00$          2,035.00$          3,739.00$            
Inspection  ‐$                     390.00$               ‐$                     ‐$                    196.00$               ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    297.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Dietary Purchased Services  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Dietary Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐Laundry Supervisor  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐Laundry Regular  18,683.00$         11,832.00$         24,945.00$         43,706.00$         59,091.00$          25,483.00$             44,737.00$        26,253.00$        44,965.00$        52,393.00$         31,616.00$        34,561.00$        20,308.00$        40,312.00$        36,485.00$        61,686.00$        81,285.00$         
Wages ‐Laundry Vacation/Holid  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Uniform Expense  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Laundry Chemicals  5,780.00$           2,777.00$           4,683.00$           2,220.00$           3,311.00$            4,635.00$                2,602.00$          2,318.00$          6,649.00$          7,649.00$           2,002.00$          2,874.00$          2,484.00$          2,980.00$          3,691.00$          3,327.00$          11,637.00$         
Laundry Supplies  1,378.00$           207.00$               324.00$               ‐$                    326.00$               12,449.00$             211.00$              8,586.00$          1,781.00$          2,609.00$           261.00$              ‐$                    ‐$                    342.00$              ‐$                    1,471.00$          305.00$                
Linen  997.00$               342.00$               1,728.00$           1,043.00$           3,204.00$            3,531.00$                2,430.00$          1,739.00$          2,781.00$          10,100.00$         883.00$              4,980.00$          805.00$              2,990.00$          1,827.00$          2,788.00$          6,922.00$            
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Small Equipment Purchase  136.00$               ‐$                     170.00$               942.00$              ‐$                      ‐$                         106.00$              ‐$                    299.00$              ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Mattresses  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Repair & Maintenance  1,809.00$           2,202.00$           299.00$               777.00$              1,728.00$            4,067.00$                2,179.00$          539.00$              735.00$              4,124.00$           179.00$              1,044.00$          1,834.00$          930.00$              1,636.00$          141.00$              3,854.00$            
Laundry Purchased Services  ‐$                     40.00$                 ‐$                     210.00$              292.00$               65.00$                     75.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Laundry Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Housekeeping Supervis  4,794.00$           11,229.00$         6,564.00$           ‐$                    7,592.00$            14,459.00$             11,383.00$        ‐$                    1,300.00$          ‐$                     13,246.00$        ‐$                    ‐$                    5,920.00$          ‐$                    6,875.00$          ‐$                      
Wages ‐Housekeeping Regular  41,221.00$         27,769.00$         16,136.00$         21,905.00$         71,461.00$          64,088.00$             26,384.00$        21,978.00$        59,525.00$        171,991.00$       13,990.00$        101,625.00$      130,172.00$      44,946.00$        33,710.00$        98,308.00$        174,942.00$       
Wages ‐Housekeeping  Floor Te  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Housekeeping Vacation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Housekeeping Chemicals  2,838.00$           2,801.00$           2,256.00$           2,970.00$           3,032.00$            6,426.00$                3,413.00$          5,214.00$          9,789.00$          14,595.00$         1,507.00$          4,420.00$          1,987.00$          4,441.00$          2,297.00$          1,348.00$          6,662.00$            
Housekeeping Supplies  4,014.00$           4,405.00$           7,883.00$           4,226.00$           9,703.00$            10,750.00$             3,620.00$          7,658.00$          13,422.00$        17,676.00$         4,700.00$          5,991.00$          6,500.00$          6,948.00$          3,115.00$          10,605.00$        20,457.00$         
Paper/Plastic  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Small Equipment Purchase  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         234.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Equipment Repair & Maintenance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    288.00$               ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Housekeeping Purchased Servic  ‐$                     ‐$                     ‐$                     2,983.00$           ‐$                      ‐$                         1,223.00$          ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    549.00$              469.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Housekeeping Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ P & M Supervisor  7,276.00$           3,024.00$           3,519.00$           ‐$                    24,974.00$          ‐$                         ‐$                    3,720.00$          ‐$                    14,132.00$         ‐$                    13,348.00$        ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ P  & M Regular  22,021.00$         35,087.00$         39,834.00$         50,384.00$         36,170.00$          26,726.00$             37,680.00$        33,923.00$        54,852.00$        55,301.00$         35,118.00$        23,280.00$        42,521.00$        43,502.00$        44,211.00$        85,418.00$        96,235.00$         
Wages ‐ P & M Vacation/Holida  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      



Pager  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Telephone  11,834.00$         6,253.00$           8,129.00$           10,275.00$         6,391.00$            5,491.00$                15,230.00$        10,053.00$        8,079.00$          11,950.00$         9,889.00$          12,855.00$        9,038.00$          7,596.00$          15,373.00$        5,400.00$          76,016.00$         
Cable‐Satellite  6,962.00$           6,030.00$           5,211.00$           2,684.00$           ‐$                      4,505.00$                4,251.00$          5,058.00$          24,487.00$        2,046.00$           4,361.00$          5,149.00$          3,234.00$          5,911.00$          4,919.00$          13,632.00$        27,907.00$         
Gas  5,954.00$           6,974.00$           9,098.00$           7,683.00$           8,465.00$            5,431.00$                12,830.00$        6,118.00$          7,078.00$          21,676.00$         6,692.00$          6,671.00$          12,796.00$        5,316.00$          9,379.00$          53,182.00$        24,044.00$         
Electricity  27,285.00$         23,708.00$         27,379.00$         33,336.00$         38,337.00$          34,199.00$             28,198.00$        28,052.00$        66,726.00$        95,429.00$         25,604.00$        30,795.00$        47,395.00$        23,548.00$        25,900.00$        212,464.00$      140,447.00$       
Water  6,577.00$           3,679.00$           10,220.00$         3,145.00$           17,999.00$          6,003.00$                10,275.00$        5,674.00$          6,043.00$          25,850.00$         8,657.00$          7,701.00$          7,112.00$          9,310.00$          8,560.00$          10,742.00$        11,855.00$         
Sewer  9,726.00$           6,771.00$           17,870.00$         2,743.00$           28,827.00$          8,322.00$                12,591.00$        7,907.00$          5,143.00$          65,776.00$         13,402.00$        10,144.00$        16,945.00$        10,699.00$        19,934.00$        37,591.00$        37,161.00$         
Trash Removal  8,488.00$           1,476.00$           3,989.00$           9,167.00$           20,643.00$          21,464.00$             4,580.00$          9,689.00$          4,817.00$          9,439.00$           5,628.00$          12,367.00$        9,994.00$          3,943.00$          6,493.00$          4,202.00$          26,648.00$         
Carpet Cleaning  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    151.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Service Contracts  1,440.00$           495.00$               1,260.00$           1,440.00$           3,255.00$            760.00$                   1,440.00$          754.00$              1,155.00$          11,617.00$         1,080.00$          1,361.00$          2,288.00$          1,120.00$          1,620.00$          11,257.00$        4,696.00$            
Pest Control  605.00$               1,702.00$           783.00$               375.00$              3,878.00$            990.00$                   902.00$              1,255.00$          328.00$              5,226.00$           1,320.00$          3,561.00$          2,800.00$          ‐$                    760.00$              3,192.00$          3,438.00$            
Vehicle Repair & Maintenance  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    47.00$                ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Supplies  7,652.00$           10,562.00$         36,660.00$         17,148.00$         19,903.00$          10,796.00$             18,383.00$        11,857.00$        12,246.00$        7,016.00$           6,183.00$          20,332.00$        22,493.00$        7,470.00$          14,449.00$        5,757.00$          25,012.00$         
Grounds Landscaping  2,205.00$           1,917.00$           300.00$               5,169.00$           2,500.00$            2,883.00$                2,060.00$          390.00$              7,626.00$          6,187.00$           3,140.00$          910.00$              17,455.00$        199.00$              718.00$              319.00$              492.00$                
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     381.00$              813.00$               1,067.00$                150.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                     65.00$                1,062.00$          ‐$                    14.00$                40.00$                ‐$                    61.00$                  
Small Equipment Purchase  ‐$                     ‐$                     325.00$               ‐$                    ‐$                      ‐$                         690.00$              327.00$              ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    506.00$              ‐$                    404.00$              ‐$                      
Repair & Maintenance  6,922.00$           8,658.00$           12,939.00$         7,401.00$           21,335.00$          28,451.00$             9,218.00$          11,115.00$        8,907.00$          9,571.00$           12,721.00$        19,211.00$        25,056.00$        2,300.00$          9,003.00$          14,645.00$        32,060.00$         
P & M Purchased Services  698.00$               ‐$                     ‐$                     216.00$              ‐$                      ‐$                         940.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    197.00$              238.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Internet Service  1,743.00$           1,418.00$           1,910.00$           1,258.00$           6,507.00$            888.00$                   1,487.00$          974.00$              2,411.00$          ‐$                     743.00$              973.00$              7,588.00$          959.00$              2,072.00$          ‐$                    2,437.00$            
Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Administrator / Depar  75,241.00$         50,347.00$         72,200.00$         75,049.00$         80,746.00$          64,573.00$             73,915.00$        76,931.00$        81,296.00$        58,127.00$         43,333.00$        71,049.00$        42,952.00$        83,994.00$        69,242.00$        79,906.00$        59,536.00$         
Wages ‐ Office Manager / Rece  39,279.00$         44,210.00$         50,150.00$         50,280.00$         53,658.00$          52,152.00$             41,322.00$        45,404.00$        26,670.00$        92,556.00$         69,922.00$        34,773.00$        54,740.00$        35,439.00$        35,887.00$        98,070.00$        112,003.00$       
Wages ‐ Regular ‐ Admission C  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Regular ‐ Marketing S  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    18,333.00$        ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Clinical Care Coordin  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐G & A Vacation/Holiday  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Staffing Coordinator  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Management Fees  149,752.00$       137,756.00$       216,712.00$       237,524.00$       206,240.00$        286,394.00$           203,734.00$      245,730.00$      426,698.00$      480,280.00$       149,092.00$      287,067.00$      348,560.00$      305,219.00$      242,881.00$      212,884.00$      726,102.00$       
IGT License Fees  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Donations  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    200.00$              ‐$                    (2,721.00)$         ‐$                      
Rent ‐ Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Payroll Taxes  87,382.00$         73,361.00$         100,121.00$       88,020.00$         83,980.00$          114,477.00$           98,428.00$        100,538.00$      166,407.00$      241,283.00$       83,202.00$        115,292.00$      134,520.00$      111,595.00$      86,353.00$        177,507.00$      313,336.00$       
Payroll Processing Fee  27,219.00$         23,223.00$         31,346.00$         30,130.00$         37,803.00$          34,138.00$             30,424.00$        31,582.00$        51,500.00$        73,909.00$         25,458.00$        34,981.00$        40,788.00$        34,909.00$        26,002.00$        53,877.00$        96,400.00$         
Workers Compensation  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Background Check  1,431.00$           1,619.00$           1,288.00$           4,194.00$           281.00$               5,085.00$                1,265.00$          2,186.00$          2,379.00$          6,563.00$           1,943.00$          2,521.00$          3,001.00$          1,851.00$          1,909.00$          5,191.00$          7,067.00$            
Beautician  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Physicals  2,319.00$           1,075.00$           1,606.00$           498.00$              2,832.00$            2,207.00$                405.00$              2,831.00$          2,727.00$          3,314.00$           2,075.00$          3,865.00$          2,459.00$          1,778.00$          1,609.00$          2,014.00$          4,839.00$            
Employee Appreciation  ‐$                     417.00$               79.00$                 836.00$              60.00$                  ‐$                         87.00$                ‐$                    882.00$              83.00$                 97.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                    73.00$                ‐$                    133.00$                
Employee Charge  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Unemployment  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Group Insurance  29,360.00$         45,586.00$         26,379.00$         35,745.00$         (41,925.00)$         34,378.00$             19,085.00$        56,927.00$        32,351.00$        84,774.00$         18,873.00$        17,280.00$        25,807.00$        31,204.00$        24,700.00$        79,602.00$        82,716.00$         
Uniform Expense  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Legal Fees  18.00$                 18.00$                 163.00$               18.00$                1,082.00$            18.00$                     18.00$                18.00$                18.00$                1,067.00$           18.00$                18.00$                835.00$              685.00$              18.00$                202.00$              18.00$                  
Bank Charges  4.00$                   ‐$                     ‐$                     20.00$                ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    13.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Interest Expense  498.00$               13,455.00$         ‐$                     ‐$                    62,202.00$          3,974.00$                2,119.00$          ‐$                    ‐$                    ‐$                     32,864.00$        4,324.00$          1,118.00$          ‐$                    3,220.00$          2,361.00$          65,658.00$         
Accounting Fees  1,907.00$           1,908.00$           1,851.00$           1,936.00$           1,898.00$            1,936.00$                1,937.00$          1,903.00$          2,280.00$          2,165.00$           1,937.00$          1,779.00$          1,768.00$          1,771.00$          1,669.00$          757.00$              2,066.00$            
Data Processing Fees  2,382.00$           2,423.00$           2,622.00$           2,622.00$           2,531.00$            2,622.00$                2,423.00$          2,423.00$          2,622.00$          2,423.00$           2,622.00$          2,224.00$          3,927.00$          2,622.00$          2,622.00$          2,253.00$          2,494.00$            
Professional Fees  8,474.00$           145.00$               9,328.00$           7,200.00$           7,356.00$            11,080.00$             4,342.00$          6,414.00$          16,054.00$        9,594.00$           6,682.00$          6,457.00$          11,609.00$        1,440.00$          7,885.00$          2,810.00$          13,915.00$         
Closing Cost  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Acquisition Fee  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Audit  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Advertising / Help Wanted  ‐$                     464.00$               898.00$               180.00$              2,047.00$            ‐$                         594.00$              449.00$              75.00$                337.00$               1,656.00$          588.00$              618.00$              462.00$              ‐$                    449.00$              5,083.00$            
Marketing  107.00$               960.00$               126.00$               261.00$              397.00$               560.00$                   191.00$              1,188.00$          979.00$              1,243.00$           422.00$              302.00$              79.00$                323.00$              516.00$              1,207.00$          2,557.00$            
Software Maintenance  8,285.00$           8,135.00$           7,387.00$           8,217.00$           10,730.00$          11,287.00$             7,938.00$          9,247.00$          16,967.00$        25,796.00$         7,911.00$          10,709.00$        13,500.00$        8,982.00$          8,315.00$          22,407.00$        32,507.00$         
Computer Support  201.00$               ‐$                     1,456.00$           ‐$                    21.00$                  225.00$                   ‐$                    ‐$                    300.00$              539.00$               ‐$                    ‐$                    862.00$              659.00$              599.00$              ‐$                    254.00$                
Insurance ‐ General  1,411.00$           1,447.00$           1,518.00$           3,150.00$           1,332.00$            1,651.00$                3,954.00$          968.00$              3,484.00$          6,439.00$           1,411.00$          1,268.00$          8,486.00$          9,781.00$          1,406.00$          7,381.00$          10,912.00$         
Insurance ‐ Property  4,417.00$           4,628.00$           4,900.00$           10,168.00$         3,769.00$            5,183.00$                3,905.00$          3,555.00$          11,451.00$        16,469.00$         3,421.00$          3,637.00$          8,454.00$          5,192.00$          3,401.00$          15,225.00$        23,043.00$         
Insurance ‐ Auto  270.00$               270.00$               270.00$               270.00$              369.00$               391.00$                   270.00$              312.00$              637.00$              956.00$               270.00$              355.00$              449.00$              305.00$              270.00$              365.00$              1,351.00$            
Insurance ‐ Liability  24,822.00$         22,951.00$         22,917.00$         26,602.00$         30,920.00$          34,249.00$             23,125.00$        25,736.00$        56,335.00$        83,765.00$         22,863.00$        29,516.00$        43,206.00$        26,475.00$        22,850.00$        40,582.00$        118,661.00$       
Insurance ‐ Work Compensation  15,448.00$         17,332.00$         16,955.00$         22,230.00$         18,945.00$          25,073.00$             17,597.00$        18,452.00$        34,664.00$        53,227.00$         15,806.00$        23,493.00$        38,914.00$        16,852.00$        27,882.00$        34,287.00$        70,458.00$         
Bad Debt Expense  24,926.00$         18,988.00$         24,148.00$         23,453.00$         25,694.00$          31,796.00$             25,465.00$        24,573.00$        47,337.00$        68,499.00$         21,603.00$        28,759.00$        38,732.00$        30,504.00$        24,184.00$        40,536.00$        80,653.00$         
Depreciation Expense  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    202.00$               ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Taxes ‐ NFAC  184,730.00$       161,403.00$       148,634.00$       143,898.00$       176,540.00$        237,016.00$           144,853.00$      194,170.00$      282,317.00$      376,772.00$       139,472.00$      244,273.00$      262,880.00$      201,466.00$      166,903.00$      246,985.00$      686,694.00$       
Taxes‐ Personal Property  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      77.00$                     ‐$                    3,946.00$          ‐$                    585.00$               ‐$                    77.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                    268.00$              ‐$                      
Taxes‐ Real Estate  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    8,738.00$          ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Taxes ‐ General  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Inspection  611.00$               1,645.00$           360.00$               568.00$              1,100.00$            1,310.00$                ‐$                    2,170.00$          426.00$              371.00$               521.00$              1,348.00$          850.00$              364.00$              430.00$              1,440.00$          2,564.00$            
Office Supplies  6,748.00$           4,848.00$           7,121.00$           5,295.00$           8,111.00$            6,507.00$                8,698.00$          6,142.00$          11,581.00$        10,297.00$         2,710.00$          8,884.00$          4,883.00$          3,475.00$          11,213.00$        9,158.00$          13,474.00$         
Equipment Rental  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    4,014.00$            4,372.00$                ‐$                    302.00$              ‐$                    1,815.00$           ‐$                    1,833.00$          ‐$                    304.00$              ‐$                    ‐$                    1,193.00$            
Small Equipment Purchase  ‐$                     ‐$                     ‐$                     189.00$              ‐$                      ‐$                         ‐$                    740.00$              ‐$                    ‐$                     ‐$                    538.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Copier Equipment  3,702.00$           4,673.00$           3,162.00$           6,442.00$           6,977.00$            2,751.00$                4,944.00$          3,648.00$          ‐$                    10,831.00$         3,691.00$          5,803.00$          6,169.00$          4,050.00$          2,956.00$          3,872.00$          20,889.00$         
Computer Maintenance  ‐$                     387.00$               ‐$                     30.00$                25.00$                  35.00$                     224.00$              352.00$              180.00$              1,975.00$           ‐$                    ‐$                    30.00$                ‐$                    ‐$                    545.00$              90.00$                  



Auto Expense  3,930.00$           9,381.00$           ‐$                     ‐$                    2,155.00$            11,332.00$             11,595.00$        1,984.00$          199.00$              1,416.00$           ‐$                    30.00$                224.00$              2,361.00$          ‐$                    72.00$                332.00$                
Vending/Soda Expense  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Dues & Subscriptions  6,823.00$           4,960.00$           11,144.00$         5,533.00$           9,049.00$            9,202.00$                4,133.00$          10,949.00$        7,396.00$          10,100.00$         6,645.00$          9,576.00$          10,093.00$        7,640.00$          12,194.00$        12,487.00$        11,862.00$         
Travel & Seminar  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    225.00$                
Travel ‐ Air  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Travel ‐ Lodging  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Travel ‐ Meals  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         132.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    27.00$                  
Education  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    695.00$              ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    238.00$              348.00$              ‐$                    260.00$                
Fuel  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Mileage Reimbursement  591.00$               1,021.00$           575.00$               3,923.00$           1,164.00$            529.00$                   3,857.00$          585.00$              4,176.00$          625.00$               3,052.00$          17.00$                ‐$                    694.00$              618.00$              1,155.00$          1,848.00$            
Purchased Services  6,084.00$           3,723.00$           3,446.00$           4,237.00$           5,103.00$            7,080.00$                5,122.00$          4,483.00$          7,692.00$          7,486.00$           3,221.00$          7,969.00$          8,514.00$          4,593.00$          4,323.00$          3,735.00$          5,867.00$            
Resident Reimbursement  5.00$                   172.00$               22.00$                 135.00$              30.00$                  214.00$                   ‐$                    ‐$                    125.00$              255.00$               32.00$                208.00$              288.00$              745.00$              115.00$              134.00$              3,205.00$            
Postage  777.00$               1,289.00$           561.00$               1,184.00$           3,542.00$            2,733.00$                893.00$              4,021.00$          2,110.00$          1,947.00$           341.00$              784.00$              621.00$              1,372.00$          1,033.00$          1,605.00$          2,419.00$            
Other Licenses  30,350.00$         30,350.00$         30,350.00$         60,780.00$         60,220.00$          60,250.00$             60,350.00$        60,350.00$        120,819.00$      121,280.00$       42,350.00$        60,200.00$        60,450.00$        43,627.00$        60,355.00$        60,200.00$        121,590.00$       
Document Destruction  1,339.00$           852.00$               1,328.00$           ‐$                    715.00$               1,952.00$                971.00$              885.00$              ‐$                    904.00$               1,214.00$          3,532.00$          724.00$              1,230.00$          793.00$              229.00$              1,125.00$            
Penalties  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Parking  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    7,200.00$          ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Printing  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Public Relations  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Miscellaneous  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    5,289.00$          ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Employee Holiday Party  555.00$               255.00$               450.00$               450.00$              500.00$               615.00$                   480.00$              496.00$              990.00$              1,485.00$           435.00$              630.00$              810.00$              630.00$              465.00$              975.00$              1,475.00$            
Rent Expense  381,420.00$       319,008.00$       319,008.00$       381,420.00$       381,420.00$        381,420.00$           319,008.00$      361,356.00$      748,260.00$      548,052.00$       381,420.00$      319,278.00$      381,420.00$      188,340.00$      381,420.00$      496,452.00$      909,840.00$       
Rent ‐ Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Libel Theft Replacement  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Amortization Expense  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Ancillary  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
X‐Rays  5,486.00$           2,862.00$           1,701.00$           2,823.00$           1,111.00$            3,147.00$                2,464.00$          8,389.00$          8,878.00$          5,123.00$           1,698.00$          65.00$                3,801.00$          35.00$                2,795.00$          1,243.00$          3,398.00$            
Labs  4,428.00$           1,660.00$           3,833.00$           8,208.00$           3,856.00$            3,061.00$                6,281.00$          3,232.00$          11,307.00$        7,007.00$           6,224.00$          3,416.00$          2,797.00$          443.00$              5,086.00$          1,589.00$          28,819.00$         
Other  8,734.00$           1,318.00$           2,650.00$           197.00$              9,874.00$            4,579.00$                290.00$              10,170.00$        1,673.00$          2,889.00$           6,187.00$          116.00$              4,148.00$          1,029.00$          6,403.00$          3,053.00$          28,669.00$         
Wages ‐ Physical Therapist  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Therapy Aides  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ DOR  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Contracted Services  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Med A PT  20,637.00$         24,431.00$         31,335.00$         35,393.00$         25,633.00$          37,036.00$             87,834.00$        26,713.00$        73,154.00$        83,179.00$         41,551.00$        9,846.00$          29,295.00$        1,430.00$          30,121.00$        49,353.00$        176,994.00$       
Med B PT  24,485.00$         49,593.00$         37,133.00$         14,092.00$         42,992.00$          31,777.00$             29,052.00$        25,249.00$        36,194.00$        51,673.00$         24,074.00$        39,743.00$        27,246.00$        33,298.00$        20,407.00$        68,718.00$        49,974.00$         
Managed Care PT  4,473.00$           210.00$               1,449.00$           14,502.00$         2,757.00$            27.00$                     10,297.00$        4,795.00$          46,102.00$        3,921.00$           9,999.00$          426.00$              4,530.00$          180.00$              1,474.00$          5,865.00$          30,214.00$         
Private PT  ‐$                     1,320.00$           173.00$               ‐$                    ‐$                      ‐$                         1,440.00$          ‐$                    3,017.00$          ‐$                     2,952.00$          ‐$                    ‐$                    ‐$                    546.00$              ‐$                    1,250.00$            
Medicaid PT  70,172.00$         20,093.00$         7,622.00$           3,025.00$           65,057.00$          42,036.00$             11,265.00$        46,752.00$        8,180.00$          24,696.00$         ‐$                    37,010.00$        17,957.00$        21,891.00$        35,206.00$        891.00$              20,987.00$         
Managed Care Part B ‐ PT  ‐$                     13,427.00$         602.00$               47.00$                3,186.00$            ‐$                         ‐$                    ‐$                    5,613.00$          2,858.00$           3,443.00$          27.00$                ‐$                    1,226.00$          ‐$                    153.00$              6,701.00$            
Managed Care Part B ‐ OT  ‐$                     3,347.00$           1,007.00$           511.00$              4,998.00$            ‐$                         ‐$                    ‐$                    2,105.00$          2,633.00$           2,680.00$          ‐$                    ‐$                    213.00$              ‐$                    ‐$                    3,656.00$            
Managed Care Part B ‐ ST  ‐$                     2,833.00$           199.00$               ‐$                    961.00$               ‐$                         ‐$                    ‐$                    2,849.00$          1,537.00$           748.00$              ‐$                    ‐$                    62.00$                ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Hospice ‐PT  ‐$                     322.00$               ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     227.00$              ‐$                    345.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                    259.00$                
Hospice ‐ OT  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    347.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                    122.00$                
Hospice ‐ ST  62.00$                 250.00$               ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    186.00$              ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Occupational Therapist  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Contracted Services  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Med A OT  26,666.00$         9,045.00$           30,892.00$         36,605.00$         30,419.00$          49,267.00$             78,500.00$        23,796.00$        66,677.00$        91,038.00$         55,120.00$        9,214.00$          32,365.00$        1,278.00$          29,476.00$        48,414.00$        131,961.00$       
Med B OT  32,304.00$         11,157.00$         38,720.00$         12,156.00$         40,580.00$          41,349.00$             23,506.00$        25,945.00$        28,247.00$        92,077.00$         22,562.00$        29,475.00$        21,484.00$        19,440.00$        11,429.00$        80,453.00$        54,002.00$         
Managed Care OT  476.00$               195.00$               1,788.00$           14,235.00$         3,079.00$            54.00$                     9,530.00$          3,367.00$          46,931.00$        5,164.00$           10,890.00$        ‐$                    4,410.00$          ‐$                    2,507.00$          5,521.00$          23,643.00$         
Private OT  ‐$                     ‐$                     408.00$               ‐$                    ‐$                      ‐$                         667.00$              ‐$                    2,714.00$          ‐$                     1,872.00$          ‐$                    ‐$                    ‐$                    612.00$              ‐$                    943.00$                
Medicaid OT  79,727.00$         12,282.00$         17,185.00$         2,301.00$           58,008.00$          37,076.00$             9,386.00$          44,322.00$        7,263.00$          60,087.00$         ‐$                    37,845.00$        16,608.00$        22,026.00$        27,154.00$        705.00$              17,503.00$         
Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Speech Therapist  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Contracted Services  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Med A ST  4,389.00$           6,537.00$           14,205.00$         1,314.00$           6,157.00$            24,009.00$             8,628.00$          6,798.00$          30,399.00$        34,327.00$         7,277.00$          1,941.00$          19,307.00$        390.00$              19,590.00$        19,801.00$        61,758.00$         
Med B ST  14,973.00$         4,916.00$           16,079.00$         865.00$              17,785.00$          10,528.00$             6,793.00$          11,555.00$        35,260.00$        24,122.00$         10,023.00$        18,281.00$        10,862.00$        23,156.00$        13,205.00$        31,234.00$        52,668.00$         
Managed Care ST  888.00$               109.00$               290.00$               686.00$              628.00$               187.00$                   1,617.00$          3,940.00$          23,267.00$        1,866.00$           2,855.00$          ‐$                    1,183.00$          ‐$                    5,737.00$          1,782.00$          9,148.00$            
Private ST  575.00$               ‐$                     429.00$               ‐$                    ‐$                      ‐$                         421.00$              ‐$                    4,528.00$          ‐$                     953.00$              ‐$                    ‐$                    54.00$                1,406.00$          ‐$                    345.00$                
Medicaid ST  19,314.00$         2,877.00$           4,630.00$           2,012.00$           24,189.00$          19,118.00$             2,723.00$          16,782.00$        8,707.00$          12,159.00$         ‐$                    16,264.00$        9,371.00$          21,610.00$        6,611.00$          741.00$              14,240.00$         
Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Other  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Pharmacy Consultant  3,605.00$           2,042.00$           2,459.00$           2,196.00$           3,288.00$            3,494.00$                4,891.00$          3,379.00$          5,817.00$          9,356.00$           2,798.00$          4,756.00$          6,187.00$          3,136.00$          3,055.00$          3,392.00$          9,242.00$            
Legend Drugs  58,518.00$         36,583.00$         73,834.00$         108,770.00$       112,296.00$        91,588.00$             73,603.00$        55,284.00$        119,920.00$      130,324.00$       56,479.00$        21,944.00$        73,874.00$        6,097.00$          90,806.00$        51,385.00$        252,791.00$       
Supplies  ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    ‐$                      ‐$                         ‐$                    232.00$              ‐$                    ‐$                     ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                      
Non‐Legend Drugs  5,058.00$           2,665.00$           5,178.00$           7,750.00$           22,281.00$          9,512.00$                10,346.00$        5,357.00$          9,952.00$          14,412.00$         4,848.00$          13,880.00$        7,976.00$          4,338.00$          6,908.00$          13,185.00$        22,543.00$         
TOTAL Expenses  2,704,551.00$    2,194,881.00$    2,759,307.00$    2,837,098.00$   3,426,526.00$    3,428,871.00$        2,843,044.00$   2,985,679.00$   5,197,475.00$   6,532,692.00$    2,455,180.00$   3,131,627.00$   3,788,214.00$   2,792,628.00$   2,726,105.00$   4,513,577.00$   9,308,563.00$    



                                                     
Net Income  676,725.00$       156,533.00$       649,976.00$       352,798.00$       59,755.00$          1,192,533.00$        444,166.00$      473,313.00$      572,534.00$      1,659,124.00$    357,636.00$      1,106,250.00$   1,586,082.00$   1,199,190.00$   644,267.00$      291,563.00$      1,491,059.00$    

Less:  Hospital Portion of UPL 441,571.50$  425,235.00$  495,737.00$  426,924.50$  457,350.00$ 718,815.50$ 369,488.50$ 499,694.50$ 522,532.50$ 663,202.00$  310,488.00$ 679,723.50$ 749,197.50$ 470,699.50$ 474,970.50$ 373,969.00$ 1,357,257.50$
Add:  Management Fees Expensed 149,752.00$  137,756.00$  216,712.00$  237,524.00$  206,240.00$ 286,394.00$ 203,734.00$ 245,730.00$ 426,698.00$ 480,280.00$  149,092.00$ 287,067.00$ 348,560.00$ 305,219.00$ 242,881.00$ 212,884.00$ 726,102.00$
Add:  Payroll Processing Fee Expensed 27,219.00$  23,223.00$  31,346.00$  30,130.00$  37,803.00$ 34,138.00$ 30,424.00$ 31,582.00$ 51,500.00$ 73,909.00$  25,458.00$ 34,981.00$ 40,788.00$ 34,909.00$ 26,002.00$ 53,877.00$ 96,400.00$
Add:  License Fee Expensed 30,350.00$  30,350.00$  30,350.00$  60,780.00$  60,220.00$ 60,250.00$ 60,350.00$ 60,350.00$ 120,819.00$ 121,280.00$  42,350.00$ 60,200.00$ 60,450.00$ 43,627.00$ 60,355.00$ 60,200.00$ 121,590.00$
Less: 5% Non Upl Revenue Mgmt Fee 124,906.65$  75,047.20$  120,890.45$  116,802.35$  128,579.10$ 159,188.65$ 127,411.70$ 122,980.10$ 236,247.20$ 343,270.60$  109,592.00$ 143,921.50$ 193,795.05$ 152,521.00$ 121,021.55$ 202,860.10$ 404,255.40$
Add:  Rent Expense 381,420.00$  319,008.00$  319,008.00$  381,420.00$  381,420.00$ 381,420.00$ 319,008.00$ 361,356.00$ 748,260.00$ 548,052.00$  381,420.00$ 319,278.00$ 381,420.00$ 188,340.00$ 381,420.00$ 496,452.00$ 909,840.00$
Less: Real Estate Taxes 36,497.20$  3,725.42$  6,730.58$  46,045.36$  31,518.70$ 4,088.87$ 11,141.80$ 6,112.72$ 74,763.76$ 51,225.70$  10,535.74$ 11,826.30$ 34,434.07$ 11,524.60$ 4,035.20$ 100,796.58$ 65,000.71$

Adjusted EBITDAR 662,490.65$  162,862.38$  624,033.97$  472,879.79$  127,990.20$ 1,072,641.98$ 549,640.00$ 543,543.68$ 1,086,267.54$ 1,824,946.70$  525,340.26$ 972,304.70$ 1,439,873.38$ 1,136,539.90$ 754,897.75$ 437,350.32$ 1,518,477.39$

With Rate Increases 883,276.40$  375,479.88$  871,902.47$  686,342.04$  356,665.20$ 1,432,049.73$ 734,384.25$ 793,390.93$ 1,347,533.79$ 2,156,547.70$  680,584.26$ 1,312,166.45$ 1,814,472.13$ 1,371,889.65$ 992,383.00$ 624,334.82$ 2,197,106.14$
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Bloomington Nurs Corydon Nursing   Essex Nursing and Capitol Village  Highland Nursing  Lawrence Manor  Linton Nursing an Meridian Nursing North Ridge VillagNew Albany   Rockville Nursing  Rural HealthCare  SugarCreek   Summerfield Hea Terre Haute Nurs University ‐ IndianWillow Manor  
Revenue                                                                          

Medicare Part A Room And Board  $129,543.00 $164,976.00 $102,777.00 $237,056.00 $444,146.00 $164,220.00 $296,824.00 $208,320.00 $370,684.00 $289,610.00 $264,533.00 $19,924.00 $220,505.00 $67,387.00 $376,677.00 $325,605.00 $1,689,599.00

Less: Contractual Adjustment  $162,989.00 $206,818.00 $168,409.00 $343,438.00 $496,632.00 $183,831.00 $400,322.00 $340,646.00 $498,555.00 $420,633.00 $320,714.00 $24,339.00 $250,185.00 $117,405.00 $328,318.00 $540,257.00 $1,380,484.00

Pharmacy  $39,034.00 $45,758.00 $22,605.00 $93,640.00 $108,314.00 $41,087.00 $39,634.00 $63,205.00 $71,762.00 $75,041.00 $62,675.00 $4,274.00 $55,730.00 $6,609.00 $79,403.00 $42,384.00 $296,097.00

Physical Therapy  $43,180.00 $55,480.00 $47,040.00 $84,810.00 $133,060.00 $53,050.00 $135,490.00 $56,280.00 $166,980.00 $133,470.00 $96,350.00 $4,770.00 $62,410.00 $20,780.00 $82,190.00 $143,750.00 $649,920.00

Occupational Therapy  $56,975.00 $34,025.00 $46,670.00 $109,960.00 $139,425.00 $66,395.00 $144,815.00 $115,420.00 $175,390.00 $161,700.00 $93,960.00 $5,660.00 $71,880.00 $28,595.00 $64,450.00 $190,035.00 $552,225.00

Speech Therapy  $13,870.00 $73,510.00 $4,960.00 $41,810.00 $2,200.00 $21,380.00 $11,100.00 $25,890.00 $28,600.00 $119,010.00 $10,560.00 $5,930.00 $32,050.00 $3,240.00 $38,290.00 $49,620.00 $236,420.00

X‐Ray  $520.00 $2,103.00 $772.00 $7,641.00 $740.00 $1,719.00 $1,154.00 $520.00 $3,648.00 $848.00  $‐    $65.00 $1,370.00 $195.00 $308.00 $1,255.00 $8,906.00

LAB  $2,976.00 $1,218.00 $997.00 $1,220.00 $4,384.00 $2,484.00 $907.00 $1,392.00 $3,300.00 $2,277.00 $4,271.00 $‐    $2,213.00 $654.00 $676.00 $2,235.00 $15,107.00

Less: Contractual Adjustment  ($156,555.00) ($211,889.00) ($122,662.00) ($338,821.00) ($389,423.00) ($182,405.00) ($333,100.00) ($262,707.00) ($449,680.00) ($492,345.00) ($267,816.00) ($20,699.00) ($225,653.00) ($60,073.00) ($265,317.00) ($429,279.00) ($1,758,675.00)

Private Room And Board  $33,989.00 $228,264.00 $17,585.00 $100,170.00 $443,492.00 $71,345.00 $196,776.00 $56,752.00 $1,032,358.00 $787,748.00 $151,692.00 $5,371.00 $271,825.00 $209,196.00 $199,839.00 $573,158.00 $840,391.00

Less: Contractual Adjustment  ($836.00)  $‐    ($390.00)  $‐    ($14,374.00) $7,259.00 ($2,875.00) $‐    ($13,963.00) $‐    ($825.00) $‐    $‐    $‐    ($4,029.00) $‐    ($60,506.00)

Room Reservation   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    ($36.00) $‐    $‐    $‐    $‐   
Pharmacy   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    ($4,309.00) $‐    ($1,560.00) $‐    $‐     $‐    $‐    ($1,976.00) $‐    $215.00 $‐    $‐   

Physical Therapy   $‐    $2,150.00 $540.00 $410.00 $1,000.00 $110.00 $6,010.00 $290.00 $‐    $680.00 $410.00 $‐    $‐    $410.00 $450.00 $110.00 $16,130.00
Occupational Therapy   $‐    $120.00 $350.00  $‐    $1,170.00 $‐    $7,975.00 $2,625.00 $85.00 ($1,765.00) $765.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $530.00

Speech Therapy  $240.00 $5,800.00  $‐     $‐    $‐    ($120.00) $2,030.00 $‐    $‐    ($830.00) $550.00 $‐    $‐    $830.00 $‐    $‐    $280.00

LAB   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    ($65.00)  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Medicaid Room And Board  $1,593,730.00 $1,329,856.00 $1,643,433.00 $1,751,221.00 $1,101,767.00 $2,278,360.00 $1,321,928.00 $2,051,780.00 $1,586,409.00 $3,471,821.00 $1,039,052.00 $2,386,194.00 $2,289,316.00 $1,885,827.00 $1,630,449.00 $2,088,538.00 $6,005,131.00

Less: Contractual Adjustment  $8,907.00 $67,627.00 ($85,798.00) ($109,918.00) ($41,600.00) ($508,372.00) $13,121.00 $39,921.00 $51,235.00 ($751.00) $33,284.00 $76,306.00 ($224,507.00) $321,556.00 ($155,589.00) $197,087.00 ($128,624.00)

Physical Therapy  $45,280.00 $32,270.00 $16,910.00 $43,480.00 $10,200.00 $46,190.00 $9,220.00 $26,440.00 $8,100.00 $19,750.00 $2,320.00 $14,120.00 $12,950.00 $‐    $19,260.00 $‐    $26,280.00

Occupational Therapy  $69,845.00 $3,660.00 $21,775.00 $42,070.00 $11,200.00 $59,895.00 $5,725.00 $41,755.00 $8,700.00 $56,230.00 $1,905.00 $17,275.00 $7,995.00 $‐    $17,700.00 $‐    $28,520.00

Speech Therapy  $12,370.00 $16,370.00 $2,700.00 $12,100.00 $2,140.00 $8,100.00 $990.00 $14,420.00 $5,740.00 $14,900.00  $‐    $9,530.00 $8,720.00 $‐    $14,510.00 $‐    $14,540.00

LAB   $‐     $‐     $‐    $1,434.00 $134.00 $‐    $‐    $‐    $2,300.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $147.00 $951.00 $873.00

Less: Contractual Adjustment  ($127,495.00) ($52,300.00) ($41,385.00) ($97,650.00) ($23,540.00) ($114,185.00) ($15,935.00) $‐    ($22,540.00) ($90,880.00) ($4,225.00) ($40,925.00) ($29,665.00) $‐    ($51,470.00) $‐    ($69,340.00)

Managed Care Room And Board  $3,768.00 $17,556.00 $28,602.00 $6,064.00 $29,505.00 $‐    $13,948.00 $2,352.00 $191,747.00 $42,311.00 $28,432.00 $‐    $86,880.00 $17,254.00 $24,808.00 $‐    $126,064.00

Less: Contractual Adjustment  $4,281.00 $19,096.00 $42,443.00 $7,516.00 $‐    $‐    $11,631.00 $1,833.00 $179,372.00 $32,329.00 $2,082.00 $‐    $68,071.00 $10,792.00 $606.00 $‐    $26,507.00

Pharmacy  $2,250.00 $66.00 $4,820.00 $4,639.00 $18,123.00 $‐    $3,152.00 $2,002.00 $5,546.00 $98.00  $‐    $‐    $4,478.00 $‐    $260.00 $330.00 $22,349.00

Physical Therapy  $1,630.00 $4,730.00 $15,830.00 $1,960.00 $29,880.00 $‐    $3,510.00 $530.00 $88,550.00 $4,230.00 $110.00 $‐    $24,220.00 $‐    $7,140.00 $3,520.00 $31,850.00

Occupational Therapy  $1,640.00 $2,565.00 $6,990.00 $2,130.00 $30,985.00 $‐    $3,720.00 $1,205.00 $92,440.00 $12,040.00  $‐    $‐    $26,510.00 $‐    $6,135.00 $4,755.00 $29,090.00

Speech Therapy  $310.00 $6,460.00  $‐     $‐    $300.00 $‐    $1,260.00 $120.00 $12,400.00 $8,250.00  $‐    $‐    $9,750.00 $‐    $2,940.00 $3,500.00 $8,500.00

X‐Ray   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $401.00 $‐     $‐    $‐    $1,027.00 $‐    $117.00 $‐    $‐   

LAB  $83.00 $127.00 $101.00  $‐    $575.00 $‐    $‐    $‐    $120.00 $76.00  $‐    $‐    $772.00 $‐    $‐    $28.00 $198.00

Less: Contractual Adjustment  ($4,676.00) ($13,948.00) ($33,205.00) ($8,989.00) ($45,448.00) $‐    ($11,642.00) ($3,857.00) ($154,827.00) ($24,694.00)  $‐    $‐    ($66,757.00) $‐    $‐    ($12,133.00) ($29,346.00)

Hospice Room And Board  $62,942.00 $93,072.00 $32,309.00 $70,744.00 $44,031.00 $134,820.00 ($20,376.00) $61,656.00 $231,809.00 $147,280.00 $36,128.00 $65,901.00 $373,860.00 $220,306.00 $558.00 $88,935.00 $385,778.00

Less: Contractual Adjustment  $13,911.00 $2,788.00 ($1,383.00) ($3,529.00) $879.00 ($20,006.00) $34,754.00 $3,838.00 $10,688.00 $14,549.00 $9,396.00 $14,568.00 ($21,669.00) $40,758.00 ($30.00) $8,785.00 $9,465.00

Medical Supplies   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $26.00 $‐   

VA Room And Board   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $313,418.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   



Less: Contractual Adjustment   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    ($13,065.00) $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Physical Therapy   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $5,560.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Occupational Therapy   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $5,895.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Speech Therapy   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $1,540.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

X‐Ray   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $70.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Residential Care Room And Boa   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $140,994.00  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Less: Contractual Adjustment   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    ($25,772.00)  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Assisted Living Room And Board   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $111,287.00 $169,255.00  $‐    $‐    $95,227.00 $‐    $‐    $164,193.00 $‐   

Less: Contractual Adjustment   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    ($30,046.00)  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Medicare B Physical Therapy  $47,231.00 $93,843.00 $61,562.00 $35,532.00 $19,531.00 $60,173.00 $61,802.00 $9,398.00 $107,638.00 $90,266.00 $41,460.00 $5,002.00 $31,750.00 $48,480.00 $31,820.00 $39,042.00 $95,161.00

Medicare B Occupational Thera  $89,306.00 $22,831.00 $51,051.00 $28,060.00 $14,885.00 $83,233.00 $53,437.00 $19,816.00 $101,433.00 $154,086.00 $17,629.00 $10,096.00 $30,338.00 $64,105.00 $15,878.00 $131,734.00 $99,146.00

Medicare B Speech Therapy  $9,400.00 $66,751.00 $6,520.00 $2,800.00 $460.00 $11,710.00 $13,261.00 $2,630.00 $33,970.00 $45,450.00 $3,270.00 $3,390.00 $7,820.00 $30,700.00 $17,900.00 $47,072.00 $64,520.00

Medicare B Less: Contractual   ($53,600.00) ($69,116.00) ($46,466.00) ($23,319.00) ($8,255.00) ($55,110.00) ($40,181.00) ($94,668.00) ($67,597.00) ($108,739.00) ($16,072.00) ($6,659.00) ($24,428.00) ($83,321.00) ($19,791.00) ($62,566.00) ($70,206.00)

UPL Revenue  $740,580.00 $306,188.00 $850,215.00 $959,644.00 $328,950.00 $959,240.00 $241,276.00 $489,815.00 $495,061.00 $1,258,698.00 $400,807.00 $478,242.00 $980,597.00 $658,275.00 $288,050.00 $426,402.00 $1,636,550.00

Misc Gain/Loss  ($6,070.00) $11,573.00 ($6,850.00) $2,540.00 $6,950.00 ($3,014.00) $4,391.00 $3,883.00 $21,188.00 $3,366.00 $306.00 $10,617.00 $1,150.00 $‐    $7,335.00 $5,743.00 $19,803.00

Barber/Beauty   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $2,084.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Transportation   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    ($333.00) $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Employee/Guest Meals   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $1,062.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $50.00 $‐    $150.00 $136.00

Interest Income  $254.00 $116.00 $281.00 $353.00 $189.00 $436.00 $83.00 $186.00 $227.00 $472.00 $138.00 $170.00 $371.00 $‐    $91.00 $148.00 $666.00

Vending Income   $‐     $‐     $‐     $‐    $68.00 $548.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $68.00 $‐    $‐    $‐    $680.00

Misc. Income  $564.00 $6,918.00 ($73.00) $1,947.00 $33.00 $7,481.00 $259.00 $‐    $1,126.00 $2,265.00 $1,942.00 $2,215.00 ($5,165.00) $536.00 $5,100.00 $3,331.00 $6,598.00

Resident Rebates   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

TOTAL Revenue  $2,842,367.00 $2,577,763.00 $2,860,033.00 $3,412,163.00 $2,902,707.00 $3,688,963.00 $2,616,396.00 $3,281,794.00 $4,993,387.00 $6,903,844.00 $2,335,803.00 $3,095,676.00 $4,430,182.00 $3,610,545.00 $2,765,393.00 $4,578,701.00 $12,207,795.00

Expenses                                                                          

Wages ‐ Regular Activities  $17,937.00 $38,906.00 $26,379.00 $58,591.00 $19,706.00 $59,245.00 $7,111.00 $24,136.00 $55,740.00 $44,323.00 $4,565.00 $67,226.00 $35,028.00 $26,401.00 $38,714.00 $58,668.00 $130,765.00

Supplies Activities  $1,377.00 $839.00 $1,490.00 $325.00 $784.00 $1,765.00 $1,149.00 $2,213.00 $4,446.00 $3,671.00 $560.00 $2,400.00 $1,230.00 $1,344.00 $824.00 $2,229.00 $2,792.00

Entertainment  $65.00 $100.00 $334.00 $50.00 $195.00 $1,715.00 $493.00 $75.00 $521.00 $2,004.00 $70.00 $500.00 $1,780.00 $770.00 $582.00 $668.00 $4,702.00

Activities Other  $48.00  $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $60.00 $‐    $‐    $1,434.00  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $60.00

Wages ‐  SS Supervisor  $25,778.00 $33,586.00 $29,847.00 $37,028.00 $45,162.00 $35,272.00 $38,680.00 $30,731.00 $62,875.00 $69,193.00 $29,189.00 $28,790.00 $33,470.00 $39,098.00 $‐    $43,587.00 $133,725.00

Wages ‐ SS Regular  $3,587.00 $4,740.00 $4,509.00 $5,443.00 $6,710.00 $1,550.00 $5,166.00 $5,263.00 $17,619.00 $8,948.00 $2,919.00 $2,980.00 $6,910.00 $3,467.00 $‐    $16,761.00 $15,593.00

SS Supplies   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $67.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $11.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

SS Other   $‐     $‐     $‐     $‐    $276.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $908.00 $‐    $‐    $‐    $562.00 $‐    $‐   

Wages ‐ R.N.  $185,682.00 $143,274.00 $194,026.00 $79,155.00 $124,473.00 $32,342.00 $74,082.00 $157,477.00 $82,164.00 $133,497.00 $118,606.00 $57,701.00 $155,764.00 $164,039.00 $204,997.00 $161,582.00 $429,207.00

Wages ‐ QMA   $‐     $‐     $‐     $‐    $22,664.00 $151,241.00 $‐    $‐    $79,624.00 $80,841.00  $‐    $24,538.00 $‐    $30,687.00 $‐    $27,580.00 $‐   

Wages ‐ L.P.N.  $133,522.00 $155,906.00 $185,324.00 $364,417.00 $193,109.00 $281,727.00 $193,226.00 $260,752.00 $417,742.00 $509,645.00 $176,337.00 $260,854.00 $342,511.00 $181,017.00 $148,545.00 $358,772.00 $749,978.00

Wages ‐ Aides   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $21,875.00 $‐    $52,091.00 $‐     $‐    $19,210.00 $91,373.00 $‐    $25,551.00 $‐    $131,911.00

Wages ‐ C.N.A.  $225,354.00 $234,558.00 $225,927.00 $214,557.00 $260,740.00 $333,697.00 $308,901.00 $329,452.00 $433,348.00 $700,462.00 $190,403.00 $257,782.00 $405,216.00 $352,478.00 $260,062.00 $426,548.00 $986,271.00

Medical Director Fees  $14,200.00 $15,000.00 $12,000.00 $6,500.00 $19,500.00 $12,850.00 $22,500.00 $8,400.00 $32,437.00 $34,500.00 $9,800.00 $4,950.00 $17,600.00 $17,500.00 $12,105.00 $14,850.00 $35,500.00

Agency R.N.   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $25,716.00



Agency L.P.N.   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $5,560.00 $‐    $‐    $‐    $25,556.00

Agency Aides   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $5,617.00 $‐    $1,707.00 $‐    $‐    $‐    $7,160.00

Uniform Expense   $‐    $47.00  $‐     $‐    $‐    $204.00 $‐    $1,503.00 $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $63.00 $‐    $‐    $‐   

Supplies (Medical)  $9,854.00 $11,606.00 $7,165.00 $19,548.00 $15,230.00 $26,571.00 $8,686.00 $15,337.00 $24,010.00 $31,992.00 $11,905.00 $15,669.00 $16,150.00 $17,483.00 $16,617.00 $15,681.00 $63,927.00

Supplies (Non‐Medical)  $21,770.00 $19,301.00 $25,004.00 $29,148.00 $41,590.00 $34,068.00 $29,006.00 $28,868.00 $45,048.00 $60,878.00 $22,789.00 $26,180.00 $32,140.00 $19,904.00 $11,764.00 $18,582.00 $93,938.00

Supplies ‐ Oxygen  $96.00 $7,893.00 $150.00 $3,912.00 $2,467.00 $5,110.00 $4,183.00 $698.00 $3,337.00 $4,930.00 $130.00 $1,065.00 $21,820.00 $‐    $355.00 $14,606.00 $52,182.00

Equipment Rental (Non‐Medical)   $‐    $1,156.00  $‐    $45.00 $‐    $520.00 $‐    $884.00 $‐    $1,329.00  $‐    $64.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Equipment Supplies  $5,501.00 $4,797.00 $6,381.00 $10,632.00 $474.00 $6,276.00 $6,014.00 $7,360.00 $7,619.00 $28,493.00 $3,714.00 $6,860.00 $4,337.00 $3,275.00 $8,828.00 $7,330.00 $20,395.00

Equipment Rental (Medical)  $20,205.00 $4,856.00 $15,175.00 $19,463.00 $28,464.00 $3,552.00 $7,368.00 $8,243.00 $35,921.00 $69,242.00 $27,007.00 $581.00 $16,352.00 $‐    $9,216.00 $476.00 $67,008.00

Nursing Other   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $78.00 $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $2,337.00

Wages ‐ DON  $48,758.00 $64,419.00 $23,009.00 $74,708.00 $58,381.00 $63,459.00 $73,426.00 $73,796.00 $75,427.00 $94,575.00 $74,969.00 $‐    $63,395.00 $62,373.00 $68,749.00 $75,980.00 $80,096.00

Wages ‐ ADON   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $2,016.00 $‐    $2,898.00 $‐    $43,833.00  $‐    $14,749.00 $‐    $‐    $‐    $42,042.00 $‐   

Wages ‐ Nursing Admin  $49,566.00 $27,277.00 $66,630.00  $‐    $51,984.00 $10,992.00 $28,410.00 $‐    $149,226.00 $133,315.00 $17,344.00 $213,413.00 $89,747.00 $46,221.00 $‐    $8,065.00 $338,860.00

Wages ‐ MDS Care Plan   $‐     $‐     $‐    $8,064.00 $‐    $27,941.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $11,131.00 $‐    $‐    $34,671.00 $‐   

Wages ‐ Med Rec/Central Supply   $‐     $‐     $‐    $24,617.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $8,841.00 $‐    $‐    $‐    $‐   

Wages ‐Dietary  Supervisor   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $17,710.00  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Wages ‐ Dietary Regular ‐ Cook  $85,235.00 $109,781.00 $85,132.00 $126,206.00 $83,784.00 $114,783.00 $109,355.00 $121,869.00 $137,491.00 $207,106.00 $84,837.00 $105,680.00 $115,507.00 $133,252.00 $92,457.00 $217,100.00 $373,660.00

Dietary Consultation Fees  $4,529.00 $4,620.00 $7,078.00 $6,110.00 $6,678.00 $7,991.00 $5,060.00 $5,361.00 $8,618.00 $21,951.00 $7,689.00 $8,418.00 $7,792.00 $6,017.00 $6,028.00 $6,688.00 $23,361.00

Chemicals  $1,374.00 $1,270.00 $1,108.00 $3,971.00 $1,082.00 $5,120.00 $1,366.00 $3,000.00 $1,818.00 $6,678.00 $1,131.00 $2,836.00 $2,899.00 $3,207.00 $1,940.00 $2,174.00 $5,178.00

Supplies (Non‐Food)  $3,544.00 $4,531.00 $3,852.00 $4,820.00 $5,412.00 $8,721.00 $4,389.00 $4,348.00 $5,207.00 $13,114.00 $2,239.00 $7,501.00 $4,962.00 $6,739.00 $4,212.00 $5,560.00 $16,533.00

Food Supplements  $7,367.00 $5,778.00 $5,479.00 $7,372.00 $8,515.00 $12,240.00 $3,917.00 $5,801.00 $13,515.00 $18,796.00 $6,003.00 $6,185.00 $10,460.00 $27,599.00 $6,755.00 $16,299.00 $28,152.00

Raw Food  $66,351.00 $71,322.00 $63,265.00 $62,796.00 $80,694.00 $86,645.00 $60,843.00 $73,018.00 $114,649.00 $189,465.00 $48,282.00 $86,319.00 $105,455.00 $89,537.00 $62,853.00 $117,580.00 $277,034.00

Equipment Rental  $1,605.00 $1,415.00  $‐     $‐    $‐    $‐    $1,341.00 $1,942.00 $2,431.00 $446.00  $‐    $32.00 $1,480.00 $2,770.00 $‐    $‐    $5,219.00

Small Equipment Purchase   $‐    $99.00  $‐    $78.00 $45.00 $40.00 $64.00 $121.00 $‐    $1,186.00 $465.00 $12.00 $64.00 $‐    $‐    $‐    $1,246.00

Equipment Repair & Maintenance $673.00 $685.00 $5,500.00 $1,671.00 $633.00 $1,713.00 $870.00 $948.00 $550.00 $176.00 $557.00 $693.00 $2,162.00 $871.00 $1,938.00 $942.00 $1,891.00

Inspection  $688.00 $25.00  $‐    $350.00 $‐    $‐    $‐    $360.00 $‐    $343.00 $180.00 $121.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $286.00

Dietary Purchased Services   $‐     $‐     $‐     $‐    $42.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Dietary Other   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $51.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $69.00 $‐    $‐   

Wages ‐Laundry Regular  $11,714.00 $35,745.00 $31,547.00 $66,900.00 $21,894.00 $49,927.00 $50,370.00 $43,138.00 $41,381.00 $49,210.00 $44,614.00 $31,388.00 $18,497.00 $73,313.00 $36,997.00 $72,491.00 $75,352.00

Laundry Chemicals  $3,584.00 $4,198.00 $3,400.00 $4,851.00 $2,707.00 $7,955.00 $4,221.00 $4,724.00 $6,840.00 $9,770.00 $4,676.00 $4,206.00 $4,021.00 $6,282.00 $4,120.00 $4,520.00 $16,369.00

Laundry Supplies  $2,190.00 $15.00 $3,262.00 $1,248.00 $1,378.00 $1,909.00 $3,413.00 $418.00 $2,597.00 $1,964.00 $1,582.00 $2,587.00 $2,098.00 $1,567.00 $2,521.00 $2,626.00 $1,360.00

Linen  $1,162.00 $481.00 $2,011.00 $5,201.00 $1,242.00 $1,871.00 $2,921.00 $1,475.00 $3,214.00 $6,920.00 $727.00 $2,218.00 $1,295.00 $2,033.00 $195.00 $1,183.00 $8,516.00

Equipment Rental   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $112.00

Small Equipment Purchase  $541.00  $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $142.00 $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Equipment Repair & Maintenance $866.00 $199.00 $421.00 $2,373.00 $‐    $1,196.00 $3,499.00 $1,855.00 $580.00 $431.00 $579.00 $755.00 $1,069.00 $658.00 $2,388.00 $877.00 $809.00

Laundry Purchased Services   $‐     $‐     $‐    $315.00 $995.00 $‐    $770.00 $‐    $18.00 $‐     $‐    $368.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Wages ‐ Housekeeping Supervis   $‐     $‐     $‐    $350.00 $‐    $20,290.00 $‐    $563.00 $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $1,193.00 $‐    $‐   

Wages ‐Housekeeping Regular  $36,037.00 $18,912.00 $21,011.00 $62,786.00 $36,207.00 $17,814.00 $31,007.00 $19,040.00 $76,979.00 $162,200.00 $15,367.00 $107,428.00 $106,713.00 $12,477.00 $19,736.00 $71,095.00 $160,183.00

Housekeeping Chemicals  $2,201.00 $3,159.00 $2,847.00 $7,056.00 $3,850.00 $6,561.00 $2,816.00 $6,115.00 $3,136.00 $11,110.00 $3,373.00 $5,105.00 $5,508.00 $4,532.00 $3,144.00 $5,328.00 $15,523.00

Housekeeping Supplies  $9,937.00 $5,377.00 $5,410.00 $14,917.00 $5,636.00 $9,305.00 $6,914.00 $9,855.00 $15,523.00 $17,543.00 $5,337.00 $7,273.00 $10,289.00 $12,508.00 $9,222.00 $12,183.00 $22,078.00



Paper/Plastic   $‐    $21.00 $64.00  $‐    $‐    $423.00 $‐    $42.00 $73.00 $230.00  $‐    $134.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $1,097.00

Equipment Rental   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $32.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Small Equipment Purchase  $75.00 $980.00  $‐    $849.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $71.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $1,095.00

Equipment Repair & Maintenance  $‐    $26.00  $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $83.00 $‐    $‐   

Housekeeping Purchased Servic   $‐     $‐     $‐     $‐    $2,423.00 $‐    $1,068.00 $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $433.00 $923.00 $‐    $‐    $‐   

Housekeeping Other   $‐    $126.00  $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Wages ‐ P & M Supervisor   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $2,339.00 $‐    $1,629.00 $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Wages ‐ P  & M Regular  $30,577.00 $35,976.00 $47,128.00 $43,956.00 $48,763.00 $57,629.00 $28,912.00 $37,697.00 $58,442.00 $70,518.00 $31,308.00 $33,893.00 $63,842.00 $38,931.00 $38,973.00 $86,585.00 $117,401.00

Telephone  $7,259.00 $6,934.00 $6,636.00 $5,481.00 $9,789.00 $5,237.00 $11,051.00 $7,632.00 $7,350.00 $13,648.00 $9,117.00 $14,097.00 $9,223.00 $7,075.00 $10,014.00 $4,606.00 $44,437.00

Cable‐Satellite  $5,935.00 $3,752.00 $5,205.00 $1,100.00 $2,141.00 $4,505.00 $2,851.00 $4,722.00 $14,134.00 $1,254.00 $3,112.00 $3,988.00 $3,071.00 $6,809.00 $3,875.00 $13,208.00 $24,216.00

Gas  $6,816.00 $6,479.00 $10,834.00 $9,045.00 $7,570.00 $7,474.00 $10,384.00 $5,621.00 $7,468.00 $27,500.00 $9,240.00 $10,555.00 $18,303.00 $6,481.00 $8,958.00 $74,352.00 $27,198.00

Electricity  $32,028.00 $28,847.00 $27,692.00 $38,356.00 $34,486.00 $27,921.00 $23,820.00 $23,891.00 $65,666.00 $92,345.00 $24,865.00 $25,973.00 $53,843.00 $21,063.00 $28,387.00 $217,391.00 $149,824.00

Water  $5,674.00 $5,064.00 $7,493.00 $15,194.00 $2,883.00 $7,340.00 $10,668.00 $5,763.00 $5,933.00 $37,734.00 $5,469.00 $11,702.00 $4,552.00 $11,666.00 $6,993.00 $3,214.00 $10,830.00

Sewer  $8,788.00 $10,147.00 $10,434.00 $14,542.00 $2,213.00 $7,735.00 $14,718.00 $8,132.00 $4,875.00 $63,106.00 $5,526.00 $12,725.00 $5,864.00 $10,891.00 $15,069.00 $6,671.00 $30,528.00

Trash Removal  $5,882.00 $600.00 $2,552.00 $12,494.00 $6,994.00 $17,238.00 $4,091.00 $6,261.00 $4,487.00 $6,268.00 $3,989.00 $8,509.00 $8,402.00 $3,745.00 $5,457.00 $3,318.00 $21,584.00

Carpet Cleaning   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $200.00  $‐    $‐    $‐    $190.00 $‐    $‐    $‐   

Service Contracts  $720.00 $2,922.00 $540.00 $7,070.00 $1,140.00 $3,625.00 $575.00 $3,817.00 $904.00 $12,785.00 $1,046.00 $3,328.00 $3,840.00 $760.00 $608.00 $13,307.00 $7,587.00

Pest Control  $845.00 $1,690.00 $947.00 $3,355.00 $916.00 $1,605.00 $3,995.00 $1,625.00 $528.00 $11,284.00 $980.00 $3,659.00 $7,200.00 $825.00 $2,150.00 $3,106.00 $5,084.00

Vehicle Repair & Maintenance   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $51.00 $148.00  $‐    $‐    $110.00 $1,021.00 $‐    $‐    $‐   

Supplies  $9,308.00 $6,473.00 $21,490.00 $15,789.00 $7,956.00 $36,776.00 $20,240.00 $5,288.00 $12,471.00 $14,709.00 $6,702.00 $13,651.00 $23,077.00 $5,627.00 $15,462.00 $7,034.00 $20,685.00

Grounds Landscaping  $3,060.00 $2,513.00 $1,100.00 $813.00 $15,414.00 $5,086.00 $2,795.00 $1,013.00 $5,203.00 $7,864.00 $3,114.00 $1,020.00 $30,267.00 $200.00 $393.00 $‐    $1,916.00

Equipment Rental   $‐     $‐     $‐    $1,888.00 $‐    $1,988.00 $175.00 $161.00 $‐    $293.00 $60.00 $224.00 $‐    $164.00 $68.00 $‐    $437.00

Small Equipment Purchase   $‐    $678.00  $‐     $‐    $‐    $393.00 $‐    $203.00 $‐    $‐    $700.00 $‐    $‐    $196.00 $‐    $1,617.00 $65.00

Repair & Maintenance  $13,096.00 $6,387.00 $13,332.00 $17,805.00 $16,542.00 $23,751.00 $13,754.00 $11,518.00 $14,294.00 $13,160.00 $15,060.00 $26,992.00 $53,240.00 $6,068.00 $13,180.00 $7,682.00 $31,469.00

P & M Purchased Services  $1,123.00  $‐    $1,226.00 $180.00 $1,426.00 $2,800.00 $2,227.00 $‐    $‐    $‐     $‐    $32.00 $233.00 $1,697.00 $223.00 $‐    $‐   

Internet Service  $1,077.00 $335.00 $1,439.00 $2,381.00 $1,121.00 $843.00 $1,072.00 $801.00 $1,470.00 $154.00 $1,541.00 $923.00 $6,637.00 $400.00 $622.00 $‐    $4,228.00

Other   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $40.00

Wages ‐ Administrator / Depar  $79,228.00 $71,199.00 $79,428.00 $76,539.00 $75,157.00 $79,895.00 $82,332.00 $74,243.00 $90,235.00 $50,115.00 $67,724.00 $76,706.00 $72,721.00 $85,333.00 $82,167.00 $74,961.00 $162,907.00

Wages ‐ Office Manager / Rece  $40,185.00 $32,620.00 $61,817.00 $65,914.00 $48,247.00 $54,884.00 $40,955.00 $43,444.00 $62,867.00 $136,119.00 $44,174.00 $23,614.00 $58,875.00 $38,222.00 $35,743.00 $135,239.00 $106,960.00

Wages ‐ Regular ‐ Marketing S   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $16,817.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Management Fees  $164,269.00 $203,378.00 $181,249.00 $211,008.00 $256,230.00 $207,981.00 $190,440.00 $277,800.00 $375,776.00 $407,827.00 $175,902.00 $216,440.00 $177,464.00 $295,809.00 $245,281.00 $264,744.00 $832,820.00

IGT License Fees   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $6,435.00

Donations   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $35.00 $‐    $‐    ($200.00) $‐    ($2,290.00) $‐   

Payroll Taxes  $85,903.00 $89,565.00 $94,556.00 $119,289.00 $97,437.00 $127,616.00 $98,596.00 $112,282.00 $170,925.00 $222,775.00 $82,042.00 $116,991.00 $147,810.00 $113,147.00 $95,351.00 $172,193.00 $360,955.00

Payroll Processing Fee  $26,413.00 $27,500.00 $28,911.00 $35,667.00 $29,568.00 $38,235.00 $29,753.00 $33,255.00 $51,715.00 $67,950.00 $24,472.00 $35,894.00 $45,306.00 $34,821.00 $28,815.00 $51,769.00 $109,133.00

Workers Compensation   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $62.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Background Check  $1,620.00 $947.00 $1,486.00 $1,380.00 $1,617.00 $2,427.00 $1,065.00 $3,282.00 $2,211.00 $3,601.00 $2,428.00 $1,208.00 $3,977.00 $1,508.00 $2,042.00 $5,357.00 $6,413.00

Beautician   $‐     $‐     $‐     $‐    $120.00 $‐    $‐    $40.00 $1,685.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Physicals  $637.00 $990.00 $761.00 $4,239.00 $500.00 $1,446.00 $785.00 $1,814.00 $90.00 $1,117.00 $1,095.00 $55.00 $361.00 $575.00 $‐    $‐    $3,144.00



Employee Appreciation   $‐    $470.00 $152.00 $1,828.00 $695.00 ($1,090.00) $23.00 $248.00 $6,448.00 $2,153.00 $192.00 $‐    $4,018.00 $100.00 $215.00 $‐    $1,548.00

Employee Charge   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $159.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Unemployment   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Group Insurance  $23,073.00 $14,119.00 $24,749.00 $27,826.00 $24,632.00 $48,927.00 $31,770.00 $6,822.00 $48,636.00 $17,695.00 $12,107.00 $31,269.00 $24,605.00 $20,594.00 $22,109.00 $71,492.00 $66,981.00

Uniform Expense  $597.00 $634.00  $‐    $14.00 $‐    $189.00 $1,481.00 $183.00 $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $210.00 $‐    $‐   

Legal Fees  $556.00 $556.00 $469.00 $661.00 $626.00 $1,791.00 $1,222.00 $1,134.00 $1,335.00 $1,748.00 $924.00 $1,374.00 $23,101.00 $‐    $626.00 $1,651.00 $1,502.00

Bank Charges   $‐    $34.00  $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $9.00 $‐    $10.00 $‐    $‐    $‐    $4.00 $193.00 $199.00

Interest Expense  $3,271.00 $1,485.00 $1,734.00 $9,853.00 $715.00 $9,825.00 $2,297.00 $975.00 $501.00 $3,132.00 $4,486.00 $808.00 $1,014.00 $319.00 $1,524.00 $1,127.00 $1,389.00

Accounting Fees  $7,389.00 $4,314.00 $7,304.00 $8,661.00 $3,538.00 $8,463.00 $8,619.00 $7,416.00 $9,633.00 $11,400.00 $8,848.00 $7,783.00 $8,281.00 $1,348.00 $6,893.00 $7,593.00 $14,896.00

Data Processing Fees  $584.00 $208.00 $623.00 $1,672.00 $683.00 $254.00 $688.00 $1,733.00 $1,168.00 $1,168.00 $1,518.00 $1,036.00 $6,355.00 $208.00 $2,368.00 $305.00 $1,011.00

Professional Fees  $2,513.00 $2,536.00 $4,589.00 $7,285.00 $3,683.00 $4,720.00 $4,712.00 $1,928.00 $10,099.00 $5,883.00 ($2,091.00) $2,079.00 $8,364.00 $1,928.00 $3,769.00 $2,730.00 ($2,405.00)

Advertising / Help Wanted  $32.00 $600.00 $32.00 $278.00 $182.00 $740.00 $976.00 $487.00 $2,811.00 $866.00 $1,955.00 $190.00 $555.00 ($169.00) $456.00 $671.00 $11,910.00

Marketing  $210.00 $901.00 $217.00 $751.00 $489.00 $379.00 $1,144.00 $816.00 $4,379.00 $2,320.00 $1,751.00 $136.00 $1,398.00 $333.00 $611.00 $1,889.00 $5,612.00

Software Maintenance  $9,936.00 $8,506.00 $10,030.00 $13,276.00 $11,324.00 $14,808.00 $9,310.00 $10,857.00 $23,150.00 $24,174.00 $10,235.00 $10,700.00 $15,775.00 $14,845.00 $11,720.00 $25,472.00 $33,318.00

Computer Support   $‐    $23.00  $‐     $‐    $95.00 $336.00 $996.00 $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Insurance ‐ General  $500.00  $‐    $500.00 $350.00 $500.00 $450.00 $2,427.00 $500.00 $500.00 $550.00 $500.00 $300.00 $600.00 $500.00 $500.00 $‐    $‐   

Insurance ‐ Auto   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Insurance ‐ Liability  $17,300.00 $19,259.00 $19,217.00 $26,065.00 $19,259.00 $28,167.00 $19,259.00 $22,301.00 $45,064.00 $68,200.00 $19,259.00 $25,339.00 $32,256.00 $20,884.00 $19,259.00 $26,355.00 $95,129.00

Insurance ‐ Work Compensation  $21,570.00 $21,893.00 $21,829.00 $31,325.00 $23,729.00 $33,996.00 $23,535.00 $25,125.00 $46,303.00 $73,571.00 $23,212.00 $30,213.00 $38,491.00 $25,567.00 $24,698.00 $32,978.00 $101,185.00

Bad Debt Expense  $23,748.00 $32,051.00 $21,781.00 $26,242.00 $26,703.00 $29,415.00 $25,376.00 $31,018.00 $44,801.00 $59,306.00 $19,481.00 $26,787.00 $36,670.00 $30,759.00 $25,637.00 $43,118.00 $108,974.00

Taxes ‐ NFAC  $188,325.00 $163,602.00 $160,897.00 $215,883.00 $143,344.00 $261,617.00 $143,152.00 $177,344.00 $275,912.00 $322,354.00 $165,186.00 $246,835.00 $270,633.00 $198,613.00 $153,002.00 $255,278.00 $640,251.00

Taxes‐ Personal Property  $1,023.00 $4,139.00 $1,307.00  $‐    $1,972.00 $1,377.00 $1,426.00 $4,971.00 $3,950.00 $5,494.00 $754.00 $131.00 $1,641.00 $88.00 $6,859.00 $1,517.00 $3,609.00

Taxes‐ Real Estate   $‐     $‐     $‐    $1,377.00 $3,453.00 $2,956.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $1,202.00 $190.00 $2,067.00 $‐    $‐    $‐    $‐   

Taxes ‐ General   $‐     $‐     $‐    $87.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $16.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Inspection  $49.00  $‐     $‐     $‐    $180.00 $25.00 $350.00 $‐    $2,490.00 $191.00  $‐    $‐    $‐    $‐    $235.00 $‐    $‐   

Office Supplies  $8,144.00 $12,806.00 $7,201.00 $11,931.00 $8,968.00 $6,741.00 $12,060.00 $10,783.00 $14,846.00 $9,796.00 $5,204.00 $11,906.00 $8,859.00 $8,132.00 $8,766.00 $15,065.00 $17,928.00

Equipment Rental   $‐     $‐     $‐    $45.00 $179.00 $305.00 $‐    $1,045.00 $‐    $681.00 $30.00 $368.00 $‐    $209.00 $‐    $‐    $457.00

Small Equipment Purchase   $‐    $170.00 $32.00  $‐    $‐    $2,558.00 $80.00 $‐    $67.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Copier Equipment  $2,142.00 $1,394.00 $1,837.00 $5,610.00 $3,353.00 $8,303.00 $1,823.00 $1,645.00 $9,160.00 $7,382.00 $1,545.00 $1,561.00 $8,455.00 $5,403.00 $2,093.00 $2,857.00 $15,735.00

Computer Maintenance  $365.00 $398.00 $537.00 $1,104.00 $208.00 $915.00 $1,590.00 $4,723.00 $2,273.00 $871.00 $884.00 $2,051.00 $2,016.00 $339.00 $208.00 $2,053.00 $3,399.00

Auto Expense  $802.00 $15,033.00 $732.00 $2,108.00 $1,115.00 $16,175.00 $4,653.00 $9,619.00 $1,890.00 $5,436.00 $772.00 $993.00 $2,324.00 $3,693.00 $717.00 $918.00 $4,110.00

Dues & Subscriptions  $7,123.00 $4,372.00 $9,975.00 $6,262.00 $2,991.00 $7,564.00 $5,789.00 $10,331.00 $6,616.00 $9,551.00 $5,134.00 $6,418.00 $11,546.00 $4,691.00 $10,287.00 $7,167.00 $15,728.00

Travel & Seminar   $‐     $‐     $‐    $150.00 $‐    $10.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $14.00 $‐    $‐    $54.00

Travel ‐ Air  $1,619.00 $1,619.00 $1,619.00 $2,280.00 $1,619.00 $2,344.00 $1,619.00 $1,875.00 $3,281.00 $5,199.00 $1,619.00 $2,131.00 $2,399.00 $1,790.00 $1,619.00 $2,003.00 $7,244.00

Travel ‐ Lodging  $610.00 $610.00 $610.00 $1,113.00 $758.00 $883.00 $610.00 $707.00 $1,799.00 $1,959.00 $610.00 $803.00 $2,504.00 $674.00 $610.00 $898.00 $2,730.00

Travel ‐ Meals  $150.00 $150.00 $150.00 $321.00 $162.00 $218.00 $254.00 $174.00 $409.00 $483.00 $150.00 $198.00 $179.00 $166.00 $150.00 $203.00 $672.00

Education  $247.00 $228.00 $228.00 $413.00 $228.00 $563.00 $234.00 $309.00 $1,425.00 $624.00 $247.00 $299.00 $338.00 $511.00 $247.00 $685.00 $1,564.00

Mileage Reimbursement  $101.00 $1,314.00 $1,503.00  $‐    $1,917.00 $1,021.00 $6,732.00 $544.00 $6,771.00 $3,004.00 $1,892.00 $395.00 $392.00 $2,114.00 $4,170.00 $1,683.00 $4,999.00

Purchased Services  $5,208.00 $3,804.00 $3,468.00 $6,444.00 $4,459.00 $6,123.00 $5,325.00 $4,890.00 $13,122.00 $10,255.00 $3,265.00 $8,901.00 $8,368.00 $4,687.00 $5,390.00 $4,553.00 $54,303.00

Resident Reimbursement  $93.00 $43.00 $46.00  $‐    $142.00 $133.00 $910.00 $130.00 $128.00 $213.00  $‐    $160.00 $2,079.00 $‐    $50.00 $58.00 $831.00



Postage  $1,573.00 $1,166.00 $1,489.00 $3,263.00 $2,426.00 $2,783.00 $2,308.00 $3,186.00 $3,404.00 $3,719.00 $1,623.00 $3,063.00 $4,476.00 $2,811.00 $1,377.00 $3,462.00 $4,146.00

Other Licenses  $52,205.00 $30,200.00 $30,200.00 $100,220.00 $101,060.00 $28,400.00 $28,200.00 $68,200.00 $180,696.00 $82,500.00 $54,200.00 $68,200.00 $24,300.00 $43,477.00 $100,200.00 $36,350.00 $129,435.00

Document Destruction  $1,010.00 $1,080.00 $1,467.00 $715.00 $‐    $2,013.00 $1,229.00 $1,026.00 $‐    $880.00 $1,013.00 $843.00 $1,722.00 $1,620.00 $818.00 $252.00 $504.00

Penalties   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $4.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Parking   $‐     $‐     $‐    $22.00 $7.00 $55.00 $‐    $6,060.00 $‐    $3.00  $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Printing   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $8.00 $28.00 $‐    $‐    $54.00 $‐    $‐    $28.00 $‐    $‐    $‐   

Public Relations   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $75.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Miscellaneous  ($1.00) $1.00  $‐     $‐    $‐    $‐    $21.00 $3.00 $746.00 $‐    ($1.00) ($1.00) $21,425.00 $‐    $1.00 $651.00 $349.00

Employee Holiday Party  $589.00  $‐     $‐    $1,350.00 $465.00 $1,001.00 $403.00 $605.00 $2,108.00 $297.00 $341.00 $100.00 $700.00 $651.00 $131.00 $291.00 $1,938.00

Rent Expense  $367,556.00 $291,496.00 $319,008.00 $469,332.00 $377,025.00 $381,420.00 $245,040.00 $361,356.00 $748,661.00 $548,356.00 $376,804.00 $271,569.00 $284,092.00 $188,340.00 $376,804.00 $394,220.00 $1,117,688.00

Ancillary   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $158.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

X‐Rays  $585.00 $2,452.00 $1,199.00 $4,769.00 $318.00 $2,455.00 $1,588.00 $640.00 $4,856.00 $2,068.00 $1,313.00 $65.00 $3,344.00 $325.00 $1,350.00 $1,756.00 $3,517.00

Labs  $4,358.00 $3,718.00 $3,377.00 $4,372.00 $11,474.00 $4,036.00 $2,157.00 $4,076.00 $4,458.00 $6,230.00 $1,970.00 $2,376.00 $2,517.00 $908.00 $3,285.00 $2,967.00 $19,152.00

Other  $6,894.00 $3,068.00 $1,577.00 $1,155.00 $1,708.00 $9,394.00 $17,240.00 $4,892.00 $1,744.00 $3,754.00 $18,392.00 $‐    $4,073.00 $‐    $2,507.00 $1,223.00 $46,282.00

Contracted Services   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $128.00  $‐    $545.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Med A PT  $18,413.00 $27,208.00 $25,390.00 $43,023.00 $69,922.00 $26,290.00 $68,062.00 $28,739.00 $81,910.00 $65,247.00 $48,968.00 $2,831.00 $31,995.00 $10,716.00 $41,337.00 $70,429.00 $315,210.00

Med B PT  $30,245.00 $53,310.00 $41,453.00 $19,086.00 $11,186.00 $37,008.00 $35,752.00 $6,065.00 $56,089.00 $51,949.00 $25,128.00 $2,228.00 $5,721.00 $19,145.00 $19,726.00 $26,537.00 $53,642.00

Managed Care PT  $9,355.00 $3,627.00 $5,605.00 $4,217.00 $16,778.00 $5,600.00 $2,597.00 $2,697.00 $46,420.00 $4,558.00 $3,676.00 $453.00 $12,040.00 $922.00 $4,360.00 $1,720.00 $20,729.00

Private PT  $1,121.00 $534.00  $‐     $‐    $1,443.00 $169.00 $‐    $‐    $3,173.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $328.00 $3,066.00 $‐    $11,464.00

Medicaid PT  $27,107.00 $25,671.00 $10,467.00 $29,580.00 $5,346.00 $32,741.00 $11,082.00 $17,175.00 $4,594.00 $16,730.00 $713.00 $10,301.00 $9,234.00 $13,576.00 $12,423.00 $‐    $18,600.00

Managed Care Part B ‐ PT  $370.00 $8,916.00 $625.00 $2,607.00 $585.00 $477.00 $‐    $243.00 $3,492.00 $484.00 $1,493.00 $531.00 $878.00 $‐    $‐    $515.00 $4,794.00

Managed Care Part B ‐ OT   $‐    $840.00 $2,170.00 $1,552.00 $935.00 $548.00 $‐    $727.00 $1,994.00 $4,293.00 $807.00 $1,312.00 $1,145.00 $‐    $‐    $720.00 $4,054.00

Managed Care Part B ‐ ST   $‐    $2,837.00  $‐    $249.00 $30.00 $‐    $‐    $‐    $3,708.00 $‐     $‐    $683.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $2,379.00

Hospice ‐PT   $‐     $‐     $‐     $‐    $‐    $49.00 $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $25.00 $‐    $‐   

Hospice ‐ OT   $‐    $87.00  $‐     $‐    $‐    $50.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $194.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐   

Hospice ‐ ST   $‐    $248.00  $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $249.00 $500.00 $‐    $‐    $240.00

Med A OT  $22,321.00 $14,427.00 $21,992.00 $48,918.00 $61,944.00 $28,563.00 $62,166.00 $49,510.00 $72,859.00 $69,445.00 $40,102.00 $2,823.00 $31,613.00 $12,755.00 $27,021.00 $80,256.00 $234,051.00

Med B OT  $50,758.00 $11,932.00 $27,560.00 $14,245.00 $6,908.00 $48,105.00 $29,738.00 $11,817.00 $50,964.00 $85,067.00 $9,029.00 $4,541.00 $5,058.00 $22,911.00 $9,395.00 $73,453.00 $51,782.00

Managed Care OT  $8,688.00 $1,912.00 $6,107.00 $3,694.00 $14,998.00 $6,425.00 $2,115.00 $3,096.00 $41,061.00 $5,803.00 $2,930.00 $1,204.00 $9,454.00 $1,865.00 $3,153.00 $2,331.00 $16,602.00

Private OT   $‐     $‐     $‐     $‐    $696.00 $61.00 $‐    $‐    $3,686.00 $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $3,510.00 $‐    $2,755.00

Medicaid OT  $44,429.00 $2,568.00 $11,244.00 $26,519.00 $5,869.00 $37,880.00 $7,732.00 $27,175.00 $4,290.00 $39,302.00 $433.00 $10,176.00 $7,988.00 $17,484.00 $10,497.00 $‐    $18,230.00

Med A ST  $4,384.00 $18,340.00 $1,413.00 $9,363.00 $645.00 $5,792.00 $3,992.00 $5,805.00 $10,482.00 $29,286.00 $6,063.00 $1,765.00 $8,218.00 $1,477.00 $28,468.00 $26,762.00 $66,337.00

Med B ST  $6,723.00 $22,323.00 $3,527.00 $1,870.00 $815.00 $6,060.00 $8,852.00 $2,056.00 $19,043.00 $17,822.00 $2,130.00 $1,658.00 $1,361.00 $17,737.00 $11,847.00 $35,169.00 $37,217.00

Managed Care ST  $2,944.00 $2,262.00  $‐    $1,075.00 $30.00 $791.00 $165.00 $1,735.00 $6,610.00 $1,803.00 $615.00 $‐    $2,403.00 $1,170.00 $2,161.00 $805.00 $8,857.00

Private ST  $405.00 $982.00  $‐     $‐    $187.00 $‐    $‐    $‐    $‐    $‐     $‐    $‐    $‐    $‐    $4,982.00 $‐    $1,705.00

Medicaid ST  $7,142.00 $11,848.00 $1,948.00 $6,636.00 $607.00 $5,820.00 $2,715.00 $7,025.00 $3,721.00 $8,946.00 $375.00 $4,990.00 $4,424.00 $5,177.00 $11,117.00 $‐    $9,626.00

Pharmacy Consultant  $1,098.00 $820.00 $500.00 $1,882.00 $1,068.00 $1,454.00 $978.00 $1,290.00 $2,335.00 $2,980.00 $998.00 $1,791.00 $1,849.00 $1,245.00 $975.00 $1,725.00 $4,088.00

Legend Drugs  $72,861.00 $59,814.00 $45,901.00 $117,116.00 $142,669.00 $108,136.00 $62,946.00 $72,102.00 $89,168.00 $132,263.00 $71,133.00 $16,397.00 $76,815.00 $20,447.00 $110,256.00 $72,039.00 $332,545.00

Non‐Legend Drugs  $18,608.00 $4,682.00 $2,634.00 $7,018.00 $5,369.00 $1,989.00 $2,044.00 $2,132.00 $11,384.00 $13,640.00 $12,362.00 $3,524.00 $6,562.00 $2,209.00 $4,792.00 $17,961.00 $16,464.00



TOTAL Expenses  $2,622,438.00 $2,507,663.00 $2,541,214.00 $3,374,970.00 $2,957,771.00 $3,460,435.00 $2,639,365.00 $2,964,328.00 $5,042,170.00 $5,909,143.00 $2,418,169.00 $2,862,306.00 $3,649,920.00 $2,779,593.00 $2,813,738.00 $4,371,494.00 $10,288,272.00

Net Income  $219,929.00 $70,100.00 $318,819.00 $37,193.00 ($55,064.00) $228,528.00 ($22,969.00) $317,466.00 ($48,783.00) $994,701.00 ($82,366.00) $233,370.00 $780,262.00 $830,952.00 ($48,345.00) $207,207.00 $1,919,523.00

Less:  Hospital Portion of UPL $370,290.00 $153,094.00 $425,107.50 $479,822.00 $164,475.00 $479,620.00 $120,638.00 $244,907.50 $247,530.50 $629,349.00 $200,403.50 $239,121.00 $490,298.50 $329,137.50 $144,025.00 $213,201.00 $818,275.00

Add:  Management Fees Expensed $164,269.00 $203,378.00 $181,249.00 $211,008.00 $256,230.00 $207,981.00 $190,440.00 $277,800.00 $375,776.00 $407,827.00 $175,902.00 $216,440.00 $177,464.00 $295,809.00 $245,281.00 $264,744.00 $832,820.00

Add:  Payroll Processing Fee Expen $26,413.00 $27,500.00 $28,911.00 $35,667.00 $29,568.00 $38,235.00 $29,753.00 $33,255.00 $51,715.00 $67,950.00 $24,472.00 $35,894.00 $45,306.00 $34,821.00 $28,815.00 $51,769.00 $109,133.00

Add:  License Fee Expensed $52,205.00 $30,200.00 $30,200.00 $100,220.00 $101,060.00 $28,400.00 $28,200.00 $68,200.00 $180,696.00 $82,500.00 $54,200.00 $68,200.00 $24,300.00 $43,477.00 $100,200.00 $36,350.00 $129,435.00

Less: 5% Non Upl Revenue Mgmt F $105,089.35 $113,578.75 $100,490.90 $122,625.95 $128,687.85 $136,486.15 $118,756.00 $139,598.95 $224,916.30 $282,257.30 $96,749.80 $130,871.70 $172,479.25 $147,613.50 $123,867.15 $207,614.95 $528,562.25

Add:  Rent Expense $367,556.00 $291,496.00 $319,008.00 $469,332.00 $377,025.00 $381,420.00 $245,040.00 $361,356.00 $748,661.00 $548,356.00 $376,804.00 $271,569.00 $284,092.00 $188,340.00 $376,804.00 $394,220.00 $1,117,688.00

Adjusted EBITDAR $354,992.65 $356,001.25 $352,588.60 $250,972.05 $415,656.15 $268,457.85 $231,070.00 $673,570.55 $835,618.20 $1,189,727.70 $251,858.70 $455,480.30 $648,646.25 $916,648.00 $434,862.85 $533,474.05 $2,761,761.75

With Rate Increases $540,137.65 $432,548.25 $565,142.35 $490,883.05 $497,893.65 $508,267.85 $291,389.00 $796,024.30 $959,383.45 $1,504,402.20 $352,060.45 $575,040.80 $893,795.50 $1,081,216.75 $506,875.35 $640,074.55 $3,170,899.25



Addenda 

 

ADDENDUM E 

Legal Description 
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EXHIBIT A5 

 

BLOOMINGTON NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Monroe, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

A part of the Northeast Quarter of the Northwest Quarter of Section 9, Township 8 North, Range 

1 West, Monroe County, Indiana, more particularly described as follows: 

 

Commencing at the Southeast corner of the Northeast Quarter of the Northwest Quarter; thence 

North 00 degrees 00 minutes 00 seconds East, 38.35 feet to the Southeast corner of Sylvan 

Addition (P.B. 301); thence along the South line of said Sylvan Addition and the North right of 

way of Miller Drive, South 88 degrees 39 minutes 00 seconds West, 751.50 feet to the Southwest 

corner of Sylvan Addition monumented by a 2 inch iron pipe; said point being the point of 

beginning; thence continuing along said right of way of Miller Drive South 88 degrees 39 

minutes 00 seconds West, 125.00 feet to a 5/8 inch rebar; thence North 01 degrees 46 minutes 31 

seconds West, 238.55 feet to the South line of Black Lumber (DR 200, page 389); thence along 

the South line of Black Lumber North 82 degrees 00 minutes 00 seconds East, 125.85 feet to the 

Northwest corner of said Sylvan Addition; thence along the West line of Sylvan Addition South 

01 degrees 45 minutes 00 seconds East, 253.12 feet to the point of beginning.  

 

Commonly known as: 120 East Miller Drive, Bloomington, Indiana 

 

Permanent Index No.: 53-08-09-200-063.000-009 / 0153928000 
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EXHIBIT A6 

 

CORYDON NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Harrison, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Part of Out Lot No. 2, in the Hillcrest subdivision to the Town of Corydon, located in Section 6, 

Township 4 South, Range 4 East, in Harrison Township, Harrison County, Indiana. Commencing 

at the Northeast corner of said Out Lot No 2; thence West with the North line of Out Lot No. 2 

175.00 feet to a No. 5 Reinforcing bar; thence South 00 degrees 02 minutes 16 seconds West 

Parallel to the East line of Out Lot No. 2 175.00 feet to a No. 5 reinforcing bar; thence East 

parallel to the North line of Out Lot No. 2 175.00 feet to a No. 5 reinforcing bar found in the East 

line of Out Lot No. 2; thence along the East line of Out Lot No. 2 North 00 degrees 02 minutes 

16 seconds East 175.00 feet to the point of beginning. 

 

Property Address: 315 Country Club Road, Corydon, Indiana 

 

Tax Id. No.: 31-14-06-126-016.000-008  
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EXHIBIT A7 

 

ESSEX NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Boone, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Parcel I: 

 

Beginning at a point 33 feet 6 inches West of the Northeast corner of Lot 59 (said point also 

being 65 feet East of the Northwest corner of Lot 58) in Fairview Addition to the City of 

Lebanon, Boone County, Indiana, and run thence East 132 feet to the Northeast corner of Lot 61; 

thence South 10 degrees East 121.85 feet to the Southeast corner of Lot 61; thence West 153.16 

feet to a point 33 feet 6 inches West of the Southeast corner of Lot 59; thence North 120 feet to 

the place of beginning, all lots being in Fairview Addition to Lebanon, Indiana. 

 

Parcel II: 

 

Lots numbered sixty-seven (67), sixty-eight (68), and sixty-nine (69) in Fairview Addition, to the 

City of Lebanon, Boone County, Indiana, as per plat thereof recorded in the Office of the 

Recorded of Boone County, Indiana (Plat ook 3, Page 80). 

 

Property Address: 301 Essex Street, Lebanon, Indiana 

 

Tax Id. No.: 015-28720-00 / 06-10-25-000-001.205-002 
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EXHIBIT A19 

 

HIGHLAND MANOR HEALTHCARE LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Marion, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

PARCEL 1: 

The North One-Half of Lot 13 in Burton and Campbell’s Park Place Addition, as per plat thereof, 

recorded in Plat Book 3, Page 196, in the Office of the Recorder of Marion County, Indiana. 

 

PARCEL 2: 

Lot 18 and 13 feet 4 inches taken by parallel lines off the South Side of Lot 13 in Burton and 

Campbell’s Park Place Addition to the City of Indianapolis, the plat of which is recorded in Plat 

Book 3, Page 196, in the Office of the Recorder of Marion County, Indiana. 

 

AND 

 

The South Half (1/2) of Lot Thirteen (13) in Burton and Campbell’s Park Place Addition to the 

City of Indianapolis, excepting 13 feet 4 inches off of the entire South side of said South One 

Half (½) of Lot 13, as per plat thereof, recorded in Plat Book 3, at Page 196 in the Office of the 

Recorder of Marion County, Indiana. 

 

Property Address: 2940 North Capital Avenue, Indianapolis, Indiana 

 

Tax Id. Nos.: 1014197 / 49-06-26-190-060.000-101, as to Parcel 1; 1077267 / 49-06-26-190-

058.000-101, as to Parcel 2 
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EXHIBIT A8 

 

HIGHLAND NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Lake, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Lot Number 21 and the South 14.50 feet of Lot Number 22, Erie Subdivision No. 1 of the 

Industrial Center Land Company, in the Town of Highland, as shown in Plat Book 26, page 36, 

Lake County, Indiana. 

 

Property Address: 9630 5th Street, Highland, Indiana 46322 

 

Tax ID Number: 45-07-28-454-015.000-026 / 16-27-181-0021 
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EXHIBIT A12 

 

LAWRENCE MANOR LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Marion, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Lots 8 and 9 in Watson, an Addition to the City of Indianapolis, as per plat thereof recorded in 

Plat Book 19, Page 184, in the Office of the Recorder of Marion County, Indiana. 

 

Property Address: 8935 East 46th Street, Indianapolis, Indiana 

 

Tax Id. Nos.: 40033610 / 49-08-18-111-005.000-407; 4002685 / 49-08-18-111-006.000-407 
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EXHIBIT A9 

 

LINTON NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Greene, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

A part of the Northwest Quarter of the Northwest Quarter of Section 24, Township 7 North, 

Range 7 West, Greene County, Indiana, described as follows: 

 

Commencing at a half inch rebar marking the Northwest corner of said Section 24; thence South 

00 degrees 00 minutes 00 seconds East, along the West line of said Northwest Quarter 161.48 

feet; thence leaving said West line North 90 degrees 00 minutes 00 seconds East, 362.00 feet to 

the point of beginning, said point being the centerline of State Road 54; thence North 79 degrees 

00 minutes 52 seconds East, along said centerline, 152.80 feet (said point being the Northwest 

corner of Deed Record 205, page 488); thence South 00 degrees 00 minutes 00 seconds East, 

parallel with the West line of said Section 24 (and passing a 5/8 inch rebar at 40.63 feet) and 

along the West line of Deed Record 205, page 488, a distance of 322.70 feet to a 5/8 inch rebar; 

thence South 87 degrees 33 minutes 00 seconds West, 150.14 feet to a 5/8 inch rebar; thence 

North 00 degrees 00 minutes 00 seconds West (parallel with the West line of Section 24 and 

along the West line of Lot 4 (and the extension thereof) of vacated Nash’s Addition to the City of 

Linton), (passing a rebar at 259.37 feet) 300.00 feet to the point of beginning, containing 1.07 

acres, more or less. 

 

Commonly known as: 1501 A Street Northeast, Linton, Indiana 

 

Permanent Index No.: 28-06-24-222-007.001-018 / 018-03514-00 
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EXHIBIT A10 

 

MERIDIAN NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Marion, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Two Hundred Seventy-Five feet off the East end of the following described real estate: Lot 3, 

lying East of the Bluff Road in Dumont’s Heirs Subdivision of part of the South Half of the 

Southeast Quarter of Section 14, Township 15 North, Range 3, East of the Second Principal 

Meridian, as per plat thereof recorded in Land Record XX, Page 477, in the Office of the 

Recorder of Marion County, Indiana, and being more particularly described as follows: 

 

Commencing at a point in the center of the Three Notch Road (now South Meridian Street) 

which is the East Boundary of the South Half of the Southeast Quarter of said Section 14, 

distance of 9 chains and 51 links due North from the Southeast corner of said Section 14, and 

running thence West 9 Chains and 80 links to a point in the center of the Bluff Road as now 

located; thence northeasterly along the center of said Road 1 chain and 66 links to a point; thence 

East 8 chains and 84 links to a point in the center of the Three Notch Road (now South Meridian 

Street) and thence South 1 chain and 36 links to the place of beginning; except, however, so 

much of said tract as was taken for opening and widening of South Meridian Street. 

 

Commonly known as: 2102 South Meridian Street, Indianapolis, Indiana 

 

Permanent Index No.: 49-11-14-121-005.000-101 / 1100628 
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EXHIBIT A2 

 

NORTH RIDGE LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Noble, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Lot 6 in the Meadows of North Ridge Village, as recorded in Document No. 051200431, in the 

Office of the Recorder of Noble County, Indiana. 

 

Commonly known as: 600 Trail Ridge Road, Albion, Indiana 

 

Permanent Index No.: 57-13-18-400-024.000-002 / 014-110028-30 
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EXHIBIT A18 

 

ROBERT E. LEE LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Floyd, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Lots 18, 20, 22, and 24 on Upper Elm Street, Lots 25, 27, 29, and 31 on Upper Second or Bank 

Streets, and Lots 26, 28, 30, and 32 on Third Street, all in Plat No. 93 in the City of New Albany, 

Floyd County, Indiana.  

 

Also being a part of Plat No. 93 of the Floyd County, Indiana Records and being a 20 foot wide 

alley running Northwesterly from Upper (East) Elm Street to Upper (East) Oak Street, parallel to 

and between East Bank Street and East Third Street in New Albany, Floyd County, Indiana, said 

alley being more particularly described as follows:  

 

Beginning at a drill hole in a concrete driveway at the intersection of the Northwesterly line of 

Upper (East) Elm Street and the Northeasterly line of East Second or Bank Street; thence 

with the Northwesterly line of Upper (East) Elm Street North 49 degrees 55 minutes 20 

seconds East 120 feet to a point, the true place of beginning; thence continuing North 49 

degrees 55 minutes 20 seconds East 20 feet; thence North 39 degrees 30 minutes 20 

seconds West parallel to the East Third Street 340.0 feet, more or less, to the point of the 

Southeasterly line of Upper (East) Oak Street; thence South 50 degrees 18 minutes 40 

seconds West 20 feet; thence South 39 degrees 30 minutes 00 seconds East 340 feet, 

more or less, to the place of beginning, containing 0.154 acres, more or less. 

 

Commonly known as: 201 East Elm Street, New Albany, Indiana 

 

Permanent Index Nos.: 22-05-00-200-112.000-008 / 008-77900-01 and 22-05-00-200-115.000-

008 / 008-77900-95 
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EXHIBIT A11 

 

ROCKVILLE NURSING & REHAB CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Parke, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Part of the Northeast Quarter of Section 1, Township 15 North, Range 8 West, of the Second 

Principal Meridian, Parke County, Indiana, more particularly described as follows: 

 

Beginning at a point 29.0 feet West and 1582.75 feet South of the Northeast corner of said 

Quarter Section, said point further described as lying in the West right-of-way line of U.S. 

Highway 41; thence South 00 Degrees 00 Minutes 00 Seconds West (Assumed Bearing) 50.00 

feet along said West right-of-way line; thence South 89 degrees 32 minutes 00 seconds West 

465.00 feet; thence South 00 degrees 00 minutes 29 seconds West 256.0 Feet (Deed 250.43 Feet 

(Meas.); thence South 89 degrees 06 minutes 15 seconds West 410.00 feet; thence North 00 

degrees 00 minutes 00 seconds East 513.50 feet; thence North 89 degrees 32 minutes 00 seconds 

East 605.00 feet; thence South 00 degrees 00 minutes 00 seconds West 204.00 feet; thence North  

89 degrees 32 minutes 00 seconds East 270.00 feet to the point of beginning. 

 

EXCEPTING THEREFROM: 

 

A part of the Northeast Quarter of Section 1, Township 15 North, Range 8 West, Parke County, 

Indiana, being that part of the Grantor’s land lying within the right of way lines depicted on the 

attached right of way parcel plat, marked Exhibit "B" described as follows: 

 

Commencing at the Northeast corner of said Section, designated as Point "231" on the Location 

Control Route Survey Plat Recorded in Instrument No. 2002390, Volume 85, Page 165, in the 

Office of the Recorder of said County; thence North 88 degrees 42 minutes 37 seconds West 

8.790 meters (28.84 feet) (29.0 feet by Volume 197, Page 426) along the North line of said 

Section to the West boundary of U.S.R. 41; thence South 0 degrees 50 minutes 57 seconds West 

28.162 meters (92.39 feet) along the boundary of said U.S.R. 41; thence South 0 degrees 59 

minutes 45 seconds West 454.845 meters (1,492.27 feet) along said boundary to a Northeast 

corner of the Grantor’s land and the point of beginning of this description; thence continuing 

South 0 degrees 59 minutes 45 seconds West 15.240 meters (50.00 feet) along said boundary to a 

Southeast corner of the Grantor’s land; thence North 88 degrees 57 minutes 55 seconds West 4.3 

80 meters (14.37 feet) along a South line of the Grantor’s land; thence North 0 degrees 59 

minutes 45 seconds East 15.240 meters (50100 feet) to a North line of the Grantor’s land; thence 

South 88 degrees 57 minutes 55 seconds East 4.380 meters (14.37 feet) along said North line to 

the point of beginning and containing 0.0067 hectares (0.016 acres), more or less. 

 

Property Address: 768 North US Highway 41, Rockville, Indiana 

 

Tax Id. No.: 61-10-01-000-207.000-001 
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EXHIBIT A3 

 

RURAL HEALTHCARE LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Marion, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Lots 9, 10, 11, and 12 in John W. Hitt’s Subdivision of Blocks 69, 70, 74, and 75 in S.K. 

Fletcher’s First Brookside Suburb, an addition to the City of Indianapolis, as per plat thereof 

recorded in Plat Book 6, page 51, in the Office of the Recorder of Marion County, Indiana. 

 

Commonly known as: 1747 North Rural Street, Indianapolis, Indiana 

 

Permanent Index No.: 49-07-32-141-008.000-101 / 1071318 
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EXHIBIT A4 

 

SUGAR CREEK NH LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Hancock, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Part of the Northeast Quarter of Section 6, Township 15 North, Range 6 East, Second Principal 

Meridian, Hancock County, Indiana, described as follows: 

 

Commencing at the point where the North line of the National Road (U.S. Highway No. 40) 

intersects with the West line of the Northeast Quarter of Section Six (6), Township Fifteen (15) 

North, Range Six (6) East; thence Eastwardly Eight Hundred Thirty-Five (835) feet on and along 

said North line of said U.S. highway Number Forty (40); thence North Seven Hundred Eight-

three (783) feet; thence Southwestwardly Eight Hundred Thirty-Eight and six tenths (838.6) feet, 

parallel with the North line of said U.S. Highway Number Forty (40), to the West line of said 

Northeast Quarter; thence South Seven Hundred Eighty-Three (783) feet on and along said West 

line to the place of beginning, containing Fifteen (15) acres, more or less. 

 

EXCEPTING THEREFROM: 

 

Part of the Northeast Quarter of Section 6, Township 15 North, Range 6 East, Second Principal 

Meridian, Hancock County, Indiana, described as follows: 

 

Commencing at the intersection of the North boundary of U.S.R. 40 (defined as 50 feet North of 

the centerline of said U.S.R. 40) and the West line of said Northeast Quarter; thence North 00 

degrees 39 minutes 57 seconds West (the East line of Section 1, Township 15 North, Range 5 

East being North 00 degrees 00 minutes 00 seconds East) along said west line a distance of 

531.27 feet to the Point of Beginning marked with a number 5 rebar with cap scribed 

“CORNERSTONE IN. NO. 0028” (hereafter referred to as a rebar with cap); thence continuing 

North 00 degrees 39 minutes 57 seconds West along said West line a distance of 251.73 feet to a 

rebar with cap; thence North 87 degrees 11 minutes 12 seconds East parallel with said North 

boundary of U.S.R. 40 a distance of 292.09 feet to a rebar with cap; thence South 00 degrees 39 

minutes 57 seconds East parallel with said West line a distance of 86.83 feet to a rebar with cap; 

thence South 87 degrees 11 minutes 12 seconds West parallel with said North boundary a 

distance of 136.30 feet to a rebar with cap; thence South 00 degrees 39 minutes 57 seconds East 

parallel with said west line a distance of 115.30 feet to a rebar with cap; thence South 87 degrees 

11 minutes 12 seconds West parallel with said North boundary a distance of 54.99 feet to a rebar 

with cap; thence South 00 degrees 39 minutes 57 seconds East parallel with said West line a 

distance of 49.60 feet to a rebar with cap; thence South 87 degrees 11 minutes 12 seconds West 

parallel with said, North boundary a distance of 100.30 feet to the point of beginning, containing 

1.107 acres, more or less.  

 

Property Address: 5430 West US 40, Greenfield, Indiana 

 

Tax Id. No.: 008-20208-00 / 30-10-06-100-013.000-012 
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EXHIBIT A17 

 

SUMMERFIELD LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Putnam, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

LOTS NUMBERED 8 AND 11 OF EAST CLOVERDALE, AN ADDITION OF THE TOWN 

OF CLOVERDALE, AS PER PLAT THEREOF, RECORDED IN PLAT BOOK 1, PAGE 102, 

OF THE OFFICE OF THE RECORDER IN PUTNAM COUNTY, INDIANA. 

 

Commonly known as: 53 S. Main Street, Cloverdale, Indiana 46120  
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EXHIBIT A14 

 

TERRE HAUTE NURSING & REHAB LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Vigo, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Lots 13 and 14 in Joseph G. Wilson’s Subdivision of a part of Out Lot 64 of the Original Out 

Lots of the Town, now City, of Terre Haute, in Vigo County, Indiana. 

 

Commonly known as: 830 South 6th Street, Terre Haute, Indiana 

 

Permanent Index No.: 84-06-28-280-002.000-002 / 118-06-28-280-002 
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EXHIBIT A13 

 

UNIVERSITY NURSING (ST. JOHN’S) LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Vanderburgh, State of 

Indiana, is described as follows: 

 

Lot 8 in William Bierbower’s Plat of the East Half of the Northwest Quarter and 20 acres off the 

West side of the Northeast Quarter of Section 28, Township 6 South, Range 10 West, in the City 

of Evansville, Vanderburgh County, Indiana, a per plat thereof recorded in Plat Book B, pages 

70 and 71, in the Office of the Recorder of Vanderburgh County, Indiana. 

 

Commonly known as: 1236 Lincoln Avenue, Evansville, Indiana 

 

Permanent Index No.: 82-06-28-011-040.001-027 / 09-040-11-040-001 
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EXHIBIT A1 

 

WILLOW MANOR LEGAL DESCRIPTION 

 

The land referred to in this Commitment, situated in the County of Knox, State of Indiana, is 

described as follows: 

 

Part of Donations 2 and 23, Township 3 North, Range 10 West, Vincennes Township, Knox 

County, Indiana, described as follows: 

 

Beginning at an iron pin in the center of Second Street Road, 11.10 chains South 38.75 degrees 

East and 32 links South 51.25 degrees West of a stone, the West corner of said Donation 23; 

thence North 47 degrees 10 minutes West 132.0 feet along said road; thence North 57 degrees 14 

minutes West 128.7 feet along said road to the Vincennes and Bruceville paved road; thence 

North 32 degrees 26 minutes East 791.3 feet along the center of said road; thence South 57 

degrees 34 minutes East 120.0 feet; thence North 32 degrees 26 minutes East 100.0 feet; thence 

North 57 degrees 34 minutes West 120.0 feet to the center of said road; thence North 32 degrees 

26 minutes East 108.6 feet along the center of said road to a road nail; thence South 38 degrees 

33 minutes East 582.1 feet; thence South 51 degrees 42 minutes West 884.4 feet to the point of 

beginning.  

 

Commonly known as: 3801 Old Bruceville Road, Vincennes, Indiana  

 

Permanent Index Nos.: 42-12-13-200-001.000-022 / 022-012-0023-000-012 and 42-12-13-200-

002.000-022 / 022-012-0002-000-014 
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ADDENDUM F 

Appraiser Qualifications 

 



PROFESSIONAL PROFILE 

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Bryan J. Lockard is part of CBRE's National Senior Housing and Healthcare 
Group. Specializing in the seniors housing sector for over five years, his primary 
focus is on continuing care retirement communities (CCRC), including buy-in or 
entrance fee properties. Mr. Lockard is based in Chicago, IL and oversees all 
CCRC assignments nationally. 
 
Mr. Lockard has experience in valuation, market studies, and feasibility analyses 
of single-asset to large portfolio transactions throughout the United States. Clients 
served include a broad base of local and national investment firms, property 
owners, development and operating companies, commercial and investment 
banks, insurance companies and REITs. 
 
Bryan began his career in commercial real estate as an Associate at HealthTrust in 
the Sarasota, Florida and Boston, MA offices. Bryan graduated from the University 
of Florida with a major in Finance and a minor in Leadership. 

REPRESENTATIVE ASSIGNMENTS 

Client/ Scope Property Type Location 

 Duncaster Retirement Community     
Tax Appeal 

Class A Life Care CCRC CT 

 Santa Marta                       
Potential Financing 

Class A Life Care CCRC 
(Type A) with expansion 

MO 

 Moorings of Arlington Heights 
Potential Financing  

Class B Modified Life 
Care CCRC (Type B) with 

expansion 

IL 

 Prudential Real Estate Investors 
Brookdale Portfolio Valuation 

Class A IL, AL, MC Eastern US 

 Omega Healthcare Investors       
Acquisition Underwriting 

Leased Fee SNF Portfolio North-Central US 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS 

 Certified General Appraiser: Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, New York, 
Michigan, Minnesota, Ohio and Wisconsin 

EDUCATION 

 University of Florida, B.S. 

 Major: Finance 

 Minor: Leadership 

 Appraisal Institute 

 Candidate for Designation 

 Multiple Advanced Level Courses 

 

BRYAN J. LOCKARD 
Vice President 
Seniors Housing & Care  
National Practice 
 
CBRE, Inc. 
321 North Clark, 34th Floor 
Chicago, IL  60654 
 
bryan.lockard@cbre.com 
T: +1 312 233 8654 
F: +1 312 935 1880 
 
www.cbre.com/shvas 



PROFESSIONAL PROFILE 

 

Rev. August 2013 

Les Linder, MAI, CCIM, is the Managing Director of CBRE’s Valuation & Advisory 
Services Group for the North Central Region which includes Illinois, Wisconsin, 
Indiana and the eastern half of Missouri and comprises over 30 professional 
appraisers. The Valuation & Advisory Services Group provides appraisal 
valuations and consulting services to a broad based national and local clientele 
including investors, property owners, commercial and investment banks, insurance 
companies and REITs. The appraisal group has expertise in the appraisal of multi-
family, retail, industrial, office, hotel and special purpose properties. 

Mr Linder also represents CBRE Valuation & Advisory as the National Practice 
Leader for the Manufacturing Housing Valuation Group. He also has direct 
responsibility as team leader of the Chicago Area Multi-Housing Valuation Group. 

Mr. Linder joined the CBRE team in Chicago in 2011. Prior to his move to 
Chicago, he was the Managing Director for CBRE in Michigan where he started 
and developed CBRE’s appraisal presence, including 12 appraisers in two offices. 
Prior to joining CBRE, Mr. Linder was a Senior Review Appraiser and Vice 
President at Bank One Corporation, Detroit, Michigan, for over seven years. 
During this time he was responsible for a wide range of real estate valuation 
functions including procuring and reviewing real estate appraisals of complex 
properties throughout the United States, risk assessment of existing portfolio 
assets, and participation in the development and evaluation of appraisal policies 
and procedures.  

In addition, he has over ten years of experience authoring appraisal reports and 
feasibility analyses on all types of existing as well as proposed commercial, 
industrial, multiple-family residential and special purpose properties throughout 
the Midwest. 

Mr Linder is active in the Appraisal Institute including being the past President of 
the Great Lakes Chapter. 

CREDENTIALS 

Professional Affiliations/Accreditations/Certifications 

 Appraisal Institute—Designated Member (MAI) 

 Certified Commercial Investment Member (CCIM) 

 State Certified General Appraiser 

 State of Michigan 

 State of Indiana 

 State of Illinois 

 State of Wisconsin 

EDUCATION 

 Indiana University, Bloomington, IN, Bachelors of Science Degree; Business-Real Estate 
Administration 

 

 

LES LINDER, MAI, CCIM 
Managing Director 
Valuation and Advisory Services 
T. +1 312 2338665 
F. +1 312 2338660 
les.linder@cbre.com 
 
www.cbre.com/Les.Linder 



QUALIFICATIONS OF 
CHRISTOPHER E. JARVIS, MAI 

VICE PRESIDENT 

 
CBRE Inc., Valuation and Advisory Services 

321 N. Clark Avenue, 34th Floor 
Chicago, IL 60654 
(312) 233-8687 

 
christopher.jarvis@cbre.com 

 
www.cbre.com/christopher.jarvis 

 
EDUCATIONAL 

 
Bachelor of Science Degree, International Trade & Finance 
Chaminade University, Honolulu, Hawaii 
 

LICENSES/CERTIFICATIONS 
 
Illinois – State Cert General – 553.001832 
Indiana – State Cert General – CG40901182 
HUD MAP Certification 

 
PROFESSIONAL 

 
Designated Member, Appraisal Institute (MAI) – Appraisal Institute, Member # 398351 

 
EMPLOYMENT EXPERIENCE 

 
Valuation assignments included all types of existing as well as proposed commercial, industrial, 
multi-family residential and special purpose properties throughout the United States including 
Puerto Rico, including apartments, office buildings, industrial manufacturing and warehouse 
facilities, shopping centers, restaurants, hotels, motels, manufactured home communities and a 
wide variety of investment and special purpose properties and unimproved land. 
 
2009-Present    CB Richard Ellis     Chicago, IL 

Vice President      Indianapolis, IN 
 
2007-2009    Collier’s International     Chicago, IL 

Managing Director 
 
2003-2007    CB Richard Ellis     Seattle, WA 

Senior Real Estate Analyst 
 
2002-2003    Deloitte & Touche     Tampa, FL 

Senior Commercial Appraiser 
 
1998-2002    Arthur Andersen     St. Louis, MO 

Staff Appraiser      Chicago, IL 
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Congratulations Bryan J. Lockard! 
 

Your Certified General Appraiser (license or permit or registration) has been issued by the 
Indiana Professional Licensing Agency.  You have been assigned number CG41500058.  The 
issue date is 09/01/2015 and it will expire on 06/30/2016.  If you were issued a controlled 
substance registration (CSR), please register for your INSPECT account.  More information about 
INSPECT can be found at www.INSPECT.in.gov . 
 

Direct contact information for each licensing board is on the IPLA webpage.  Go to 
www.pla.in.gov and use the “Find your profession” links to get to your board’s web pages. 

Verify Your License Online   

Your license can be verified online using our free public Search & Verify site.  The Indiana 
Professional Licensing Agency no longer issues pocket license cards or wall certificates as part of 
the licensing process.  If your profession has a posting requirement in order to remain in good 
standing, see the “Order License Cards” section below for instructions on obtaining copies of your 
license.  Other professions may order license cards also.  

Order License Cards  

 License cards on card stock are available to order through the MyLicense Online 
Licensing Service - pay with your Visa, Discover or MasterCard credit/debit card. You 
also have the option to print your own free paper certificate.  The free paper certificate 
meets all posting requirements.   

 Individuals:  Your Login ID is your primary license number and your password is the last 
4 Digits of your social security number.  

 Businesses, facilities, and companies: Your license number is both your login ID and 
your password. 

 The fee to order a wallet card and wall certificate combo is $13.77 per card ($10 fee 
plus $3.77 in additional processing fees).  Some professions will have the choice of 
ordering a card with an expiration date or without.  

 Pharmacy, Dental, Barber, Funeral, Cosmetology & Plumbing:  Indiana law requires 
that you have a license card posted in your place of business.  You must order a license 
card to practice your profession (card stock or free paper).      

Further Information 
For further information about your profession and other available services, please visit our 
primary agency website:  www.pla.in.gov – then find your profession pages.  You can also find 
direct contact info for your licensing board on your board’s web page. 

 

Indiana Professional Licensing Agency  
We work to keep you working! 

 

Do not reply to this email, it is not a monitored account.
 

 
Professional Licensing Agency 

  
Michael R. Pence 

402 West Washington Street  Governor of Indiana 

Room W072 Nicholas W. Rhoad 

Indianapolis, Indiana 46204                                                              IPLA Executive Director  

http://www.inspect.in.gov/
http://www.pla.in.gov/
https://extranet.in.gov/weblookup/
https://extranet.in.gov/mylicense/Login.aspx
https://extranet.in.gov/mylicense/Login.aspx
http://www.pla.in.gov/


Payment Receipt

If you paid for a certificate, it will be mailed on the next business day. You may use the certificate 
below as a temporary until your order arrives.

If you selected the Free Certificate Printout, print and cut out the certificate below.

Lesley John Linder

CG40801085

has completed all requirements for licensure in Indiana as a

CERTIFIED GENERAL APPRAISER

Expiring

June 30, 2018

To check the current status and expiration date for this license, please visit 
http://mylicense.in.gov/eVerification

Michael R. Pence Deborah J. Frye
                         Governor                                                              Executive Director
                    State of Indiana                                               Professional Licensing Agency

Lesley John Linder

CERTIFIED GENERAL APPRAISER

CG40801085

Expiration Date: 6/30/2018

To verify the current status and expiration date for this 
license, please visit http://mylicense.in.gov/eVerification

Page 1 of 2Welcome to Indiana Licensing

6/23/2016https://mylicense.in.gov/eGov/PaymentResult.aspx?answer=processed&payment_id=0&cr...
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ADDENDUM G 

CBRE Specialty Practice Brochure 



VALUATION 
AND ADVISORY  
SERVICES

Healthcare & Seniors Housing Capabilities

The CBRE Healthcare & Seniors Housing Group is dedicated to assisting our clients to better understand the 

dynamics of a thriving seniors housing and healthcare market. Our group offers a platform of integrated 

healthcare and seniors housing real estate services that is leveraged by the vast resources of CBRE. This 

platform includes a network of over 400 appraisers with local presence in more than 60 major metro 

markets across the United States. CBRE offers corporate-wide access to the most advanced information 

systems and analytical tools in the real estate industry. This allows for accurate and reliable valuations that 

are critical to the health of every real estate investment and loan.

The core group of healthcare and seniors housing professionals contains over 65 years of combined experience 

in this space. Our professionals regularly attend educational seminars and conferences, such as those 

sponsored by or affiliated with the Appraisal Institute, the National Investment Center for the Seniors Housing 

and Care Industry (NIC), the Assisted Living Federation of America (ALFA), the American Seniors Housing  

Association (ASHA), and the Urban Land Institute (ULI). These resources, coupled with a single point of contact  

and standardized reporting templates, allow for the consistency, depth of knowledge, accuracy, and timing 

that our clients expect. 

Waterstone at Wellesley 
Photography by Peter Vanderwarker.  

Used with permission.

www.cbre.com/shvas



SPECIALTY AREAS  
OF OUR PLATFORM

TYPICAL CLIENTS SERVED

• Traditional Debt Lenders

• Fannie Mae and Freddie Mac

• HUD and HUD Syndicates  
(Section 232 & 242)

• Public and Private Corporations

• Private Equity Firms

• Developers and Operators

• Litigation and Accounting Firms

• REITs

PROPERTY TYPES

• Independent Living Communities

• Assisted Living and Memory  
Care Residences

• Skilled Nursing Facilities

• Continuing Care Retirement  
Communities

• Age-Restricted Apartments

• Medical Office Buildings 

• Surgical and Sub-Acute Centers

• Hospice Facilities

• Hospitals

SCOPE OF SERVICES PROVIDED

Appraisal. Led by a highly qualified group of MAI designated appraisers, our 
experience within the healthcare and seniors housing market-place has provided 
us with the ability to understand relevant property types, specific market behavior,  
ownership structure, various regulatory requirements and management platforms 
across all property types within this sector. Team members have proven experience  
in single- and multiple-asset portfolio valuations. 

We invest time and resources in educating our staff and continuously improving our 
technologies to better serve our clients. No other valuation company in the industry  
parallels this level of dedication to this basic, yet crucial business concept. All 
appraisals are prepared in conformity with state regulatory requirements, FIRREA, 
and are subject to the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) as  
developed by the Appraisal Foundation, as well as the Standards of Conduct and Code  
of Ethics of the Appraisal Institute. 

Consulting. Advisory services include market studies, feasibility analysis, HUD  
fair market rent studies, site selection, operational benchmarking, development/ 
construction trends and portfolio management. 

Litigation Support. Our professionals have provided valuation counseling and 
advisory services in connection with bankruptcies, financial restructuring, claims 
of lender liability, partnership disputes, divorce settlements, breaches of contract, 
tenant-landlord disputes and claims of lost profits, among others. Our experts have 
testified in local, state and federal courts for a number of landmark cases. 

Property Tax Assessment Services. By understanding the operational intricacies  
of the healthcare and seniors housing space, we are able to assist our clients in  
obtaining fair property assessments. Whether part of an acquisition or due to a changing  
economic climate, our group is best suited to provide the support required to achieve 
an accurate ad valorem tax assessment of your property. 

Shelter Activities
Transportation, 

Laundry Meals
Basic Care 
Services

ADL Care  
Services

Specialized  
MC

Long-term 
Chronic Care

55+

IL

AL

MC

NC

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Services Component

Services Component

Services Component

Services Component

Source: NIC Investment Guide



Management Review & Operational Due Diligence. We utilize first-hand market intelligence and actual operating data to bridge 
the gap between an investor and their operator. Our focus is maximizing your asset’s ability to drive value and profit by identifying 
specific market and operational opportunities that may be overlooked or not fully understood. 

We provide a third-party clinical assessment of an operation’s macro and micro functions. Our findings can be delivered in the form  
of in person presentations and or tailored reports designed to meet the specific needs of our client.

Financial & Tax Reporting. By aligning with the CBRE Financial & Tax Reporting Services Practice, we are able to complete  
valuations that follow the guidance set forth by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting  
Standards Board (IASB). These requirements include personal property where the fair values of the identified asset and liability  
components are valued and allocated to the purchase price subject to ASC Topic 820 and IFRS 3.

Transaction Support. The CBRE Healthcare & Seniors Housing Group is often engaged to opine on various strategies throughout  
the transaction process. Our exposure to a multitude of operational platforms, various market characteristics, and relationships with 
the nation’s leading seniors housing investment brokerage and debt & equity platforms allows us to provide unmatched insight into  
your investment. 

KNOWLEDGE IS POWER

Our Research Supports Your Continued Success. 
The VAS Platform system includes our proprietary web-based 
database that tracks detailed information about comparable 
sales, rentals, and operational information specific to seniors  
housing and various other healthcare property types. By  
actively managing our comprehensive and proprietary seniors 
housing database, we are able to convert relevant market  
information into timely market intelligence and develop sound 
underwriting perspectives and conclusions. By integrating 
market research with proprietary investor databases, we are 
able to analyze market cycles, anticipate trends, and identify  
various risks and opportunities. Our clients also benefit from 
leading-edge commentary and statistical data, provided 
by CBRE Global Research, on topics across every facet of  
investment real estate. 

Our knowledge is organic, meaning our teams do not have 
to wait on third-party vendors for market data essential to  
underwriting and closing a deal. We set the industry standard 
for market intelligence by utilizing our integrated network of 
professionals and our vast commercial real estate database. 
With extensive market resources, our professionals formulate 
accurate and reliable valuations that are critical to the success 
of every real estate transaction.

Seniors Housing  
Capital Markets (Debt & Equity)

Corporate Services

Asset Services

CBRE Econometrics  
Advisors

CBRE Global Investors

Trammell Crow Development & Investment

Seniors Housing  
Brokerage Services

Our staff has access to the entire CBRE real estate services platform,  
an invaluable tool for market research and insight. This network 
includes:

www.cbre.com/shvas © 2017 CBRE, Inc.



MARKET OVERVIEW

Demand for seniors housing is primarily driven by people over 
the age 75. According to the Unites States Census Bureau, the 
population age 65 and older is expected to more than double 
by 2030.  As for more immediate demand, improvements 
in employment and housing markets suggest personal 
income and liquidity restrictions will play a less-influential 
role in a potential resident’s decision to move. Meanwhile 
the performance of seniors housing properties against other 
commercial real estate classes continues to be strong.

The senior housing niche is well positioned to attract more 
investment due primarily to these demographics and 
performance trends. An attractive spread between borrowing 
rates and cap rates further fuel demand. Providing financing 
for these projects has heightened interest from life insurance 
companies, other traditional balance sheet lenders and 
several new debt providers. These lenders find the sector 
compelling for the reasons discussed, plus the sector has one 
of the lowest default rates. As such, lenders have become more 
comfortable with the nuances of the operating component of 
these properties.

With Class A trades for stabilized seniors housing deals 
ranging from 6.00% to 7.5% and 12.5% to 13.5% for NC, 
Class A stabilized multi-housing assets are coming in below 
4.0% in the major markets covered by CBRE. These low levels 
relative to the 10-Year Treasury do not suggest that these 
assets are overpriced so much as they indicate that investors 
expect the favorable fundamentals realized by the sector will 
continue.

Facing the rising interest rate environment, the market is 
asking how this will impact capitalization rates and asset 
values. CBRE Econometric Advisors analyzes two distinct 
macroeconomic scenarios to forecast expectations; one 
that considers moderate economic growth with a tempered 
upward adjustment in interest rates and one that considers 
robust economic growth with more aggressive increases in 
inflation and interest rates. CBRE economists expect a short-
to-medium term rise in interest rates under both scenarios 
with the benchmark 10-year Treasury yield projected to settle 
around 3.4% and 3.5% respectively by the beginning of 2018. 
While this increase is relevant, interest rate increases do not 
produce a one-to-one adjustment with capitalization rates. 

In an ever changing market environment it is our job is to 
best understand the operating complexities of this sector in 
relation to the various valuation trends that impact long term 
underwriting.
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August 7, 2017 
 
 
 
Moshe Orlinsky 
CHOSEN PROPERTIES LTD 
11988 Fishers Crossing Dr. 
Fishers, Indiana 46038 
 
 
RE: Appraisal of Chosen Properties Portfolio - Texas 
  

Dear Mr. Orlinsky: 

At your request and authorization, CBRE, Inc. has prepared an appraisal of the market value of the 
referenced property. This analysis is presented in the following appraisal report. 

The subject, identified as Chosen Properties Portfolio – Texas, is a 3-property portfolio, operated by 
Chosen Properties LTD. The portfolio is comprised of 227 skilled nursing revenue units and 28 
assisted living revenue units, for a total operating capacity of 255 revenue units. The properties are 
considered to be in good condition. The subject portfolio is more fully described within the report. 

Per the scope of this assignment, CBRE took the following steps in estimating the fair market value of 
the real estate: 

• Estimate the overall cash flows to the going concern; 

• Employ the lease coverage analysis to estimate the allocated portion of the overall cash flow 
that is attributed to the real estate; 

• Apply a real estate only capitalization rate to the “real estate only” cash flow, to develop the 
fair market value of the real estate. 

Additional weight was given to a master lease agreement, which is expected to fall in line with CBRE 
projections, and comparable indications. We understand the lease term will be thru January 1, 2038, 
and allocated lease payments will be determined based on market coverage indications, similar to the 
methodology utilized within this report.  

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 
CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 
does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 
this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 
agreement encumbering 3 properties within the state of Texas. 
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Moshe Orlinsky 
August 7, 2017 
Page 2 
 
 

 
 

Based on the analysis contained in the following report, the market value(s) of the subject is concluded 
as follows: 

MARKET VALUE CONCLUSION

Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest March 31, 2017 $34,400,000

Compiled by CBRE
 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 
equipment (FF & E), and business value. The report, in its entirety, including all assumptions and 
limiting conditions, is an integral part of, and inseparable from, this letter. 

The following appraisal sets forth the most pertinent data gathered, the techniques employed, and the 
reasoning leading to the opinion of value.  The analyses, opinions and conclusions were developed 
based on, and this report has been prepared in conformance with, the guidelines and 
recommendations set forth in the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), the 
requirements of the Code of Professional Ethics and Standards of Professional Appraisal Practice of 
the Appraisal Institute.  It also conforms to Title XI Regulations and the Financial Institutions Reform, 
Recovery, and Enforcement Act of 1989 (FIRREA) updated in 1994 and further updated by the 
Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines promulgated in 2010. 

The intended use and user of our report are specifically identified in our report as agreed upon in our 
contract for services and/or reliance language found in the report. No other use or user of the report 
is permitted by any other party for any other purpose. Dissemination of this report by any party to any 
non-intended users does not extend reliance to any such party, and CBRE will not be responsible for 
any unauthorized use of or reliance upon the report, its conclusions or contents (or any portion 
thereof). 

It has been a pleasure to assist you in this assignment. If you have any questions concerning the 
analysis, or if CBRE, Inc. can be of further service, please contact us. 

Respectfully submitted,  
 
CBRE, Inc. - VALUATION & ADVISORY SERVICES 
 
 

 

 

 
Bryan Lockard   Grant Mueller, MAI 
Vice President  Managing Director 
Temp Cert. Gen. Appraiser Lic. #TX 4043  Cert. Gen. Appraiser Lic. #1337145 
Phone: 312-233-8654  Phone: 512-499-4909 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Certification 

i 
 

Certification 

We certify to the best of our knowledge and belief: 

1. The statements of fact contained in this report are true and correct. 

2. The reported analyses, opinions, and conclusions are limited only by the reported assumptions and limiting 
conditions and are our personal, impartial and unbiased professional analyses, opinions, and conclusions. 

3. We have no present or prospective interest in or bias with respect to the property that is the subject of this 
report and have no personal interest in or bias with respect to the parties involved with this assignment. 

4. Our engagement in this assignment was not contingent upon developing or reporting predetermined results. 

5. Our compensation for completing this assignment is not contingent upon the development or reporting of a 
predetermined value or direction in value that favors the cause of the client, the amount of the value 
opinion, the attainment of a stipulated result, or the occurrence of a subsequent event directly related to the 
intended use of this appraisal. 

6. This appraisal assignment was not based upon a requested minimum valuation, a specific valuation, or the 
approval of a loan. 

7. Our analyses, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in conformity 
with the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, as well as the requirements of the State of 
Texas.  

8. The reported analyses, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in 
conformity with the requirements of the Code of Professional Ethics and Standards of Professional Appraisal 
Practice of the Appraisal Institute. 

9. The use of this report is subject to the requirements of the Appraisal Institute relating to review by its duly 
authorized representatives. 

10. As of the date of this report, Grant Mueller, MAI has completed the continuing education program of the 
Appraisal Institute for Designated Members. 

11. As of the date of this report, Bryan Lockard has completed the continuing education program for Practicing 
Affiliates of the Appraisal Institute. 

12. Catherine A. Thomas, MAI, SRA, R/W-AC has made a personal inspection of the property that is the subject 
of this report. Bryan Lockard and Grant Mueller, MAI have not made a personal inspection of the property 
that is the subject of this report. 

13. Catherine A. Thomas, MAI, SRA, R/W-AC has assisted with market research and site inspection. No one 
provided significant real property appraisal assistance to the persons signing this report. Valuation & 
Advisory Services operates as an independent economic entity within CBRE, Inc.  Although employees of 
other CBRE, Inc. divisions may be contacted as a part of our routine market research investigations, 
absolute client confidentiality and privacy were maintained at all times with regard to this assignment 
without conflict of interest. 

14. Bryan Lockard has and Grant Mueller, MAI has provided any services, as an appraiser or in any other 
capacity, regarding the property that is the subject of this report within the three-year period immediately 
preceding acceptance of this assignment. 

15. CBRE entered into an indemnification agreement as of March 10, 2017; whereas, CBRE has conducted market 
value appraisals for the benefit of the indemnifying party; and the indemnifying party would like to provide the 
appraisals to other parties, upon which it may rely. Bryan J. Lockard, and Grant Mueller, MAI the appraisers, are 
salaried employees and receive no separate compensation for the results of this appraisal.  

 

 

 
Bryan Lockard   Grant Mueller, MAI 
Temp Cert. Gen. Appraiser Lic. #TX 4043  Cert. Gen. Appraiser Lic. #1337145 
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Executive Summary 

Property Name Chosen Properties Portfolio - Texas

Management Company Chosen Properties

Location

Assessor’s Parcel Number Multiple

Property Rights Appraised Leased Fee Interest

Highest and Best Use

As If Vacant Seniors Housing

As Improved Seniors Housing

Land Area 10.10 AC

Excess Land Area None

Improvements

Property Type Senior Living Portfolio (AL/SN)

Number of Buildings 3

Number of Stories Varies

Gross Building Area 86,116 SF

Year Built Between 1991 and 1997

Condition Good

Total Units 138

Total Beds 255

Total Revenue Units 255

Estimated Exposure/Marketing Time 10 Months

Financial Indicators

Current Occupancy 80.4%

Stabilized Occupancy 80.7%

Capitalization Rate - Leased Fee 9.00%

Discount Rate - Leased Fee 10.50%

Terminal Capitalization Rate - Leased Fee 9.75%

Stabilized Pro Forma Operating Data Total Rev. Unit Per RD

Effective Gross Income - Going Concern $16,058,406 $62,974 $213.68 

Operating Expenses - Going Concern $12,143,453 $47,621 $161.58 

Net Operating Income - Going Concern $3,914,953 $15,353 $52.09 

Expense Ratio 75.62%

Lease Coverage Ratio 1.30

Net Operating Income - Leased Fee $3,011,503 

Texas
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VALUATION SUMMARY Total Rev. Unit

Market Value As Is On March 31, 2017

Sales Comparison Approach $33,400,000 $130,980 

Income Capitalization Approach $34,400,000 $134,902 

CONCLUDED MARKET VALUE

Appraisal Premise Interest Appraised Value

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest $34,400,000 

Compiled by CBRE

Date of Value

March 31, 2017

 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 

equipment (FF & E), and business value.  
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Extraordinary Assumptions 

An extraordinary assumption is defined as “an assumption directly related to a specific assignment, as 

of the effective date of the assignment results, which if found to be false, could alter the appraiser’s 

opinions or conclusions.”  1 

• CBRE has placed weight on the executed master lease agreement, which by its terms will become 
retroactively effective on April 1, 2017 automatically upon the issuance of the bond transaction.  
The terms of the master lease agreement appear to be at market, and fall in line with our 
projections and comparable indications as detailed later in this report. 

• We understand the subject has negotiated an increase in intergovernmental transfer payment 
revenue, which represents a higher split over historical levels. Thus, we have relied upon operator 
budgeted indications. CBRE reserves the right to alter our conclusion if this payment agreement is 
not approved. 

• Medicaid and Medicare are difficult to predict on a long-term basis; as such, CBRE has projected 
based on operator budgeted indications and reasonable trends for the foreseeable future, 
including the current legislative environment, and foreseeable changes in reporting for the subject 
(cost and case mix index). This analysis relies primarily on the projected Medicaid reimbursement 
indications provided by the operator. While the estimated rate is also supported by the market, an 
assumption is appropriate as any variance from the projected rate may have an impact on value. 

• CBRE inspected the subject on May 18, 2017, however for purposes of this analysis, a 
retrospective date of value as of March 31, 2017 was provided. CBRE assumes no material 
changes both physically and market related between the inspection date and date of value.  

Hypothetical Conditions 

A hypothetical condition is defined as “a condition, directly related to a specific assignment, which is 

contrary to what is known by the appraiser to exist on the effective date of the assignment results, but 

is used for the purposes of analysis.”  2 

• None noted 

                                              

1 The Appraisal Foundation, USPAP, 2016-2017 ed., 3. 

2 The Appraisal Foundation, USPAP, 2016-2017 ed., 3. 
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Introduction 

Property Identification 

The subject, identified as Chosen Properties Portfolio – Texas, is a 3-property portfolio, operated by 

Chosen Properties LTD. The portfolio is comprised of 227 skilled nursing revenue units and 28 

assisted living revenue units, for a total operating capacity of 255 revenue units. The properties are 

considered to be in good condition. The subject portfolio is more fully described within the report. 

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 

CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 

does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 

this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 

agreement encumbering 3 properties within the state of Texas. 

Primary Unit of Measure 

The breakdown of the subject property as it relates to the set-up of units, beds, and most appropriate 

unit of measurement (revenue units) is shown below. Throughout this report, the term “unit” is 

intended to represent the revenue unit unless otherwise noted.  

Units/Beds

Unit of 

Measure

Revenue 

Units

Assisted Living 28 Beds 28

Nursing Care 227 Beds 227

Total 255 255

PRIMARY UNIT OF MEASURE

 

Ownership and Property History 

The subject portfolio was purchased on May 1, 2015 for a reported aggregate sale price of 

$23,425,000. The recent sale transaction of the subject appears to have been arm’s length and 

reasonable based upon verification with the buyer. The difference in the concluded market value and 

the recent purchase price reported is due to increased operating performance coupled with overall 

improved market conditions. Further, upon acquisition, new management was implemented and 

subsequently participated in the Texas intergovernmental transfer (IGT) program, and thus increased 

margins were achieved, as discussed later in this report. Additionally, we understand the operator has 

since completed significant renovations/capital expenditures to bring the subject to market accepted 

standards.  
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Premise of the Appraisal 

The following table illustrates the various dates associated with the valuation of the subject, the 

valuation premise(s) and the rights appraised for each premise/date: 

PREMISE OF THE APPRAISAL

Item Date Interest Appraised

Date of Report: August 7, 2017

Date of Inspection: May 18, 2017

Date of Value

As Is - Leased Fee March 31, 2017 Leased Fee Interest

Compiled by CBRE
 

Leased Fee Estate – The ownership interest that the landlord or lessor maintains in a property under a 

lease with the rights of use and occupancy being conveyed or granted to a tenant or lessee. The 

ownership interest in a leased property. 

Purpose of the Appraisal 

The purpose of this appraisal is to estimate the market value of the real estate.   

Definition of Value 

The purpose of this appraisal is to estimate the Fair Value/Market Value of the subject property. 

According to the International Financial Reporting Standards 13 set by the International Accounting 

Standards Board, the Fair Value is defined as follows: 

“Fair Value – The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date (IFRS 13, para.9)” 

The current economic definition of market value agreed upon by agencies that regulate federal 

financial institutions in the U.S. (and used herein) is as follows: 

The most probable price which a property should bring in a competitive and open market under all 

conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting prudently and knowledgeably, and 

assuming the price is not affected by undue stimulus.  Implicit in this definition is the consummation of 

a sale as of a specified date and the passing of title from seller to buyer under conditions whereby: 

1. buyer and seller are typically motivated; 
2. both parties are well informed or well advised, and acting in what they consider their own best 

interests; 
3. a reasonable time is allowed for exposure in the open market; 
4. payment is made in terms of cash in U.S. dollars or in terms of financial arrangements 

comparable thereto; and 
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5. the price represents the normal consideration for the property sold unaffected by special or 
creative financing or sales concessions granted by anyone associated with the sale. 3 

Intended Use of Report 

This appraisal is to be used for financial reporting and bond prospectus purposes, and no other use is 

permitted. 

Intended User of Report 

This appraisal is to be used by Chosen Properties LTD, Apex Issuances, and prospective bond holders, 

and no other user may rely on our report unless as specifically indicated in the report. 

Intended Users - the intended user is the person (or entity) who the appraiser intends will 
use the results of the appraisal.  The client may provide the appraiser with information 
about other potential users of the appraisal, but the appraiser ultimately determines who 
the appropriate users are given the appraisal problem to be solved.  Identifying the 
intended users is necessary so that the appraiser can report the opinions and conclusions 
developed in the appraisal in a manner that is clear and understandable to the intended 
users.  Parties who receive or might receive a copy of the appraisal are not necessarily 
intended users.  The appraiser’s responsibility is to the intended users identified in the 

report, not to all readers of the appraisal report. 4 

Scope of Work 

The scope of the assignment relates to the extent and manner in which research is conducted, data is 

gathered and analysis is applied.  CBRE, Inc. completed the following steps for this assignment: 

• Client 
• Intended use 
• Intended user 
• Type of opinion 
• Effective date of opinion 
• Relevant characteristics about the subject 
• Assignment conditions 

Extent to Which the Property is Identified 

CBRE, Inc. collected the relevant information about the subject from the owner (or representatives), 

public records and through an inspection of the subject property.   The property was identified through 

the following sources: 

• postal address 
• assessor’s records 
• legal description 

                                              

3 Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines; December 10, 2010, Federal Register, Volume 75 Number 237, Page 
77472. 

4 Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate, 14th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2013), 50. 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Introduction 

4 
 

Extent to Which the Property was Inspected 

CBRE, Inc. inspected the interior and exterior of the subject, as well as its surrounding environs 

between May 18 and May 19, 2017.  This inspection sample was considered an adequate 

representation of the subject property and is the basis for our findings. 

Type and Extent of the Data Researched 

CBRE, Inc. reviewed the micro and macro market environments with respect to physical and economic 

factors relevant to the valuation process.  This process included interviews with regional and local 

market participants, available published data, and other various resources.  CBRE, Inc. also 

conducted regional and local research with respect to the following: 

• applicable tax data 
• zoning requirements 
• flood zone status 
• demographics 
• income and expense data 
• comparable data 

Type and Extent of Analysis Applied 

CBRE, Inc. analyzed the data gathered through the use of appropriate and accepted appraisal 

methodology to arrive at a probable value indication via each applicable approach to value.  The 

steps required to complete each approach are discussed in the methodology section. 

Data Resources Utilized in the Analysis 

DATA SOURCES

Item Source(s):

Site Data

Size: Property Site Plan

Improved Data

Gross Size/GBA: Property Site Plan

Net Size/Rev. Units: Property Floor Plans

Area Breakdown/Use: Property Floor Plans

No. Bldgs.: Property Site Plan

Parking Spaces: Property Site Plan

YOC: Reported by Developer/ Owner & Public Record

Economic Data

Deferred Maintenance: N/A

Building Costs: N/A

Income Data: Subject Operating Data and Market Extracted Data

Expense Data: Subject Operating Data and Market Extracted Data

Other

Licensing: Texas Department of Aging and Disability Services (DADS)

Compiled by CBRE
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Seniors Housing Industry Overview 

The seniors housing and care industry provides accommodation, as well as an array of services and 

program options to seniors. The demand for these properties is primarily driven by the segment of the 

senior population over the age of 75. The level of services and variety of options available to the 

seniors housing marketplace continues to evolve as the needs, preferences and demands of seniors 

and their families change.  

The types of properties that facilitate the delivery of accommodation and care services to seniors are 

typically divided into four primary categories: independent living ("IL"), assisted living ("AL"), memory 

care ("MC") and long-term care ("LTC"). Seniors housing and care properties also include continuing 

care retirement communities ("CCRCs"), which typically offer all of the care levels noted above on a 

single campus. These property types are collectively referred to as “seniors housing.” 

Property Types by Services Provided 

The following classifications have been endorsed by the American Association of Homes & Services for 

the Aging (AAHSA); American Health Care Association (AHCA); American Seniors Housing 

Association (ASHA); Assisted Living Federation of America (ALFA); National Center for Assisted Living 

(NCAL); and the National Investment Center for the Seniors Housing & Care Industry, Inc. (NIC). 

Active Adult Communities or Senior Apartments (55+): For-sale single-family homes, townhomes, 

cluster homes, mobile homes and condominiums with no specialized services, restricted to adults at 

least 55 years of age or older. Rental housing is not included in this category. Residents generally lead 

independent lifestyles; projects are not equipped to provide increased care as the individual ages. 

These communities may include amenities such as a clubhouse, golf course and recreational spaces. 

Outdoor maintenance is normally included in the monthly homeowner’s association or condominium 

fee. 

Senior Apartments (55+): Multifamily residential rental properties restricted to adults at least 55 years 

of age or older. These properties do not have central kitchen facilities and generally do not provide 

meals to residents, but may offer community rooms, social activities, and other amenities. 

Independent Living Communities (ILC): Age-restricted multifamily rental properties with central dining 

facilities that provide residents, as part of their monthly fees, access to meals and other services, such 

as housekeeping, linen service, transportation, and social and recreational activities. Such properties 

do not provide, in a majority of the units, assistance with activities of daily living (ADLs), such as 

supervision of medication, bathing, dressing, toileting, etc. There are no licensed skilled nursing beds 

in the property. Active adult communities and senior apartments are often considered subsets of 

independent living.  

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 

http://www.nic.org/research/classifications.aspx
http://www.nic.org/research/classifications.aspx
http://www.nic.org/research/classifications.aspx
http://www.nic.org/research/classifications.aspx
http://www.nic.org/research/classifications.aspx


Introduction 

6 
 

Assisted Living Residences (ALR): State regulated rental properties that provide the same services as 

independent living communities listed above, but also provide, in a majority of the units, supportive 

care from trained employees to residents who are unable to live independently and require assistance 

with activities of daily living (ADLs) including management of medications, bathing, dressing, toileting, 

ambulating and eating. These properties may have some nursing beds, but the majority of units are 

licensed for assisted living. Many of these properties include wings or floors dedicated to residents with 

Alzheimer’s or other forms of dementia. A property that specializes in the care of residents with 

Alzheimer’s or other forms of dementia that is not a licensed nursing facility should be considered an 

assisted living property. 

Nursing Care: Licensed daily rate or rental properties that are technically referred to as skilled nursing 

facilities (SNF) or nursing care (NC) where the majority of individuals require 24-hour nursing and 

medical care. In most cases, these properties are licensed for Medicaid and Medicare reimbursement. 

These properties may include a minority of assisted living and Alzheimer’s/dementia units. 

Continuing Care Retirement Community (CCRCs): Age-restricted properties that include a combination 

of independent living, assisted living and skilled nursing services (or independent living and skilled 

nursing) available to residents all on one campus. Resident payment plans vary and include entrance 

fee, condo/coop and rental programs. The majority of the units are not licensed skilled nursing beds. 

The following diagram highlights the array of services offered across the different property types.   

Besides accommodation, seniors housing and care properties typically offer hospitality services (meals, 

housekeeping, activities programming), care services (assistance with activities of daily living  ("ADLs") 

such as bathing, grooming, dressing, eating and medication management), and medical services 

(skilled nursing, rehab therapy). Independent living properties service the most able residents who 

require little, if any, assistance with ADLs. At the other end of the spectrum, long-term care properties 

provide the most intensive services to the most frail and dependent seniors.  

Shelter Activities
Transport, 

Laundry
Meals

Basic Care 

Services

ADL Care 

Services

Specialized 

MC

Long-Term 

Chonic Care

55+

IL

AL

MC

NC

Source: NIC Investment Guide

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component Services Component
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Asset Components 

Seniors housing and care properties are encumbered by businesses that require a very specific mix of 

tangible and intangible assets in order to operate effectively. The tangible or real property assets, 

including the land, improvements, furniture, fixtures and equipment, are obvious components of a 

seniors housing and care property. Unlike certain other forms of income producing commercial real 

estate, a meaningful component of value for a seniors housing and care property relates to intangible 

assets. Without the intangible assets, the physical property would be little more than a purpose-built 

property with an alternative use as an apartment building, unless it underwent meaningful retrofitting. 

These components are summarized below.  

Tangible Assets Intangible Assets

Equipment Operating Policies & Procedures

Furniture Brand

Building Envelope Assembled Workforce

HVAC & Mechanical Systems Customer Relationships

Elevator License*

Land Government Services Contracts*

* Issues/ negotiated with the respective state regulator/ provider in most jurisdictions

ASSET COMPONENTS

 

Unless otherwise stated, this analysis refers to seniors housing and care properties in the context of the 

most common ownership model, in which ownership of the real estate and management of the 

residence is by a single or related party owner-operator. This 'active management' component is 

correctly viewed by the market as adding incremental risk and complexity versus the conventional 

commercial real estate asset classes, which translates into higher return expectations by investors.  

Exposure/Marketing Time 

Current appraisal guidelines require an estimate of a reasonable time period in which the subject 

could be brought to market and sold.  This reasonable time frame can either be examined historically 

or prospectively.  In a historical analysis, this is referred to as exposure time.  Exposure time always 

precedes the date of value, with the underlying premise being the time a property would have been on 

the market prior to the date of value, such that it would sell at its appraised value as of the date of 

value.  On a prospective basis, the term marketing time is most often used.  The exposure/marketing 

time is a function of price, time, and use.  It is not an isolated estimate of time alone.  In consideration 

of these factors, we have analyzed the following: 

• exposure periods for comparable sales used in this appraisal; 
• exposure/ marketing time information from the CBRE, Inc. National Investor Survey. 

The following table presents the information derived from these sources. 
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EXPOSURE/MARKETING TIME INFORMATION

Exposure/Mktg. (Months)

Investment Type Range Average

CBRE Seniors Housing & Care

Core Assets 8.0 - 10.0 9.0

Non-Core Assets 10.0 - 15.0 12.0

CBRE Exposure/Marketing Time Estimate

Source: CBRE Investor Survey

10 Months
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Market Analysis 

The market analysis forms a basis for assessing market area boundaries, supply and demand factors, 

and indications of financial feasibility.  Primary data sources utilized for this analysis include National 

Investment Center for The Seniors Housing & Care Industry (NIC), American Seniors Housing 

Association (ASHA), and CBRE primary research. In analyzing the subject’s market as well as the 

overall supply and demand fundamentals that impact the subject’s occupancy, the following steps 

have been taken: 

• Seniors Housing Market Overview 
• Analyse Market and Submarket Trends 
• Delineate and Analyse the Subject’s Primary Market Area 
• Conduct a Penetration Analysis 
• Conclusion 

The subject is considered a Class A investment, Skilled Nursing Facility. The classification for the 

subject’s property type has been endorsed by the American Association of Homes & Services for the 

Aging (AAHSA); American Health Care Association (AHCA); American Seniors Housing Association 

(ASHA); Assisted Living Federation of America (ALFA); National Center for Assisted Living (NCAL); and 

the National Investment Center for the Seniors Housing & Care Industry, Inc. (NIC). 

Seniors Housing Market Overview 

The following discussion illustrates some general observations in regards to the overall fundamentals 

of the subject’s property type within the seniors housing sector. NIC serves as a primary resource to 

lenders, investors, developers/operators, and others interested in meeting the housing and care needs 

of America's seniors. NIC tracks and reports industry specific data for 100+ metro markets in the 

continental United States through the NIC MAP database and reports their findings quarterly. This 

data is tracked and reported by MAP All Markets, MAP Primary, and MAP Secondary Metro Market 

averages, and by individual markets.  

Key metrics and property information as tracked by NIC are summarized as follows: 
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Seniors Housing Market Summary 

“Seniors housing occupancy slipped during the first quarter of 2017 to 89.3%. This was down 30 

basis points from the prior quarter and down 60 basis points from a year ago. Occupancy is now 90 

basis points below its most recent peak of 90.2% in the fourth quarter of 2014 and 240 basis points 

above its cyclical low of 86.9% set in the first quarter of 2010. 

SENIORS HOUSING SUPPLY-DEMAND TRENDS 

 

The number of units absorbed on a net basis was slightly down in the first quarter of 2017. The 

change in the number of occupied units was 2,349, which represented a quarterly absorption rate of 

0.5%. Annual absorption was 2.8%, its fastest pace since the third quarter of 2014 and up 10 basis 

points from the prior quarter.  

The pace of inventory growth was slightly down from the record increases seen in the last quarter of 

2016. In the first quarter of 2017, inventory increased by 4,760 units, which represented a quarterly 

rate of 0.8% during the quarter. Inventory increased by 3.4% in the past year, up 20 basis points from 

the prior quarter’s pace and up 80 basis points from a year ago.  

Construction activity was steady during the first quarter of 2017. During the quarter there were 

33,641 units under construction, down 3.7% from the prior quarter. Construction represented 5.8% of 

existing inventory, down 30 basis points from the prior quarter.  
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The pace of annual rent growth slowed slightly. In the first quarter of 2017, annual rent growth was 

3.3%, down 40 basis points from the prior quarter’s pace. The average asking rent for seniors 

housing was $3,802 as of the first quarter.”5 

Nursing Care Overview 

“Nursing care occupancy increased during the quarter after several consecutive quarters of decline. In 

the first quarter of 2017, occupancy was 87.2%, up 40 basis points from the prior quarter and down 

30 basis points from a year ago. 

MAJORITY NURSING CARE SUPPLY-DEMAND TRENDS 

 

Absorption was positive for the first time since the first quarter of 2016. The number of occupied beds 

increased by 2,388 which represented an absorption rate of 0.5% during the quarter. Annual 

absorption in nursing care properties was -0.4%, the ninth consecutive quarter of negative annual 

absorption growth. 

Construction activity declined slightly during the quarter. In the first quarter of 2017, there were 4,036 

beds under construction, down 8.7% from the prior quarter. Construction represented 0.7% of existing 

inventory, down 10 basis points from the prior quarter. 

In the first quarter of 2017, annual rent growth was 2.7%, up 10 basis points from the prior quarter 

and down 20 basis points from a year ago. The average per diem private-pay rate was $314 as of 

the first quarter.”6 

                                              

5 National Investment Center, NIC MAP Monitor, 1Q 2017 

6 National Investment Center, NIC MAP Monitor, 1Q 2017 
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National Owners & Operators 

Compared to the typical commercial real estate business model in which a landlord conveys the use 

of physical space to a tenant in exchange for rent, the seniors housing and care property business 

model is more involved. Beyond offering residential space to the tenants of a seniors housing and 

care property (the "Real Estate Component"), the seniors housing landlord typically provides its 

residents an integrated service offering to address the varied needs of the property's population of 

seniors (the "Services Component"). The implementation and management of these services correlates 

directly to the underlying value of the real estate. The top ten seniors housing owners and 

management companies in the United States are summarized as follows:  

Top 10 Seniors Housing Owners
Rank Company Headquarters Properties Units

1 Brookdale Senior Living Brentwood, TN 976 82,356

2 Ventas, Inc. Chicago, IL 785 69,708

3 Welltower Toledo, OH 611 59,786

4 HCP Inc. Irvine, CA 491 49,713

5 Senior Housing Property Trust Newton, MA 297 34,772

6 Boston Capital Boston, MA 486 29,741

7 NorthStar Healthcare New York, NY 209 17,514

8 Senior Lifestyle Corporation Chicago, IL 176 16,685

9 New Senior Investment Group New York, NY 124 14,838

10 Holiday Retirement Lake Oswego, OR 114 13,768

Source: ASHA  

Top 10 Seniors Housing Operators
Rank Company Headquarters Properties Units

1 Brookdale Senior Living Brentwood, TN 1,138 110,443

2 Holiday Retirement Lake Oswego, OR 308 37,657

3 LCS Des Moines, IA 123 32,172

4 Five Star Senior Living Newton, MA 272 31,267

5 Sunrise Senior Living LLC McLean, VA 245 22,561

6 Erickson Living Baltimore, MD 17 20,517

7 Senior Lifestyle Corporation Chicago, IL 201 20,334

8 Atria Senior Living Inc. Louisville, KY 153 17,958

9 Capital Senior Living Corporation Dallas, TX 118 11,632

10 Elmcroft Senior Living Louisville, KY 101 8,874

Source: ASHA  

Investment Trends 

Seniors housing and care investment activity stalled in 2008 and 2009 along with the rest of the 

country. Transaction volume for the sector rebounded in 2011 reaching a record high of $27.4 billion 

which was primarily attributed to large portfolio purchases by real estate investment trusts. Transaction 

value normalized through 2012 with a total volume reported at just over $11.7 billion, and continued 

to climb through 2015 with stable growth in volume, reaching $19.1 billion in 2015. 
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While 2015 posted an increase 

in volume from 2014, volume 

slowed significantly during the 

second half of the year. 

Combined third and fourth 

quarter volume totaled $6.1 

billion, down significantly from 

$12.7 billion in the first half of 

the year. The rolling four-

quarter total fell to $18.7 billion 

from its $20.4 billion in the 

third quarter. 

Annual Transactions vs. Volume Trends
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Transaction volumes in the U.S. seniors housing and care property market showed a significant uptick 

in Q1 2017, with a closed dollar volume of $4.4 billion, comprised of $4.0 billion in seniors housing 

and $441 million in nursing care. The total volume was up 41.4% from the previous quarter’s total of 

$3.1 billion and was up 17.3% from the first quarter of 2016, when the total volume came in at $3.8 

billion. The rolling four-quarter total seniors housing and care volume was $14.9 billion, up 4.6% 

from the prior quarter of $14.2 billion. The relatively strong results were mostly due to a few large 

deals, including one for more than $1 billion. 

Valuation Trends 

In the acquisition market, there has been strong demand for Class A properties, located in core 

markets. This trend is shifting as investors begin to loosen their geographic and investment class 

criteria. The seniors housing acquisition market was active in 2012 and increased significantly in 

2013 and 2014 and then somewhat tapered off towards the end of 2015. The average price per unit 

for seniors housing (independent and assisted living combined) increased by nearly 5% in 2013 to 

$164,000 per unit, and increased 17% in 2014 to $191,950 per unit. This trend continued through 

2015 with an all-time high seniors housing combined sales of $208,150 per unit.  
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Sale Price Trends per Unit/ Bed

Source: RCA-NIC Trends Data
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The assisted living market, which 

soared to a record high of 

$188,700 per unit in 2014, 

posted a slight increase in 2015 at 

$189,200 per unit. It was a 

different story for independent 

living. After surging to a record 

average price of $246,800 per 

unit in 2014, the average price 

dropped to $192,900 per unit in 

2015. 

The skilled nursing sector is clearly benefitting from the Affordable Care Act. Skilled nursing pricing 

reached a record of more than $73,000 per bed in 2013, a dramatic 21% increase above the 2012 

average and 17% higher than the previous record set in 2010. This trend continued through 2014 

with the skilled nursing market posting an approximate 4.75% increase to $76,500 per bed. In 2015, 

the average price per bed for skilled nursing facilities increased by approximately 12% to $85,900 per 

bed. 

The skilled nursing sector is undergoing a clear bifurcation in the marketplace. Newer properties with 

high private-pay census and experienced operators are routinely garnering prices in excess of the 

national average. On the other end, older properties, operated as a single entity or as part of a small 

portfolio and with a high Medicaid census, are facing increased pricing pressure as operating margins 

are further impacted by a changing regulatory and reimbursement environment.  

Per unit pricing above $500,000 with highs identified upwards of $700,000, and cap rates at 6.0% 

and below became a common occurrence in 2015 and are still taking place for core, investment 

class A product. Likewise, the number of nursing care acquisitions in the $100,000 per bed and 

above range also increased. These higher price points were primarily driven by the public REITs in Q1 

through Q3, which became somewhat muted moving through Q4 as their cost of capital increased. 

The average price per unit for seniors housing properties remained high in the first quarter of 2017 

and stood near 2015 peaks. The rolling four-quarter average price per unit for seniors housing 

properties was $178,600, which is up 8.1% from last quarter and up 8.9% from year-earlier levels. 

The price per unit for nursing care was $93,300, a decrease of 4.5% from the previous quarter’s price 

of $97,700. When compared to a year ago, nursing care has increased 14.6% from the first quarter 

2016 price per unit of $81,400. The rolling four-quarter average seniors housing cap rate was 7.8% 

as of the first quarter of 2017, up 120 basis points from the first quarter of 2016. 
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Capital Markets 

The increase in the number of balance sheet lenders, coupled with renewed activity in the sale of 

mortgage-backed instruments (both CMBS and Fannie Mae and Freddie Mac loan sales) provided the 

seniors housing sector with multiple solutions for mortgage financing. Life companies, national bank 

platforms and private equity continue to arrange bridge loans and acquisition financing for non-

stabilized properties. Fannie Mae, Freddie Mac and HUD all remain committed to the seniors housing 

space.  

On December 16, 2015, the Federal Reserve raised the Fed Funds rate by 25 bps, marking the first 

increase since 2006. This move signals the beginning of what is believed to be a slow and steady 

upward push. While this increase is relevant, interest rate increases do not produce a one-to-one 

adjustment with cap rates. Since 1997, seniors housing cap rates have averaged a spread of roughly 

518 bps to the 10-year Treasury with the most recent indicated spread falling above the historical 

average, at 554 bps. 

Cap Rate Trends vs. Apartment Caps & 10-Year Treasury 
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Despite the interest rate increase, borrower rates remain low by historical standards. This low cost of 

capital coupled with market cap rates recognized in the seniors housing sector falling 200 to 400 bps 

above the standard multifamily deal continues to attract investors. Leveraged returns can reach into 

double digits, even for the best properties. 
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For Profit Communities Only IL IL/AL AL/MC CCRC

Lower Quartile 3.8% 5.0% 3.8% ---

Median 6.5% 8.1% 8.0% ---

Upper Quartile 17.6% 9.7% 9.2% ---

Source: ASHA, 2015 State of Seniors Housing Report

Note: Properties are ranked by return. Each quartile represents the weighted average of all properties failing in that 

rank while the median reflects the average of the 5th and 6th deciles.

CURRENT RETURN ON INVESTMENT (UNLEVERAGED)

 

The seniors housing sector continues to post strong returns. According to National Council of Real 

Estate Investment Fiduciaries (NCREIF), total returns for the seniors housing sector were reported at 

16.3%, 14.8%, and 13.3% over a one, five and ten-year period respectively. Likewise, total 

multifamily returns were 12.0%, 12.6%, and 7.6% over the same periods. Lastly, the NCREIF Property 

Index (NPI) consisting of core institutional property markets in the U.S. averaged 13.5%, 12.6%, and 

8.0% over the same periods. 

Demand Influences 

Demand for seniors housing is primarily driven by people over the age 75. In the mid-term (2010-

2015) and long-term (2015-2020), the population aged 65-74 is expected to realize the strongest 

growth, averaging more than four percent growth annually. This rapid acceleration is commenced in 

2010, when the baby boomers, comprising of approximately 30% of the US population, began to 

reach their mid-70s, prompting yet another surge in senior housing demand.  

 

Baby boomers are defined as 

persons born between 1946 and 

1964. As of 2012, this 

generation accounts for 

approximate 76.4 million people, 

or about one-quarter of the U.S. 

population.7 According to 

projections detailed by the United 

States Census Bureau, the 

population age 65 and older is 

expected to more than double 

between 2012 and 2060.  

                                              

7 United States Census Bureau 
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As of 2010, approximately 5% of 

the US population, or roughly 

19.0 million individuals, were 

aged 75 years or older. The 

percentage of seniors in this age 

group will continue to grow at a 

steady pace for the next 10 years, 

at which point, the percentage of 

seniors in the age group is 

projected to grow at a much 

more significant rate due to the 

aging of the baby boomers.  

Health and Increasing Life Expectancy 

An important factor contributing to the increasing demand for seniors housing is increased life 

expectancy. The recent emphasis on healthy, active lifestyles has led to seniors living longer, thus 

increasing the length of time they stay in a seniors housing community, as well as shaping 

expectations of what senior living should be like. 

Another important consideration in demographics for some forms of seniors housing is the financial 

resources and well-being as well as the geographic residence location of seniors’ adult children, who 

often participate in decision-making on behalf of their parents.  
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Subject Analysis 

Certificate of Need 

Certificate of Need (C.O.N.) programs are aimed at restraining health care facility costs and allowing 

coordinated planning of new services and construction.  Laws authorizing such programs are one 

mechanism by which state governments seek to reduce overall health and medical costs.  Many 

"CON" laws initially were put into effect across the nation as part of the federal "Health Planning 

Resources Development Act" of 1974.  Despite numerous changes in the past 30 years, about 36 

states retain some type of CON program, law or agency as of December 2011. 

The basic assumption underlying CON regulation is that excess capacity (in the form of facility 

overbuilding) directly results in health care price inflation. When a hospital cannot fill its beds, fixed 

costs must be met through higher charges for the beds that are used. Bigger institutions have bigger 

costs; so CON supporters say it makes sense to limit facilities to building only enough capacity to 

meet actual needs. Also, lack of regulations across the board increases competition, and lowers value 

in facilities located in states not requiring a Certificate of Need. 

 

Texas does not have a Certificate of Need law. 
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Management Overview 

The subject property is operated by Chosen Properties, which operates 22 skilled nursing facilities and 

one assisted living facility within Indiana, Iowa and Texas. In total, over 1,400 seniors housing units 

are under Chosen management. The communities focus on rehabilitation for short and long-term 

residents, and additionally provide hospice and respite care services. Overall, Chosen Properties is 

considered to be well experienced with assisted living and skilled nursing operations.  

Occupancy 

The subject’s historical occupancy is detailed in the addenda of this report. 

Based on the foregoing analysis, CBRE, Inc.’s conclusion of stabilized occupancy for the subject is 

illustrated in the following table.  This estimate considers both the physical and economic factors of 

the market. 

OCCUPANCY CONCLUSIONS

AL NC

NIC - Primary Markets 89.5% 86.7%

NIC - Subject MSA 85.1% 79.6%

Subject's Current Occupancy (Portfolio Avg.) 80.4% 80.4%

Subject's Stabilized Occupancy (Portfolio Avg.) 80.7% 80.7%

Compiled by CBRE
 

The concluded occupancy was based on current occupancy indications as of the date of inspection, 

or May 18, 2017. Additional weight was given to the subject’s historical/projected occupancy as 

detailed later in this report. The concluded stabilized occupancy is well supported by all data points 

presented above in addition to the conclusions operator current and projected levels. 

Conclusion 

Overall, the subject portfolio benefits from its location within the market as well as its favorable 

reputation within the community. The improvements are well designed for their respective use and 

offer amenities that are commensurate with the demands of the local population. The overall data 

indicates that operating levels currently experienced by the subject will continue.  
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Portfolio Improvement Analysis 

The following chart shows a summary of the subject assets: 

Name Address City State GBA (SF) Year Built Condition

Land Size 

(Acres) Units Total Beds Total

Rev. Units 

Total

Park Place Retirement Home 101 FM 971 Georgetown TX 16,989 1996 Good 3.44 23 28 28

Park Place Healthcare Center 121 FM 971 Georgetown TX 34,814 1997 Good 3.44 59 116 116

Pflugerville Healthcare Center 521 South Heatherwilde Boulevard Pflugerville TX 34,313 1991 Good 3.23 56 111 111

Sub-total 10.10 138 255 255

Compiled by CBRE

PORTFOLIO SUMMARY - CHOSEN PROPERTIES

 

Layout of Portfolio Improvements 

As indicated, the subject portfolio includes three properties and is comprised of 227 skilled nursing 

beds and 28 assisted living units, for a total operating capacity of 255 revenue units. As indicated 

above, the properties are considered to be in good condition. Each property is fully sprinklered and 

contain at least one nurses’ station, and are generally considered to conform to market accepted 

standards and regulations.  

Overall, the improvements are considered functional for use as a seniors housing facility. Generally, 

the main entrance is centrally located and opens to a large lobby area with a reception desk. The 

majority of administrative offices are located adjacent to the main lobby. Common areas include a 

dining area, therapy room and storage area. All support areas including a full commercial kitchen, 

nurses’ station and commercial laundry room are located at the central portion of the property.  

Conformity 

The State of Seniors Housing Survey published by ASHA (American Seniors Housing Association) 

reports the following design trends for the subject property type: 

Average AL NC

Total Rev. Units

   Lower Quartile 30 ---

   Average 61 97

   Upper Quartile 106 ---

GBA (SF) 51,811 40,762

Median Unit Size (SF) 403 239

Source: ASHA, 2015 State of Seniors Housing

CONFORMITY OF IMPROVEMENTS

 

The individual properties fall at the lower to average quartile indications above, and the design of the 

subject is generally considered to conform to the overall design trends of its respective property type.  
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Description of Portfolio Improvements 

Each property is considered similar in construction standards, detailed as follows: 

Construction Class: C - Masonry/concrete ext. walls & wood/steel roof & floor struct., 
exc. concrete slab on grade.  

The construction components are assumed to be in working 
condition and adequate for the building. 

Foundation: The foundation is assumed to be of adequate load-bearing capacity to 

support the improvements. 

Ground Floor: Concrete slab on compacted fill. 

Roof Cover: Flat roofing system with a sealed membrane cover.  

Flooring: 
The common areas have commercial grade carpeting with Pergo 
laminate or ceramic tile flooring. The commercial kitchen has a quarry 
tile floor. The resident units have carpet in the living and bedroom areas 
with sheet vinyl tile in the kitchenettes and bathrooms. 

Exterior Walls:  The exterior walls consist of brick with decorative trim.  The building 

contains double-pane aluminum frame windows. 

HVAC:  All common areas and resident rooms contain central cooling and 

heating.  

Plumbing: The plumbing system is assumed to be adequate for the existing use and 

in compliance with local law and building codes.  

Electrical: The electrical system is assumed to be in good working order and 

adequate for the building. 

Security: Resident call systems in all of the resident living areas and bathrooms, 

as well as emergency battery back-up lighting system. 

Utilities 

The subject operations indicate that management is responsible for all utilities including electricity, 

water and sewer costs. The individual units are separately wired for phone and cable services with the 

tenants paying these costs. 

Fire Protection 

It is assumed the improvements have adequate fire alarm systems, fire exits, fire extinguishers, fire 

escapes and other fire protection measures to meet local fire marshal requirements. CBRE, Inc. is not 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Improvement Analysis 

22 
 

qualified to determine adequate levels of safety & fire protection, whereby it is recommended that the 

client/reader review available permits, etc. prior to making a business decision. 

Project Amenities 

Nursing Care properties are more institutional by nature in relation to the standard amenities offered. 

Property and unit amenities for the subject properties are summarized below:  

• Central Community Dining Room 
• Media Room  
• Resident Lounges Areas 

• Elevator Access to all Areas 
• Laundry Facilities 
• Outside Patios/Walking Areas  
• Scheduled Transportation 

The following are the individual living unit amenities and features are being offered at the subject: 

• 24-Hour Emergency Response System  
• Fire/Smoke Detectors and Sprinkler System  
• Telephone Outlets  
• Individual Heating/Cooling Controls  

 

• Basic Cable Television Access  
• Shared toilet and sink 
• 24-Hour Emergency Response System  
 

Parking and Drives 

The project features adequate surface parking, including reserved handicap spaces. All parking 

spaces and vehicle drives are asphalt paved and considered to be in good condition. 

Landscaping 

Landscaping is considered to be in good condition and well maintained. 

Functional Utility 

All of the floor plans are considered to feature functional layouts and the layout of the overall project 

is considered functional in utility. The unit mix is considered functional and no further conversion is 

warranted. 

ADA Compliance 

The client/reader’s attention is directed to the specific limiting conditions regarding ADA compliance. 

Furniture, Fixtures and Equipment 

Additional personal property including all common area furniture, as well as all equipment required to 

operate the subject property are typically included in the sale of a seniors housing property. These 

items are considered to be in good condition.  
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Environmental Issues 

CBRE, Inc. is not qualified to detect the existence of any potentially hazardous materials such as lead 

paint, asbestos, urea formaldehyde foam insulation, or other potentially hazardous construction 

materials on or in the improvements.  The existence of such substances may affect the value of the 

property.  For the purpose of this assignment, we have specifically assumed that any hazardous 

materials that would cause a loss in value do not affect the subject. 

Deferred Maintenance/ Capital Expenditures 

Our inspection of the property indicated no items of deferred maintenance.  

Upon acquisition, the operator completed approximately $56,500 in renovations and capital 

expenditures. Renovations and capital expenditures include: replacement of ice machine, kitchen 

repairs, new washer, new walk-in freezer and generator repairs. 

Economic Age and Life 

CBRE, Inc.’s estimate of the subject improvements effective age and remaining economic life is 

depicted in the following chart: 

ECONOMIC AGE AND LIFE

Actual Age Varies

Effective Age 15 Years

MVS Expected Life 55 Years

Remaining Economic Life 40 Years

Accrued Physical Incurable Depreciation 27.3%

Compiled by CBRE
 

As noted, the subject properties year built ranges from 1991 to 1997. The recent capital expenditures 

were also considered in concluding to an average effective age above.  

The overall life expectancy is based upon our on-site observations and a comparative analysis of 

typical life expectancies reported for buildings of similar construction as published by Marshall and 

Swift, LLC, in the Marshall Valuation Service cost guide.  While CBRE, Inc. did not observe anything to 

suggest a different economic life, a capital improvement program could extend the life expectancy. 

Conclusion 

The existing total improvements are considered to be functional in design and consistent with current 

design trends for the subject’s respective property type. These improvements are expected to maximize 

the highest and best use of the site.  
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Highest and Best Use 

In appraisal practice, the concept of highest and best use represents the premise upon which value is 

based.  The four criteria the highest and best use must meet are: 

• legally permissible; 
• physically possible; 
• financially feasible; and 
• maximally productive. 

The highest and best use analysis of the subject is discussed on the following pages.  

As Vacant 

Legally Permissible 

The legally permissible uses were discussed in the Site Analysis and Zoning Sections.  

Physically Possible 

The subject is adequately served by utilities, and has an adequate shape and size, sufficient access, 

etc., to be a separately developable site. There are no known physical reasons why the subject site 

would not support any legally probable development (i.e. it appears adequate for development).  

Existing structures on similar sites provide additional evidence for the physical possibility of 

development. 

Financially Feasible 

Potential uses of the site include various commercial, retail and multifamily uses as previously detailed 

in the zoning analysis.  The determination of financial feasibility is dependent primarily on the 

relationship of supply and demand for the legally probable land uses versus the cost to create the 

uses. As discussed in the market analysis of this report, the subject skilled nursing facility market is 

generally stabilized. Development of new skilled nursing facility properties has occurred in the past few 

years. These factors indicate that it would be financially feasible to complete a new skilled nursing 

facility project if the site acquisition cost was low enough to provide an adequate developer’s profit. 

Maximally Productive 

The final test of highest and best use of the site as if vacant is that the use be maximally productive, 

yielding the highest return to the land. In relation to the various uses permitted, the subject’s location 

is most viable for seniors housing. Surrounding uses are considered to be complementary in nature, 

some of them being healthcare related. Hence, in the case of the subject as if vacant, the analysis has 

indicated that a new seniors’ housing project would be most appropriate. 
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Conclusion:  Highest and Best Use as Vacant 

Based on the information presented above and contained in the market and neighborhood analysis, 

the highest and best use of the subject as if vacant would be the development of a skilled nursing 

facility property.  More specifically, the subject would be developed at a density that would maximize 

the allowable unit or bed count under current zoning code. Our analysis of the subject and its 

respective market characteristics indicate the most likely buyer, as if vacant, would be an investor (land 

speculation) or a developer.  

As Improved 

Legally Permissible 

The site has been improved with a seniors’ housing development that is a legal, conforming use.  

Physically Possible 

The layout and positioning of the improvements are considered functional for skilled nursing facility 

use. While it would be physically possible for a wide variety of uses, based on the legal restrictions 

and the design of the improvements, the continued use of the property for skilled nursing facility users 

would be the most functional use.  

Financially Feasible 

The financial feasibility of a skilled nursing facility property is based on the amount of rent which can 

be generated, less operating expenses required to generate that income; if a residual amount exists, 

then the land is being put to a productive use. Based upon the income capitalization approach 

conclusion, the subject is producing a positive net cash flow and continued utilization of the 

improvements for skilled nursing facility purposes are considered financially feasible. 

Maximally Productive 

The maximally profitable use of the subject as improved should conform to neighborhood trends and 

be consistent with existing land uses. Although several uses may generate sufficient revenue to satisfy 

the required rate of return on investment and provide a return on the land, the single use that 

produces the highest price or value is typically the highest and best use. As shown in the applicable 

valuation sections, buildings that are similar to the subject have been acquired or continue to be used 

by skilled nursing facility owners/tenants. These comparables would indicate that the maximally 

productive use of the property is consistent with the existing use as a skilled nursing facility property.  

Conclusion: Highest and Best Use as Improved 

The highest and best use of the property, as improved, is consistent with the existing use as senior 

housing development. 
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Appraisal Methodology 

In appraisal practice, an approach to value is included or omitted based on its applicability to the 

property type being valued and the quality and quantity of information available. 

Cost Approach 

The cost approach is based on the proposition that the informed purchaser would pay no more for the 

subject than the cost to produce a substitute property with equivalent utility.  This approach is 

particularly applicable when the property being appraised involves relatively new improvements that 

represent the highest and best use of the land, or when it is improved with relatively unique or 

specialized improvements for which there exist few sales or leases of comparable properties. 

Sales Comparison Approach 

The sales comparison approach utilizes sales of comparable properties, adjusted for differences, to 

indicate a value for the subject. Valuation is typically accomplished using physical units of comparison 

such as price per square foot, price per unit, price per floor, etc., or economic units of comparison 

such as gross rent multiplier.  Adjustments are applied to the physical units of comparison derived 

from the comparable sale.  The unit of comparison chosen for the subject is then used to yield a total 

value.   

Income Capitalization Approach 

The income capitalization approach reflects the subject’s income-producing capabilities.  This 

approach is based on the assumption that value is created by the expectation of benefits to be derived 

in the future.  Specifically estimated is the amount an investor would be willing to pay to receive an 

income stream plus reversion value from a property over a period of time.  The two common 

valuation techniques associated with the income capitalization approach are direct capitalization and 

the discounted cash flow (DCF) analysis.  

Methodology Applicable to the Subject 

In valuing the subject, only the sales comparison and income capitalization approaches are 

applicable and have been used.  The cost approach is not applicable in the estimation of market 

value due to the age of the improvements. It is further recognized that the cost approach is not utilized 

by market participants in estimating market value.   
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Sales Comparison Approach 

The following map and table summarize the comparable data used in the valuation of the subject.  A 

detailed description of each transaction is included in the addenda. 

 
 

SUMMARY OF SKILLED NURSING FACILITY SALES

Year Year No. Adjusted Price Per NOI Per

No. Name Type Date Built Renovated  Rev. 

Units 
Sale Price 1 Rev. Unit 1 Occ. Rev. Unit OAR

1 All-American Care,

Muscatine, Iowa

Sale Apr-16 1975 96 $4,100,000 $42,708 70% $4,676 10.95%

2 Priority Management 

Portfolio,

Rockwall, Texas

Sale Dec-16 568 $95,900,000 $168,838 100% $15,140 8.97%

3 NHI Portfolio (New 

Horizons),

Indianapolis, Indiana

Sale/Leaseback Jul-15 2010 413 $67,000,000 $162,228 100% $11,355 7.00%

4 Symphony Post Acute 

Network Portfolio,

Chicago, Illinois

Sale/Leaseback Aug-15 2,451 $302,500,000 $123,419 86% $9,873 8.00%

5 Liberty Nursing Portfolio,

Cincinnati, Ohio

Sale Dec-15 1,258 $177,000,000 $140,700 82% $18,680 13.28%

6 Dallas SNFs,

Dallas, Texas

Sale Oct-14 2008 2012 210 $28,500,000 $135,714 100% $12,214 9.00%

1 Transaction amount adjusted for cash equivalency and/or deferred maintenance (where applicable)

Compiled by CBRE

Transaction
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Given the finite amount of properties in this sector, single-asset arm’s length transfers remain limited 

relative to other property types. Recognizing the impact of a property’s operating attributes on pricing, 

it is appropriate to utilize comparable properties exemplifying similar operational margins in order to 

accurately interpret pricing metrics employed by market participants. To do so, a more national search 

was performed with comparables chosen based on care level provided, operating metrics at time of 

sale, and condition of the property.  The sales utilized represent the best data available for 

comparison with the subject. 

Analysis of Improved Sales 

Improved Sale One 

This comparable, identified as All-American Care of Muscatine, is a 96-bed skilled nursing facility. 

The improvements were constructed in 1975, are in average condition, and are situated on a 3.75-

acre site. The physical address is 2002 Cedar Street, Muscatine, Muscatine County, Iowa. The 

property contains a unit mix of 10 private rooms and 45 semi private rooms (96 beds). According to 

management, the facility is licensed for 100 beds, but two semi-private units have been converted into 

offices and are not in service.  The property was placed under contract in early 2015 together with a 

sister property located in Washington, Iowa. The Washington transaction closed, but the Muscatine 

transaction was postponed until closing in April 2016. The implied OAR based on FYE 2015 net 

operating income of $448,909 is 10.95%, inclusive of a 3.0% management fee and $350 per bed 

reserve allowance. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple.  An upward adjustment was applied to this comparable for its inferior 

quality of construction attribute when compared to the subject, based upon the difference in 

construction class and finish.  Overall, this comparable was deemed inferior in comparison to the 

subject and an upward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Two 

This comparable represents the purchase of three nursing homes in the greater Dallas-Fort Worth 

area by CareTrust REIT, Inc. (NASDAQ:CTRE) The purchase price was approximately $95.9 million. 

One of the properties did contain assisted living units. In connection with the acquisition, CareTrust 

entered into a new tenant relationship with affiliates of Priority Management Group, LLC, which took 

over operations effective December 1, 2016. The properties were stabilized at the time of sale. The 

portfolio, consisting of 540 skilled nursing beds and 28 assisted living units, is scheduled to generate 

first-year annual cash rent of $8.6 million, resulting in an initial cash yield of 8.97%. The new master 

lease carries an initial term of fifteen years, with two five-year renewal options and CPI-based rent 

escalators. 
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In terms of age/condition, this comparable was judged superior due to its newer year of construction 

superior condition of the improvements and received a downward adjustment for this characteristic.  

Overall, the adjustments applied to this comparable resulted in a net adjustment of zero, whereby the 

property was deemed similar in comparison to the subject.   

Improved Sale Three 

This comparable represents the sale of a 413-unit portfolio of three IL/AL/MC communities located in 

Indiana, Tennessee and North Carolina. The three communities were in good condition at the time of 

sale and were 100% private pay. The buyer and seller executed a long-term NNN lease at closing at 

a total initial lease rate of $4,690,000 with annual CPI escalations. The $67,000,000 sale price 

implies a leased fee OAR of 7.0% based on net rent with no deductions. 

In terms of age/condition, this comparable was judged superior due to its newer year of construction 

superior condition of the improvements and received a downward adjustment for this characteristic.  

The adjustment for project amenities was warranted due to the superior amenities and services 

offered.  Therefore, a downward adjustment was judged proper for this comparable.  An other 

category adjustment was considered appropriate for this comparable given the property does not 

participate within the intergovernmental transfer payment program.  Because of this inferior trait, an 

upward adjustment was considered appropriate.  Overall, the adjustments applied to this comparable 

resulted in a net adjustment of zero, whereby the property was deemed similar in comparison to the 

subject.   

Improved Sale Four 

Symphony Post Acute Network Portfolio is comprised of 11 Chicago-area skilled nursing and post-

acute care facilities. In total, the portfolio includes 118 assisted living units and 2,333 nursing care 

beds. Overall tenant occupancy was reported at 86%. The leased fee transferred August 31, 2015 for 

$302,500,000 or $123,419 per revenue unit.  Net operating income at the time of sale was 

$24,200,000, or $9,874 per revenue unit, for an overall leased fee capitalization rate of 8.00% and 

EGIM of 12.50.  

The upward adjustment for location reflects this comparable's inferior feature with respect to the 

location within a state with historical below average/stagnant reimbursement growth.  Overall, this 

comparable was deemed inferior in comparison to the subject and an upward net adjustment was 

warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Five 

The comparable represents the sale of 15 good quality properties located throughout Ohio. The 

properties primary consist of nursing care, with 1,200 nursing care beds, 28 assisted living units, and 

30 independent living units. The portfolio was listed as a fee simple sale. The buyer, CareTrust REIT 
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purchased the portfolio and leased the properties to Pristine Senior Living as a third-party operator 

and tenant. The lease was signed to 15 years with two five-year options. All leases are crossed and 

absolute net. The total purchase price was $177,000,000, or $140,700 per bed. The going concern 

capitalization rate was 13.28%, inclusive of market level management fees and reserves. The leased 

fee capitalization rate was 9.60%. The portfolio was 82% occupied with an 18% quality mix at the 

time of sale. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple.  Overall, this comparable was deemed superior in comparison to the 

subject and a downward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Six 

Dallas SNFs represents the purchase of two Dallas area skilled nursing facilities; one was constructed 

in 2008 and the second one was constructed in 2012. In total, the portfolio contains 210 nursing 

care beds. Overall occupancy was reported at 100%.  The leased fee transferred October 23, 2014 

for $28,500,000 or $135,714 per revenue unit. Net operating income at the time of sale was 

$2,565,000, or $12,214 per revenue unit, for an overall capitalization rate of 9.00% and EGIM of 

11.11.   

The upward market conditions (time) adjustment reflects the improved market conditions since the 

date of sale. In terms of age/condition, this comparable was judged superior due to its newer year of 

construction superior condition of the improvements and received a downward adjustment for this 

characteristic.  Overall, this comparable was deemed inferior in comparison to the subject and an 

upward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Summary of Adjustments 

The sales comparison approach utilizes sales of comparable properties, adjusted for differences, to 

indicate a value for the subject.  Valuation is typically accomplished using physical units of 

comparison such as price per square foot, price per unit, price per floor, etc., or economic units of 

comparison such as gross rent multiplier.  Adjustments are applied to the physical units of comparison 

derived from the comparable sales.  The unit of comparison chosen for the subject is then used to 

yield a total value.  Economic units of comparison are not adjusted, but rather analyzed as to relevant 

differences, with the final estimate derived based on the general comparisons. Based on a 

comparative analysis, the following chart summarizes the adjustments warranted to each comparable.   
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SKILLED NURSING FACILITY SALES ADJUSTMENT GRID

Comparable Number 1 2 3 4 5 6

Transaction Type Sale Sale Sale/Leaseback Sale/Leaseback Sale Sale

Transaction Date Apr-16 Dec-16 Jul-15 Aug-15 Dec-15 Oct-14

Year Built 1975 2010 2008

Year Renovated 2012

No. Units 96 568 413 2,451 1,258 210

Adjusted Sale Price 1 $4,100,000 $95,900,000 $67,000,000 $302,500,000 $177,000,000 $28,500,000

Price Per Rev. Unit 1 $42,708 $168,838 $162,228 $123,419 $140,700 $135,714

Occupancy 70% 100% 100% 86% 82% 100%

NOI Per Rev. Unit $4,676 $15,140 $11,355 $9,873 $18,680 $12,214

OAR 10.95% 8.97% 7.00% 8.00% 13.28% 9.00%

Adj. Price Per Rev. Unit $42,708 $168,838 $162,228 $123,419 $140,700 $135,714

Property Rights Conveyed -10% 0% 0% 0% -10% 0%

Financing Terms 1
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conditions of Sale 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Market Conditions (Time) 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Subtotal - Price Per Rev. Unit $38,437 $168,838 $162,228 $123,419 $126,630 $149,286

Location 0% 0% 0% -10% -10% 0%

Project Size 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Age/Condition 0% -20% -10% 0% 0% -20%

Quality of Construction 10% -10% 0% -10% 0% 0%

Avg. Unit Size 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Project Amenities 0% 0% -10% 0% 0% 0%

Parking 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Other 0% 0% 10% 0% 0% 0%

Total Other Adjustments 10% -30% -10% -20% -10% -20%

Indicated Value Per Rev. Unit $42,281 $118,187 $146,005 $98,735 $113,967 $119,429

1 Transaction amount adjusted for cash equivalency and/or deferred maintenance (where applicable)

Compiled by CBRE
 

Price Per Unit Comparison 

The total adjustments applied to the comparable set range from 10% to 30%, with the adjusted 

average of all comparables representing an approximate -21.14% difference over the unadjusted 

average. Comparables 3 and 4 were the most representative of the subject in terms of operating 

performance, while comparables 2 and 6 best represent the subject in terms of location.  

Effective Gross Income Multiplier Analysis 

As the above analysis is heavily dependent on the net operating income of a property, the EGIM can 

be applied to a property’s gross income, and is therefore less dependent upon an accurate estimation 

of net operating income.  

The EGIM analysis compares the subject’s income characteristics with those of the comparable 

properties and develops a multiplier that is appropriate for the subject. Based on our analysis, we 

have concluded to an appropriate EGIM as follows: 
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EFFECTIVE GROSS INCOME MULTIPLIER ANALYSIS

Sale No. Occupancy EGIM

2 100% 11.15

3 100% 14.29

4 86% 12.50

6 100% 11.11

Subj. 81% 11.50

Compiled by CBRE
 

Please note, the EGIM above is based on each property’s lease payment. In our analysis we have 

utilized only leased fee sales, which are based on triple net lease payments, and thus the EGIM is 

synonymous with the NIM (net income multiplier).  

Sales Comparison Approach Conclusion 

In completing this analysis, CBRE contacted various market participants that include specialty brokers 

and national investors of well-known seniors housing investment funds. These participants all indicated 

that in pricing the subject property, primary weight would be placed on the in-place cash flow with the 

applied risk based on the amount of historical operations supporting the respective cash flows. It was 

further indicated that comparable sales would be utilized as a secondary measure. These participants 

advised that when selecting comparable sales for the subject, a national search should be employed 

in order to appropriately account for comparable operations respective to the subject property.  

The following table presents the estimated value for the subject as indicated by the sales comparison 

approach. As indicated the average of the paired sales and EGIM was utilized. 

SALES COMPARISON APPROACH Adjusted Indicators From the Grid

Paired Sales

Total Rev. Units X Value Per Rev. Unit = Value

255 X $126,219 = $32,185,933

EGIM

EGI X ANALYSIS = Value

$3,011,503 X 11.50 = $34,632,279

VALUE CONCLUSION

Indicated As Is Value $33,409,106

Rounded $33,400,000

Value Per Rev. Unit $130,980

Compiled by CBRE
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Portfolio Operating Summary 

The following table presents a summary of the concluded operating data for each individual asset within the subject portfolio. 

OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Assisted Living 28 81% 1,859 8,286 28 85% 2,873 8,709 28 86% 3,039 8,750 28 90% 3,055 9,198

Total 28 81% $1,859 8,286 28 85% $2,873 8,709 28 86% $3,039 8,750 28 90% $3,055 9,198

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD

Income

Assisted Living Rent 624,632          100.0% $22,308 75.38 965,326          100.0% $34,476 110.84 1,021,200       100.0% $36,471 116.71 $1,026,480 99.1% $36,660 111.60

Other Income -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00 $9,198 0.9% $329 1.00

Effective Gross Income $624,632 100.0% $22,308 $75.38 $965,326 100.0% $34,476 $110.84 $1,021,200 100.0% $36,471 $116.71 $1,035,678 100.0% $36,989 $112.60

Expenses

Real Estate Taxes $0 0.0% $0 $0.00 $42,807 4.4% $1,529 $4.92 $0 0.0% $0 $0.00 $48,248 4.7% $1,723 $5.25

Property Insurance 5,945              1.0% $212 0.72 8,846              0.9% $316 1.02 11,769            1.2% $420 1.35 9,198              0.9% $329 1.00

Utilities 28,910            4.6% $1,033 3.49 32,957            3.4% $1,177 3.78 33,075            3.2% $1,181 3.78 34,952            3.4% $1,248 3.80

Administrative & General 63,279            10.1% $2,260 7.64 97,022            10.1% $3,465 11.14 135,516          13.3% $4,840 15.49 93,820            9.1% $3,351 10.20

Resident Care 102,363          16.4% $3,656 12.35 178,189          18.5% $6,364 20.46 237,784          23.3% $8,492 27.18 232,709          22.5% $8,311 25.30

Culinary Services 82,347            13.2% $2,941 9.94 116,538          12.1% $4,162 13.38 105,422          10.3% $3,765 12.05 126,013          12.2% $4,500 13.70

Laundry & Housekeeping 10,207            1.6% $365 1.23 26,851            2.8% $959 3.08 30,450            3.0% $1,088 3.48 22,995            2.2% $821 2.50

Repairs & Maintenance 28,183            4.5% $1,007 3.40 25,821            2.7% $922 2.96 42,648            4.2% $1,523 4.87 28,514            2.8% $1,018 3.10

Programing 24,438            3.9% $873 2.95 38,025            3.9% $1,358 4.37 39,246            3.8% $1,402 4.49 27,594            2.7% $986 3.00

Payroll Taxes & Benefits 52,507            8.4% $1,875 6.34 81,506            8.4% $2,911 9.36 76,475            7.5% $2,731 8.74 79,103            7.6% $2,825 8.60

Operating Expenses $398,179 63.7% $14,221 48.05 $648,562 67.2% $23,163 74.47 $712,383 69.8% $25,442 81.42 $714,643 69.0% $25,523 77.70

Net Operating Income $226,453 36.3% $8,088 27.33 $316,764 32.8% $11,313 36.37 $308,817 30.2% $11,029 35.29 $321,035 31.0% $11,466 34.90

Management Fee 31,232            5.0% $1,115 $3.77 48,266            5.0% $1,724 $5.54 51,060            5.0% $1,824 $5.84 51,784            5.0% $1,849 $5.63

Reserves for Replacement 9,800              1.6% $350 1.18 9,800              1.0% $350 1.13 9,800              1.0% $350 1.12 12,600            1.2% $450 1.37

Adjusted Operating Expenses 439,211          70.3% $15,686 53.01         706,628          73.2% $25,237 81.14         773,243          75.7% $27,616 88.37         779,027          75.2% $27,822 84.70         

Adjusted Net Operating Income $185,421 29.7% $6,622 $22.38 $258,698 26.8% $9,239 $29.70 $247,957 24.3% $8,856 $28.34 $256,651 24.8% $9,166 $27.90

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves

Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate
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OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 116 66% 3,034 27,964 116 73% 4,433 30,872 116 77% 5,030 32,515 116 79% 4,938 33,580

Total 116 66% $3,034 27,964 116 73% $4,433 30,872 116 77% $5,030 32,515 116 79% $4,938 33,580

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD

Income

Nursing Care - Private Pay 565,756          12.4% $4,877 20.23 957,733          14.5% $8,256 31.02 1,409,857       19.2% $12,154 43.36 997,326          13.0% $8,598 29.70

Nursing Care - Medicaid 1,734,015       38.1% $14,948 62.01 2,627,997       39.8% $22,655 85.13 2,255,852       30.7% $19,447 69.38 2,854,461       37.3% $24,607 85.00

Nursing Care - Medicare 1,577,807       34.7% $13,602 56.42 2,058,083       31.1% $17,742 66.67 2,425,050       33.0% $20,906 74.58 2,266,650       29.6% $19,540 67.50

Nursing Care - Other 345,683          7.6% $2,980 12.36 526,803          8.0% $4,541 17.06 910,441          12.4% $7,849 28.00 755,550          9.9% $6,513 22.50

Ancillary Income 8,990              0.2% $78 0.32 23,365            0.4% $201 0.76 355,943          4.8% $3,068 10.95 369,380          4.8% $3,184 11.00

Other Income 319,034          7.0% $2,750 11.41 415,278          6.3% $3,580 13.45 -                 0.0% $0 0.00 $402,960 5.3% $3,474 12.00

Effective Gross Income $4,551,285 100.0% $39,235 $162.76 $6,609,259 100.0% $56,976 $214.09 $7,357,143 100.0% $63,424 $226.27 $7,646,327 100.0% $65,917 $227.70

Expenses

Real Estate Taxes $0 0.0% $0 $0.00 $110,394 1.7% $952 $3.58 $0 0.0% $0 $0.00 120,774          1.6% $1,041 $3.60

Property Insurance 28,809            0.6% $248 1.03 44,430            0.7% $383 1.44 55,735            0.8% $480 1.71 53,728            0.7% $463 1.60

Utilities 97,039            2.1% $837 3.47 80,307            1.2% $692 2.60 57,226            0.8% $493 1.76 70,518            0.9% $608 2.10

Administrative & General 391,933          8.6% $3,379 14.02 494,820          7.5% $4,266 16.03 417,760          5.7% $3,601 12.85 466,762          6.1% $4,024 13.90

Resident Care 2,129,728       46.8% $18,360 76.16 2,878,216       43.5% $24,812 93.23 2,958,327       40.2% $25,503 90.98 3,045,706       39.8% $26,256 90.70

Culinary Services 282,705          6.2% $2,437 10.11 441,522          6.7% $3,806 14.30 485,021          6.6% $4,181 14.92 493,626          6.5% $4,255 14.70

Laundry & Housekeeping 91,532            2.0% $789 3.27 166,822          2.5% $1,438 5.40 239,634          3.3% $2,066 7.37 214,912          2.8% $1,853 6.40

Repairs & Maintenance 80,924            1.8% $698 2.89 123,540          1.9% $1,065 4.00 110,102          1.5% $949 3.39 124,246          1.6% $1,071 3.70

Programing 158,234          3.5% $1,364 5.66 211,005          3.2% $1,819 6.83 194,452          2.6% $1,676 5.98 214,912          2.8% $1,853 6.40

Payroll Taxes & Benefits 263,509          5.8% $2,272 9.42 437,906          6.6% $3,775 14.18 440,251          6.0% $3,795 13.54 463,404          6.1% $3,995 13.80

Operating Expenses $3,524,413 77.4% $30,383 126.03 $4,988,962 75.5% $43,008 161.60 $4,958,508 67.4% $42,746 152.50 $5,268,588 68.9% $45,419 156.90

Net Operating Income $1,026,872 22.6% $8,852 36.72 $1,620,297 24.5% $13,968 52.48 $2,398,634 32.6% $20,678 73.77 $2,377,739 31.1% $20,498 70.81

Management Fee 221,595          4.9% $1,910 $7.92 330,463          5.0% $2,849 $10.70 350,060          4.8% $3,018 $10.77 382,316          5.0% $3,296 $11.39

Reserves for Replacement 40,600            0.9% $350 1.45 40,600            0.6% $350 1.32 40,600            0.6% $350 1.25 40,250            0.5% $347 1.20

Adjusted Operating Expenses 3,786,608       83.2% $32,643 135.41       5,360,025       81.1% $46,207 173.62       5,349,168       72.7% $46,114 164.51       5,691,154       74.4% $49,062 169.48       

Adjusted Net Operating Income $764,677 16.8% $6,592 $27.35 $1,249,234 18.9% $10,769 $40.46 $2,007,974 27.3% $17,310 $61.76 $1,955,173 25.6% $16,855 $58.22

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves

Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate

 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Income Capitalization Approach  

35 
 

PFLUGERVILLE HEALTHCARE CENTER - OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 111 76% 2,848 30,816 111 78% 4,435 31,726 111 85% 5,488 34,526 111 85% 4,995 34,438

Total 111 76% $2,848 30,816 111 78% $4,435 31,726 111 85% $5,488 34,526 111 85% $4,995 34,438

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD

Income

Nursing Care - Private Pay 420,828          10.4% $3,791 13.66 852,002          13.6% $7,676 26.86 1,452,580       19.0% $13,086 42.07 1,033,133       14.0% $9,308 30.00

Nursing Care - Medicaid 2,169,376       53.6% $19,544 70.40 3,387,844       54.0% $30,521 106.78 2,564,214       33.5% $23,101 74.27 3,381,622       45.8% $30,465 98.20

Nursing Care - Medicare 938,952          23.2% $8,459 30.47 1,255,653       20.0% $11,312 39.58 2,383,200       31.1% $21,470 69.03 1,549,699       21.0% $13,961 45.00

Nursing Care - Other 264,643          6.5% $2,384 8.59 411,525          6.6% $3,707 12.97 910,441          11.9% $8,202 26.37 688,755          9.3% $6,205 20.00

Ancillary Income 8,135              0.2% $73 0.26 19,221            0.3% $173 0.61 351,513          4.6% $3,167 10.18 344,378          4.7% $3,103 10.00

Other Income 241,654          6.0% $2,177 7.84 350,498          5.6% $3,158 11.05 -                 0.0% $0 0.00 $378,815 5.1% $3,413 11.00

Effective Gross Income $4,043,588 100.0% $36,429 $131.22 $6,276,743 100.0% $56,547 $197.84 $7,661,948 100.0% $69,027 $221.92 $7,376,401 100.0% $66,454 $214.20

Expenses

Real Estate Taxes $0 0.0% $0 $0.00 $80,998 1.3% $730 $2.55 $0 0.0% $0 $0.00 $80,998 1.1% $730 $2.35

Property Insurance 29,802            0.7% $268 0.97 44,303            0.7% $399 1.40 58,666            0.8% $529 1.70 51,657            0.7% $465 1.50

Utilities 84,261            2.1% $759 2.73 83,376            1.3% $751 2.63 92,529            1.2% $834 2.68 89,538            1.2% $807 2.60

Administrative & General 307,297          7.6% $2,768 9.97 453,959          7.2% $4,090 14.31 441,088          5.8% $3,974 12.78 439,081          6.0% $3,956 12.75

Resident Care 2,043,438       50.5% $18,409 66.31 2,833,530       45.1% $25,527 89.31 3,127,522       40.8% $28,176 90.58 3,082,179       41.8% $27,767 89.50

Culinary Services 347,986          8.6% $3,135 11.29 492,140          7.8% $4,434 15.51 501,895          6.6% $4,522 14.54 516,566          7.0% $4,654 15.00

Laundry & Housekeeping 108,919          2.7% $981 3.53 178,048          2.8% $1,604 5.61 255,837          3.3% $2,305 7.41 189,408          2.6% $1,706 5.50

Repairs & Maintenance 65,542            1.6% $590 2.13 94,416            1.5% $851 2.98 99,649            1.3% $898 2.89 99,869            1.4% $900 2.90

Programing 107,398          2.7% $968 3.49 175,655          2.8% $1,582 5.54 135,355          1.8% $1,219 3.92 137,751          1.9% $1,241 4.00

Payroll Taxes & Benefits 318,419          7.9% $2,869 10.33 476,385          7.6% $4,292 15.02 790,642          10.3% $7,123 22.90 578,554          7.8% $5,212 16.80

Operating Expenses $3,413,062 84.4% $30,748 110.76 $4,912,810 78.3% $44,260 154.85 $5,503,182 71.8% $49,578 159.39 $5,265,601 71.4% $47,438 152.90

Net Operating Income $630,526 15.6% $5,680 20.46 $1,363,933 21.7% $12,288 42.99 $2,158,765 28.2% $19,448 62.53 $2,110,799 28.6% $19,016 61.29

Management Fee 201,724          5.0% $1,817 $6.55 313,837          5.0% $2,827 $9.89 365,522          4.8% $3,293 $10.59 368,820          5.0% $3,323 $10.71

Reserves for Replacement 38,850            1.0% $350 1.26 38,850            0.6% $350 1.22 38,850            0.5% $350 1.13 38,850            0.5% $350 1.13

Adjusted Operating Expenses 3,653,636       90.4% $32,916 118.56       5,265,497       83.9% $47,437 165.97       5,907,554       77.1% $53,221 171.11       5,673,271       76.9% $51,111 164.74       

Adjusted Net Operating Income $389,952 9.6% $3,513 $12.65 $1,011,246 16.1% $9,110 $31.87 $1,754,394 22.9% $15,805 $50.81 $1,703,129 23.1% $15,344 $49.46

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves

Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate
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The following table presents a summary of the 2017 first quarter operating data for each individual asset within the subject portfolio. 

Rev Units Actual Occ. CBRE Occ.

Name Total Total Total EGI OE Mgt Fee RR/ Unit Adj. OE OER NOI
Adjusted 

NOI

Park Place Retirement Home 28 86.00% 70.00% 230,739 $150,222 5.00% $350 $161,759 70.10% $68,980 $68,980

Park Place Healthcare Center 116 78.00% 80.00% 1,600,420 $1,112,096 5.00% $350 $1,192,117 74.49% $408,303 $407,081

Pflugerville Healthcare Center 111 85.00% 85.00% 1,643,674 $1,050,377 5.00% $350 $1,132,561 68.90% $511,113 $511,028

Sub-total 255 83.00% 78.33% $3,474,833 $2,312,695 5.00% $350 $2,486,437 71.17% $988,396 $987,089

Compiled by CBRE

OPERATING SUMMARY FIRST QUARTER - CHOSEN PROPERTIES PORTFOLIO - TEXAS
CBRE Stabilized Operating Estimates

 

Please note, the adjusted NOI includes removal of hospital IGT revenue plus add back IGT fees. 
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Going Concern - Net Operating Income Conclusion 

The CBRE Stabilized estimate is detailed within the addenda of this report, and is bracketed with 

management’s stabilized projections and most recent 2016 indications. Market data was extracted 

and utilized in determining these estimates. Historical operations of the subject were also considered, 

however appear to be relatively unstable as the subject transitioned management in 2015 and 

effectively repositioned itself within the market over the next several years. Overall, management’s 

projections appear to be reasonable with the concluded effective gross income estimated by CBRE 

being well supported by market extracted indications.   
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Net Operating Income to the Real Estate Only  

The next step is separating the cash to the real estate from the cash flow to the business. The lease 

coverage analysis is the technique applied to allocate the portion of the overall cash flow (net 

operating income) to the going concern that is attributed to the real estate only. REITS and other 

market participants utilize this method to value the real estate and FF&E. REITs and other buyers of 

seniors housing properties also utilize this methodology to determine market rent, again resulting in a 

real estate only allocation of the cash flow. Hence, this method is considered to best reflect actions 

taken by actual market participants in identifying the allocated cash flow to the real estate only, or 

ultimately the fair market value to the real estate.  

A market derived lease coverage ratio can be applied to the concluded net operating income of the 

going concern. The result is an indicated annual market lease payment for the subject, or cash flow to 

the real estate only. According to a recent survey of various healthcare REITS including Health Care 

REIT, HCP, CNL, Griffin-American Healthcare REIT and Omega, a typical lease coverage ratio will fall 

near 1.25 to 1.50 for properties similar to the subject. The following lease transactions further support 

this range.  

Property/Portfolio Type Units State(s) NOI/Unit Lease Date Rent/Unit LCR

Arbors of Winthrop AL 90 MA $23,076 May-14 $17,778 1.30

SNF Portfolio NC 780 Midwest --- Oct-13 --- 1.50

ILC Portfolio IL 3,138 Multiple $18,262 Oct-13 $15,609 1.17

Confidential Transaction AL 120 WI $15,655 Nov-13 13046 1.20

Prelude at Woodbury MC 30 MN $26,000 Jan-15 $20,000 1.30

Transitional Care Portfolio TCF 678 MD $40,165 Jun-15 $30,199 1.33

Olympia Manor NC 28 CA $16,179 Aug-14 $10,786 1.50

Sun City West MC 42 AZ $30,000 Apr-14 $23,077 1.30

Holiday Portfolio IL 2,850 Multiple $13,779 Sep-14 $10,614 1.30

CareTrust REIT AL, MC 90 ID $14,847 Oct-14 $11,333 1.31

Autumn Promise AL 26 WI $10,432 Jun-13 $9,622 1.08

GA SNF NC 105 GA $10,679 Jan-15 $7,628 1.40

HealthLease Properties AL/NC 365 Multiple $14,041 Apr-14 $11,233 1.25

Liberty Healthcare Corp. IL/AL/NC 1,200 OH 19583 Nov-15 $14,294 1.37

NorthStar Realty Finance Corp. AL/SN 8,500 Multiple --- Mar-14 --- 1.30

CareTrust REIT SN 170 CO $13,000 Feb-15 $10,000 1.30

CareTrust REIT SN 94 WA $11,595 Apr-15 $9,202 1.26

Capital Healthcare Investments AL/SN 1,020 VA --- Jul-17 --- 1.40
Source: CBRE VIEW Database

SUMMARY OF ABSOLUTE NET LEASE COVERAGE RATIOS

 

For purposes of this analysis, a coverage ratio of 1.30 was used, placing most weight on HealthLease 

Properties and GA SNF indications above. Additionally, a portfolio of assets is considered less risky 

than a single asset, which is reflected in the leased coverage ratio as well. The inferred rent is 

assumed to be on an absolute net basis with no expenses to the lessor. This is attributed to the 

dispersion of risk among a larger number of properties for portfolio assets. Furthermore, the market 
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rent is based upon a long term lease of 20+ years, which is common. These terms are common for 

this property type.  

CBRE has also placed weight on a lease agreement, which we understand will be an approximate 20-

year term thru January 1, 2038, with an approximate 1.30 coverage. 

By applying the lease coverage ratio to the concluded NOI of the going concern, an inferred cash 

flow to the real estate is estimated as follows. 

As Is

March 31, 2017

Concluded Stabilized NOI - Going Concern $3,914,953

Market Lease Coverage Ratio 1.30

Cash Flow to the Real Estate $3,011,503

Compiled by CBRE

REAL ESTATE ONLY CASH FLOW

 

This cash flow can be utilized to estimate the fair market value to the real estate. Additionally, the 

CBRE concluded cash flow to the real estate is supported by the operator lease agreement. 

Direct Capitalization 

Direct capitalization is a method used to convert a single year’s estimated stabilized net operating 

income into a value indication. The following subsections represent different techniques for deriving 

an overall capitalization rate for direct capitalization. 

The overall capitalization rate is calculated by dividing the net operating income by the sale price. 

Ideally, the sales price is selected from the market through sales of similar types of properties. As the 

subject is a portfolio, only data representing portfolio sales should be considered. 

Comparable Sales 

The overall capitalization rates (OARs) confirmed for the comparable sales analyzed in the sales 

comparison approach are as follows: 
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COMPARABLE CAPITALIZATION RATES

Sale

Sale Date Occupancy OAR

1 Apr-16 70% 10.95%

2 Dec-16 100% 8.97%

3 Jul-15 100% 7.00%

4 Aug-15 86% 8.00%

5 Dec-15 82% 13.28%

6 Oct-14 100% 9.00%

Indicated OAR (Fee Simple): 76% 9.80% - 13.30%

Indicated OAR (Leased Fee): 7.00% - 9.00%

Source: CBRE VIEW Database
 

Published Investor Surveys 

The results of the most recent investor surveys are summarized in the following chart. 

OVERALL CAPITALIZATION RATES

Investment Type OAR Range Average

NIC

Skilled Nursing --- - --- 12.20%

CBRE Seniors Housing Investor Survey

Nursing Care

Class A:  Core Locations 9.00% - 13.00% 11.07%

Class A:  Non-Core Locations 9.00% - 14.00% 11.76%

Class B:  Core Locations 10.00% - 14.00% 12.05%

Class B:  Non-Core Locations 10.00% - 16.00% 12.63%

Class C:  Core Locations 11.00% - 15.00% 13.56%

Class C:  Non-Core Locations 11.00% - 16.00% 13.84%

Indicated OAR: 10.00% - 14.00%

Source: CBRE, RealtyRates.com, NIC
 

The comparable sale and survey data presented above represent going concern or fee simple 

capitalization rates. It is expected that a going concern capitalization rate fall above a leased fee 

capitalization rate. This is due to the removal of the business value cash flow which is considered the 

“more risky” component.  

In practice, fee simple capitalization rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee cap 

rates, for properties similar to the subject. This is supported by the following net lease transaction 

summary:  

The results of the 2016 CBRE Healthcare Real Estate Investor/ Developer Survey are summarized as 

follows, relative to capitalization rates for absolute net leased healthcare properties: 
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Absolute net transactions for seniors housing and similar (medical) net leased properties are 

summarized below:  

Property/Portfolio Type Units State(s) Sale Date Price/ Unit OAR FS OAR LF Spread

ILC Portfolio IL 3,138 Multiple Oct-13 $251,753 7.25% 6.20% 1.05%

Confidential Transaction AL 120 WI Nov-13 $168,333 9.30% 7.75% 1.55%

Prelude at Woodbury MC 30 MN 42019 $240,000 10.83% 8.33% 2.50%

Transitional Care Portfolio TCF 678 MD Jun-15 $345,133 11.64% 8.75% 2.89%

Olympia Manor NC 28 CA Aug-14 $114,565 14.12% 9.41% 4.71%

Oklahoma Portfolio TCF 171 OK Oct-14 $275,205 --- 8.50% ---

Onion Creek NC 125 TX Oct-14 $112,000 --- 9.00% ---

Tudor Heights AL/MC 64 MD Oct-14 $106,250 --- 8.82% ---

Sun City West MC 48 AZ Apr-14 $333,333 9.00% 6.92% 2.08%

Holiday Portfolio IL 2,850 Multiple Sep-14 $192,982 7.14% 5.50% 1.64%

CareTrust REIT AL, MC 90 ID Oct-14 $133,333 11.14% 8.50% 2.64%

Autumn Promise AL 26 WI Dec-14 $114,885 9.08% 8.38% 0.70%

GA SNF NC 105 GA Apr-15 $79,048 13.51% 9.65% 3.86%

HealthLease Properties AL/NC 365 Multiple Apr-14 $135,342 10.37% 8.30% 2.07%

Liberty Healthcare Corp. IL/AL/NC 1,200 OH Nov-15 $147,500 13.28% 9.69% 3.59%

Source: CBRE VIEW Database

SUMMARY OF ABSOLUTE NET LEASE TRANSACTIONS

 

Band of Investment 

The band of the investment technique has been utilized as a crosscheck to the foregoing techniques.  

The Mortgage Interest Rate and the Equity Dividend Rate (EDR) are based upon current market yields 

for similar investments.  The analysis is shown in the following table. 
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BAND OF INVESTMENT

Mortgage Interest Rate 4.25%

Mortgage Term (Amortization Period) 25 Years

Mortgage Ratio (Loan-to-Value) 75%

Mortgage Constant (monthly payments) 0.06501

Equity Dividend Rate (EDR) 17.5%

Mortgage Requirement 75% x 0.06501 = 0.04876

Equity Requirement 25% x 0.17500 = 0.04375

100% 0.09251

Indicated OAR: 9.30%

Compiled by: CBRE
 

Capitalization Rate Conclusion 

The following charts summarizes the OAR conclusions. 

OVERALL CAPITALIZATION RATE - CONCLUSION

Source Indicated OAR

Comparable Sales - Going Concern 9.80% - 13.30%

Comparable Sales - Adjusted 300 BPS 6.80% - 10.30%

Comparable Sales - Leased Fee 7.00% - 9.00%

National Investor Survey - Going Concern 10.00% - 14.00%

National Investor Survey - Adjusted 300 BPS 7.00% - 11.00%

Band of Investment 9.30%

CBRE Estimate - Real Estate Only 9.00%

Compiled by: CBRE
 

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 

CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 

does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 

this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 

agreement encumbering 3 properties within the state of Texas.  

Overall, most weight was placed on comparable leased fee indications (7.00% - 9.00%), and thus an 

OAR in the upper portion of the range indicated by these transactions is considered appropriate for 

the following reasons: 

Positive Attributes 

• Favorable product and homogenous design of improvements; 
• Master lease agreement encumbering 3 assets; 
• Good locations within Austin, TX, MSA; 
• Stable operating trends with opportunity to increase net operating income; 
• Positive growth in age 75+ population and households throughout the United States. 
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Negative Attributes 

• Overall price per revenue unit indication falling at the upper end of national market indications; 
• Uncertainty regarding healthcare legislation and reimbursement policy. 
 

Capitalization Rate Conclusion 

The final step is applying the concluded absolute net capitalization rate to the estimated real estate 

only net operating income. By capitalizing the indicated annual net operating income to the real 

estate by the concluded absolute net leased capitalization rate, a fair market value of the fee simple 

interest of the real estate is indicated. This calculation is detailed below:  

Direct Capitalization Summary 

A summary of the direct capitalization at stabilized occupancy is illustrated in the following chart. 

DIRECT CAPITALIZATION PORTFOLIO SUMMARY

Concluded Stabilized NOI - Going Concern $3,914,953

Market Lease Coverage Ratio 1.30

Cash Flow to the Real Estate $3,011,503

OAR   /           9.00%

Indicated As Is Value $33,461,139

Rounded $33,500,000

Value Per Rev. Unit $131,373

Compiled by CBRE
 

Capitalization Rate Sensitivity 

Cash Flow to the Real Estate $3,011,503 $3,011,503 $3,011,503

OAR 8.50% 9.00% 9.50%

Indicated As Is Value $35,429,442 $33,461,139 $31,700,027

Compiled by CBRE

CAPITALIZATION RATE SENSITIVITY

 

As noted above, a sensitivity analysis was included; in a case of an increment of 0.5% to the 

capitalization rate will cause a decline in fair value of $1,761,113 as of March 31, 2017; a decrease 

of 0.5% to the capitalization rate will cause a rise in fair value of $1,968,302 as of March 31, 2017. 
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Discounted Cash Flow Analysis (DCF) 

The DCF assumptions concluded for the subject are summarized as follows: 

SUMMARY OF DISCOUNTED CASH FLOW ASSUMPTIONS

General Assumptions

Start Date Mar-17

Terms of Analysis 10 Years

Software Excel

Growth Rate Assumptions

Income Growth 3.00%

Expense Growth 3.00%

Inflation (CPI) 3.00%

Real Estate Tax Growth 3.00%

Market Rates - Year 1 - Tenant

Average Rent ($/Rev. Unit/Yr.) $62,974

Total Operating Expenses ($/Rev. Unit/Yr.) $47,621

Occupancy Assumptions

Current Occupancy 80.40%

Stabilized Occupancy 80.74%

Estimated Lease-up Period 0 Months

Financial Assumptions

Discount Rate 10.50%

Terminal Capitalization Rate 9.75%

Other Assumptions

Cost of Sale 2.50%

Capital Expenses (Deferred Maintenance) $0

Compiled by CBRE
 

General Assumptions 

The DCF analysis utilizes a projection period of 10 Years. This is consistent with current investor 

assumptions. 

Growth Rate Assumptions 

The inflation and growth rates for the DCF analysis have been estimated by analyzing the expectations 

typically used by buyers and sellers in the local marketplace.  Published investor surveys, an analysis of 

the Consumer Price Index (CPI), as well as CBRE, Inc.'s survey of brokers and investors active in the 

local market form the foundation for the selection of the appropriate growth rates.  The compilation is 

shown in the following chart. 
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SUMMARY OF GROWTH RATES

Investment Type Rent Expenses Inflation

U.S. Bureau of Labor Statistics  (CPI-U)

10-Year Snapshot Average 2.28%

Senior Housing Investment Survey

Minimum 1.00% 2.00% 1.00%

Maximum 5.00% 4.00% 4.00%

Average 3.10% 2.80% 2.50%

CBRE Estimate 3.00% 3.00% 3.00%

Source: Senior Living Valuation Services
 

Leasing Assumptions 

The previously concluded cash flow to the real estate has been utilized as the basis for Year 1 of the 

holding period. All subsequent years vary according to the growth rate assumptions applied to the 

Year 1 estimate.   

Discount Rate Analysis 

The results of the most recent investor surveys are summarized in the following chart. 

DISCOUNT RATES

Investment Type Rate Range Average

RealtyRates.com - Q3 Investor Survey - Seniors Housing

New Development 6.66% - 15.33% 10.04%

Acquisitions 5.85% - 13.34% 7.74%

Recapitalizations 6.60% - 15.18% 9.94%

Senior Housing Investment Survey

Assisted Living 9.00% - 18.00% 11.00%

Nursing Care 13.00% - 16.00% 14.90%

CBRE Estimate 10.50%

Source: Senior Living Valuation Services
 

Please note, the survey data presented above represent going concern or fee simple discount rates. It 

is expected that a going concern discount rate fall above a leased fee discount rate. This is due to the 

removal of the business value cash flow which is considered the “more risky” component.  

In practice, fee simple rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee rates, for properties 

similar to the subject. 
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Terminal Capitalization Rate 

The reversionary value of the subject is based on an assumed sale at the end of the holding period 

based on capitalizing the Year 11 NOI at a terminal capitalization rate.  Typically, for properties 

similar to the subject, terminal capitalization rates are 50 to 100 basis points higher than going-in 

capitalization rates (OARs).  This is a result of the uncertainty of future economic conditions and the 

natural aging of the property.  For the subject, we have concluded a load factor of 75 basis points to 

be appropriate. 

TERMINAL CAPITALIZATION RATES

Investment Type Rate Range Average

CBRE Seniors Housing Investor Survey

Standard Assisted Living

Class A:  Core Locations 5.50% - 10.00% 7.05%

Class A:  Non-Core Locations 5.50% - 11.00% 7.76%

Class B:  Core Locations 6.50% - 11.00% 7.98%

Class B:  Non-Core Locations 6.50% - 12.00% 8.47%

Class C:  Core Locations 7.50% - 12.00% 9.49%

Class C:  Non-Core Locations 7.50% - 13.00% 9.73%

Nursing Care

Class A:  Core Locations 9.50% - 14.00% 11.82%

Class A:  Non-Core Locations 9.50% - 15.00% 12.51%

Class B:  Core Locations 10.50% - 15.00% 12.80%

Class B:  Non-Core Locations 10.50% - 17.00% 13.38%

Class C:  Core Locations 11.50% - 16.00% 14.31%

Class C:  Non-Core Locations 11.50% - 17.00% 14.59%

CBRE Estimate 9.75%

Source: CBRE Investor Survey
 

Please note, the survey data presented above represent going concern or fee simple terminal cap 

rates. It is expected that a going concern terminal cap rate fall above a leased fee terminal cap rate. 

This is due to the removal of the business value cash flow which is considered the “more risky” 

component.  

In practice, fee simple rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee rates, for properties 

similar to the subject. Once adjusted for this, the CBRE estimate falls within the range of the 

comparables. 

Discounted Cash Flow Conclusion 

The DCF schedule(s) and value conclusions are depicted on the following page(s). 
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As noted above, a sensitivity analysis was included; in a case of an increment of 0.5% to the discount rate (IRR) and terminal cap rate will 

cause a decline in fair value of $1,797,664 as of March 31, 2017; a decrease of 0.5% to the discount rate (IRR) and terminal cap rate will 

cause a rise in fair value of $1,994,857 as of March 31, 2017. 
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Conclusion of Income Capitalization Approach 

The conclusions via the valuation methods employed for this approach are as follows: 

Direct Capitalization Method $33,500,000 

Discounted Cash Flow Analysis $35,200,000 

Reconciled Value $34,400,000

Compiled by CBRE

INCOME CAPITALIZATION APPROACH VALUES

 

Equal emphasis has been placed on both indications in concluding a market value for the subject. As 

a direct capitalization is typically utilized in estimating a market value for stabilized properties, the 

discounted cash flow analysis recognizes the changes in cash flows over the holding period of an 

asset. This methodology is considered to best reflect the actions of buyers and sellers currently active 

in this market.   
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Reconciliation of Value 

The value indications from the approaches to value are summarized as follows: 

Sales Comparison Approach $33,400,000 

Income Capitalization Approach $34,400,000 

Reconciled Value $34,400,000 

Compiled by CBRE

SUMMARY OF VALUE CONCLUSIONS

 
 

CBRE has derived fair market income and expenses based on the highest and best use, as well as the 

current use of the subject property. To solve for the allocated cash flow to the real estate, a lease 

coverage technique was applied. This is a lease coverage ratio whereby the data-points utilized were 

extracted directly from actual market transactions and CBRE conducted investor surveys.  

In applying an income approach, conversion of income to an indication of value may rely on 

derivation of capitalization rates from market sales. In this case, fair market lease coverage ratios are 

applied to the overall operating income to the going concern and then converted to a cash flow to the 

real estate only. This allocated cash flow is utilized to identify the fair market value to the real estate.  

Further, in valuing the subject portfolio, only the income capitalization approach is applicable and has 

been given most weight. The cost approach is not applicable in the estimation of market value due to 

the varying age of the improvements, with additions and-or renovations having occurred at a number 

of the properties. It is further recognized that the cost approach is not utilized by market participants in 

estimating market value. The methodology employed does result in a well-supported and reliable 

valuation, and best reflects the actions of market participants.  

Market participants are primarily analyzing properties based on their income generating capability.  

Therefore, the income capitalization approach is considered a reasonable and substantiated value 

indicator and has been given primary emphasis in the final value estimate. 

Based on the foregoing, the aggregate market value of the subject portfolio has been concluded as 

follows: 

MARKET VALUE CONCLUSION

Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest March 31, 2017 $34,400,000

Compiled by CBRE
 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 

equipment (FF & E), and business value. 
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Assumptions and Limiting Conditions 

1. CBRE, Inc. through its appraiser (collectively, “CBRE”) has inspected through reasonable observation the subject 
property.  However, it is not possible or reasonably practicable to personally inspect conditions beneath the soil and the 
entire interior and exterior of the improvements on the subject property.  Therefore, no representation is made as to such 
matters.  

2. The report, including its conclusions and any portion of such report (the “Report”), is as of the date set forth in the letter 
of transmittal and based upon the information, market, economic, and property conditions and projected levels of 
operation existing as of such date. The dollar amount of any conclusion as to value in the Report is based upon the 
purchasing power of the U.S. Dollar on such date.  The Report is subject to change as a result of fluctuations in any of 
the foregoing.  CBRE has no obligation to revise the Report to reflect any such fluctuations or other events or conditions 
which occur subsequent to such date.   

3. Unless otherwise expressly noted in the Report, CBRE has assumed that: 

(i) Title to the subject property is clear and marketable and that there are no recorded or unrecorded matters or 
exceptions to title that would adversely affect marketability or value. CBRE has not examined title records (including 
without limitation liens, encumbrances, easements, deed restrictions, and other conditions that may affect the title or 
use of the subject property) and makes no representations regarding title or its limitations on the use of the subject 
property.  Insurance against financial loss that may arise out of defects in title should be sought from a qualified title 
insurance company. 

(ii) Existing improvements on the subject property conform to applicable local, state, and federal building codes and 
ordinances, are structurally sound and seismically safe, and have been built and repaired in a workmanlike manner 
according to standard practices; all building systems (mechanical/electrical, HVAC, elevator, plumbing, etc.) are in 
good working order with no major deferred maintenance or repair required; and the roof and exterior are in good 
condition and free from intrusion by the elements.  CBRE has not retained independent structural, mechanical, 
electrical, or civil engineers in connection with this appraisal and, therefore, makes no representations relative to the 
condition of improvements.  CBRE appraisers are not engineers and are not qualified to judge matters of an 
engineering nature, and furthermore structural problems or building system problems may not be visible.  It is 
expressly assumed that any purchaser would, as a precondition to closing a sale, obtain a satisfactory engineering 
report relative to the structural integrity of the property and the integrity of building systems.   

(iii) Any proposed improvements, on or off-site, as well as any alterations or repairs considered will be completed in a 
workmanlike manner according to standard practices. 

(iv) Hazardous materials are not present on the subject property.  CBRE is not qualified to detect such substances.  The 
presence of substances such as asbestos, urea formaldehyde foam insulation, contaminated groundwater, mold, or 
other potentially hazardous materials may affect the value of the property.   

(v) No mineral deposit or subsurface rights of value exist with respect to the subject property, whether gas, liquid, or 
solid, and no air or development rights of value may be transferred.  CBRE has not considered any rights associated 
with extraction or exploration of any resources, unless otherwise expressly noted in the Report.   

(vi) There are no contemplated public initiatives, governmental development controls, rent controls, or changes in the 
present zoning ordinances or regulations governing use, density, or shape that would significantly affect the value of 
the subject property. 

(vii) All required licenses, certificates of occupancy, consents, or other legislative or administrative authority from any 
local, state, nor national government or private entity or organization have been or can be readily obtained or 
renewed for any use on which the Report is based. 

(viii) The subject property is managed and operated in a prudent and competent manner, neither inefficiently or super-
efficiently. 

(ix) The subject property and its use, management, and operation are in full compliance with all applicable federal, state, 
and local regulations, laws, and restrictions, including without limitation environmental laws, seismic hazards, flight 
patterns, decibel levels/noise envelopes, fire hazards, hillside ordinances, density, allowable uses, building codes, 
permits, and licenses.   

(x) The subject property is in full compliance with the Americans with Disabilities Act (ADA).  CBRE is not qualified to 
assess the subject property’s compliance with the ADA, notwithstanding any discussion of possible readily achievable 
barrier removal construction items in the Report.  

(xi) All information regarding the areas and dimensions of the subject property furnished to CBRE are correct, and no 
encroachments exist.  CBRE has neither undertaken any survey of the boundaries of the subject property nor reviewed 
or confirmed the accuracy of any legal description of the subject property.  
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Unless otherwise expressly noted in the Report, no issues regarding the foregoing were brought to CBRE’s attention, and 
CBRE has no knowledge of any such facts affecting the subject property.  If any information inconsistent with any of the 
foregoing assumptions is discovered, such information could have a substantial negative impact on the Report.  
Accordingly, if any such information is subsequently made known to CBRE, CBRE reserves the right to amend the Report, 
which may include the conclusions of the Report.  CBRE assumes no responsibility for any conditions regarding the 
foregoing, or for any expertise or knowledge required to discover them.  Any user of the Report is urged to retain an 
expert in the applicable field(s) for information regarding such conditions.   

4. CBRE has assumed that all documents, data and information furnished by or behalf of the client, property owner, or 
owner’s representative are accurate and correct, unless otherwise expressly noted in the Report.  Such data and 
information include, without limitation, numerical street addresses, lot and block numbers, Assessor’s Parcel Numbers, 
land dimensions, square footage area of the land, dimensions of the improvements, gross building areas, net rentable 
areas, usable areas, unit count, room count, rent schedules, income data, historical operating expenses, budgets, and 
related data.  Any error in any of the above could have a substantial impact on the Report.  Accordingly, if any such 
errors are subsequently made known to CBRE, CBRE reserves the right to amend the Report, which may include the 
conclusions of the Report.  The client and intended user should carefully review all assumptions, data, relevant 
calculations, and conclusions of the Report and should immediately notify CBRE of any questions or errors within 30 
days after the date of delivery of the Report.  

5. CBRE assumes no responsibility (including any obligation to procure the same) for any documents, data or information 
not provided to CBRE, including without limitation any termite inspection, survey or occupancy permit.   

6. All furnishings, equipment and business operations have been disregarded with only real property being considered in 
the Report, except as otherwise expressly stated and typically considered part of real property.  

7. Any cash flows included in the analysis are forecasts of estimated future operating characteristics based upon the 
information and assumptions contained within the Report.  Any projections of income, expenses and economic 
conditions utilized in the Report, including such cash flows, should be considered as only estimates of the expectations 
of future income and expenses as of the date of the Report and not predictions of the future.  Actual results are affected 
by a number of factors outside the control of CBRE, including without limitation fluctuating economic, market, and 
property conditions.  Actual results may ultimately differ from these projections, and CBRE does not warrant any such 
projections.     

8. The Report contains professional opinions and is expressly not intended to serve as any warranty, assurance or 
guarantee of any particular value of the subject property.  Other appraisers may reach different conclusions as to the 
value of the subject property.  Furthermore, market value is highly related to exposure time, promotion effort, terms, 
motivation, and conclusions surrounding the offering of the subject property.  The Report is for the sole purpose of 
providing the intended user with CBRE’s independent professional opinion of the value of the subject property as of the 
date of the Report. Accordingly, CBRE shall not be liable for any losses that arise from any investment or lending 
decisions based upon the Report that the client, intended user, or any buyer, seller, investor, or lending institution may 
undertake related to the subject property, and CBRE has not been compensated to assume any of these risks. Nothing 
contained in the Report shall be construed as any direct or indirect recommendation of CBRE to buy, sell, hold, or 
finance the subject property.  

9. No opinion is expressed on matters which may require legal expertise or specialized investigation or knowledge beyond 
that customarily employed by real estate appraisers.  Any user of the Report is advised to retain experts in areas that fall 
outside the scope of the real estate appraisal profession for such matters. 

10. CBRE assumes no responsibility for any costs or consequences arising due to the need, or the lack of need, for flood 
hazard insurance.  An agent for the Federal Flood Insurance Program should be contacted to determine the actual need 
for Flood Hazard Insurance.  

11. Acceptance or use of the Report constitutes full acceptance of these Assumptions and Limiting Conditions and any 
special assumptions set forth in the Report.  It is the responsibility of the user of the Report to read in full, comprehend 
and thus become aware of all such assumptions and limiting conditions.  CBRE assumes no responsibility for any 
situation arising out of the user’s failure to become familiar with and understand the same.   

12. The Report applies to the property as a whole only, and any pro ration or division of the title into fractional interests will 
invalidate such conclusions, unless the Report expressly assumes such pro ration or division of interests. 

13. The allocations of the total value estimate in the Report between land and improvements apply only to the existing use 
of the subject property.  The allocations of values for each of the land and improvements are not intended to be used 
with any other property or appraisal and are not valid for any such use. 

14. The maps, plats, sketches, graphs, photographs, and exhibits included in this Report are for illustration purposes only 
and shall be utilized only to assist in visualizing matters discussed in the Report.  No such items shall be removed, 
reproduced, or used apart from the Report. 
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15. The Report shall not be duplicated or provided to any unintended users in whole or in part without the written consent of 
CBRE, which consent CBRE may withhold in its sole discretion.  Exempt from this restriction is duplication for the internal 
use of the intended user and its attorneys, accountants, or advisors for the sole benefit of the intended user.  Also 
exempt from this restriction is transmission of the Report pursuant to any requirement of any court, governmental 
authority, or regulatory agency having jurisdiction over the intended user, provided that the Report and its contents shall 
not be published, in whole or in part, in any public document without the written consent of CBRE, which consent CBRE 
may withhold in its sole discretion.  Finally, the Report shall not be made available to the public or otherwise used in any 
offering of the property or any security, as defined by applicable law. Any unintended user who may possess the Report 
is advised that it shall not rely upon the Report or its conclusions and that it should rely on its own appraisers, advisors 
and other consultants for any decision in connection with the subject property.  CBRE shall have no liability or 
responsibility to any such unintended user. 
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Improved Sale Data Sheets 



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name All-American Care
Address 2002 Cedar Street

Muscatine, IA 52761
United States

Government Tax Agency Muscatine

Govt./Tax ID 0834201003

Care Levels: NC 

Land Area 3.747 ac Year Built 1975
Gross Building Area (GBA) 27,143 sf Year Renovated N/A
Total Units 55 Buildings 1
Total Beds 96 Floor Count 1
Total Revenue Units 96 Condition Average
Investment Class C Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 55 96 Beds 96 70% N/A

Totals 55 96 96 70%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 18% 69% 12% 1%

 Amenities

General: Surface Parking, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, Fully Sprinklered, Secured Courtyard

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System

Sale Summary

Recorded Buyer 2002 Cedar Street Realty, LLC Marketing Time N/A
True Buyer Chana Cadaner Buyer Type Private Investor
Recorded Seller All-American Restorative Care of Muscatine Seller Type Private Investor
True Seller Caregiver Management Systems, Inc. Primary Verification Buyer/Seller

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use Skilled Nursing Date 4/20/2016
Proposed Use Skilled Nursing Sale Price $4,100,000
Listing Broker Not Disclosed Financing Cash to Seller
Selling Broker Not Disclosed Cash Equivalent $4,100,000
Doc # 2016-1972 Capital Adjustment $0

Adjusted Price $4,100,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
04/2016 Sale 2002 Cedar Street Realty, 

LLC
All-American Restorative 
Care of Muscatine

$4,100,000 $151.05



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Units of Comparison

Static Analysis Method Trailing Actuals Eff Gross Inc Mult (EGIM) 0.79
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $42,708
Net Initial Yield/Cap. Rate 10.95%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 70%

Financial

Revenue Type
Trailing 
Actuals

Period Ending 7/31/2015
Source Seller
Price $4,100,000
Occupancy 70%
Resident Days 24528
Effective Gross Income $5,188,556
Expenses $4,739,647
Net Operating Income $448,909
NOI/Revenue Unit $4,676
OER 91.35%
EGIM 0.79
Net Initial Yield/Cap. Rate 10.95%

Map & Comments

This comparable, identified as All-American Care of Muscatine, is a 96-bed skilled nursing facility. The 
improvements were constructed in 1975, are in average condition, and are situated on a 3.75-acre site. The 
physical address is 2002 Cedar Street, Muscatine, Muscatine County, Iowa. The property contains a unit mix 
of 10 private rooms and 45 semi private rooms (96 beds). According to management, the facility is licensed 
for 100 beds, but two semi-private units have been converted into offices and are not in service.  The 
property was placed under contract in early 2015 together with a sister property located in Washington, Iowa. 
The Washington transaction closed, but the Muscatine transaction was postponed until closing in April 2016. 
The implied OAR based on FYE 2015 net operating income of $448,909 is 10.95%, inclusive of a 3.0% 
management fee and $350 per bed reserve allowance.



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Priority Management Portfolio
Address Multiple - Dallas MSA

Rockwall, TX 75032
United States

Government Tax Agency Rockwall

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area N/A Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 568 Buildings N/A
Total Beds 568 Floor Count N/A
Total Revenue Units 568 Condition N/A
Investment Class A Construction Class N/A

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 28 28 Units 28 89% N/A
NC 540 540 Beds 540 90% N/A

Totals 568 568 568 90%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer CareTrust REIT Inc. Marketing Time 10 Month(s)
True Buyer CareTrust REIT Inc. Buyer Type REIT
Recorded Seller Not Disclosed Seller Type End User
True Seller Not Disclosed Primary Verification Buyer

Interest Transferred Leased Fee Type Sale
Current Use AL/NC Date 12/1/2016
Proposed Use N/A Sale Price $95,900,000
Listing Broker N/A Financing Market Rate Financing
Selling Broker N/A Cash Equivalent $95,900,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $95,900,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2016 Sale CareTrust REIT Inc. Not Disclosed $95,900,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 11.15
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $168,838
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.97%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Trailing 
Actuals

Period Ending 12/31/2017 11/30/2016
Source Buyer Buyer
Price $95,900,000 $95,900,000
Occupancy 100% 95%
Resident Days 207320 196954
Effective Gross Income $8,600,000 $8,600,000
Expenses N/A N/A
Net Operating Income $8,600,000 $12,900,000
NOI/Revenue Unit $15,141 $22,711
OER N/A N/A
EGIM 11.15 11.15
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.97% 13.45%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2017 Net Lease Amount $8,600,000
Source Buyer Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$15,141

Adjusted Sale Price $95,900,000 Lease Fee Cap Rate 8.97
Annual Gross Lease 
Payment

$8,600,000 Net Lease Multiplier 11.15

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This comparable represents the purchase of three nursing homes in the greater Dallas-Fort Worth area by 
CareTrust REIT, Inc. (NASDAQ:CTRE) The purchase price was approximately $95.9 million. One of the 
properties did contain assisted living units. In connection with the acquisition, CareTrust entered into a new 
tenant relationship with affiliates of Priority Management Group, LLC, which took over operations effective 
December 1, 2016. The properties were stabilized at the time of sale. The portfolio, consisting of 540 skilled 
nursing beds and 28 assisted living units, is scheduled to generate first-year annual cash rent of $8.6 million, 
resulting in an initial cash yield of 8.97%. The new master lease carries an initial term of fifteen years, with 
two five-year renewal options and CPI-based rent escalators.



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Property Name NHI Portfolio (New Horizons)
Address 8810 Colby Blvd

Indianapolis, IN 46268
United States

Government Tax Agency Marion

Govt./Tax ID Multiple

Care Levels: IL , AL , MC 

Land Area N/A Year Built 2010
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 413 Buildings 3
Total Beds 413 Floor Count N/A
Total Revenue Units 413 Condition Good
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 205 205 Units 205 86% N/A
AL 137 137 Units 137 86% N/A
MC 71 71 Units 71 86% N/A

Totals 413 413 413 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A
AL 100% N/A N/A N/A
MC 100% N/A N/A N/A

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer NHI REIT Marketing Time N/A
True Buyer NHI Buyer Type REIT
Recorded Seller New Horizons Seller Type Developer
True Seller New Horizons Primary Verification Buyer

Interest Transferred Leased Fee Type Sale/Leaseback
Current Use Seniors Housing Date 7/3/2015
Proposed Use Seniors Housing Sale Price $67,000,000
Listing Broker Undisclosed Financing Cash to Seller
Selling Broker Undisclosed Cash Equivalent $67,000,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $67,000,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
07/2015 Sale/Leaseback NHI REIT New Horizons $67,000,000 N/A



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Units of Comparison

Static Analysis Method Other (see comments) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 14.29
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $162,228
Net Initial Yield/Cap. Rate 7.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Other 

See Comments
Period Ending 7/1/2016
Source Buyer
Price $67,000,000
Occupancy 100%
Resident Days 150745
Effective Gross Income $4,690,000
Expenses N/A
Net Operating Income $4,690,000
NOI/Revenue Unit $11,356
OER N/A
EGIM 14.29
Net Initial Yield/Cap. Rate 7.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 7/1/2016 Net Lease Amount $4,690,000
Source Buyer Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$11,356

Adjusted Sale Price $67,000,000 Lease Fee Cap Rate 7.00
Annual Gross Lease 
Payment

$4,690,000 Net Lease Multiplier 14.29

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This comparable represents the sale of a 413-unit portfolio of three IL/AL/MC communities located in 
Indiana, Tennessee and North Carolina. The three communities were in good condition at the time of sale 
and were 100% private pay. The buyer and seller executed a long-term NNN lease at closing at a total initial 
lease rate of $4,690,000 with annual CPI escalations. The $67,000,000 sale price implies a leased fee OAR 
of 7.0% based on net rent with no deductions.



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Property Name Symphony Post Acute Network Portfolio
Address 1366 West Fullerton Avenue

Chicago, IL 60614
United States

Government Tax Agency Cook

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area 20.070 ac Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings N/A
Total Beds 2451 Floor Count N/A
Total Revenue Units 2451 Condition N/A
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL N/A 118 Beds 118 86% N/A
NC N/A 2333 Beds 2333 86% N/A

Totals N/A 2451 2451 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 5% 67% 17% 11%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer Mainstreet Capital Marketing Time N/A
True Buyer N/A Buyer Type Private Investor
Recorded Seller Symphony Post Acute Network Seller Type Corporation
True Seller N/A Primary Verification Appraiser

Interest Transferred Leased Fee Type Sale/Leaseback
Current Use Seniors Housing Date 8/31/2015
Proposed Use Seniors Housing Sale Price $302,500,000
Listing Broker N/A Financing Not Available
Selling Broker N/A Cash Equivalent $302,500,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $302,500,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
08/2015 Sale/Leaseback Mainstreet Capital Symphony Post Acute 

Network
$302,500,000 N/A



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 12.50
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $123,419
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 86%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 9/30/2016
Source Appraiser
Price $302,500,000
Occupancy 100%
Resident Days 894615
Effective Gross Income $24,200,000
Expenses N/A
Net Operating Income $24,200,000
NOI/Revenue Unit $9,874
OER N/A
EGIM 12.50
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 9/30/2016 Net Lease Amount $24,200,000
Source Appraiser Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$9,874

Adjusted Sale Price $302,500,000 Lease Fee Cap Rate 8.00
Annual Gross Lease 
Payment

$24,200,000 Net Lease Multiplier 12.50

Owner Expenses N/A Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

Heavenrich & Company announced the successful sale-leaseback of the Symphony Post Acute Network 
portfolio of 11 Chicago-area skilled nursing and post-acute facilities to Mainstreet. The transaction 
represents Symphony’s core portfolio of approximately 2,500 licensed beds and $200 million of revenues. 
Ten of the facilities closed on October 30 and the eleventh facility will close in February 2016.



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Property Name Liberty Nursing Portfolio
Address 315 Lilienthal Street

Cincinnati, OH 45233
United States

Government Tax Agency Hamilton

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL , IL 

Land Area N/A Year Built N/A
Building Area N/A Year Renovated N/A
Total Units 1258 Buildings 15
Total Beds 1258 Floor Count N/A
Total Revenue Units 1258 Condition Good
Investment Class N/A Construction Class B - Reinforced 

concrete frames 
and concrete or 
masonry floors 
and roofs

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 30 30 Units 30 83% N/A
AL 28 28 Units 28 82% N/A
NC 1200 1200 Beds 1200 82% N/A

Totals 1258 1258 1258 82%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A
AL 100% N/A N/A N/A
NC N/A N/A 18% 82%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer CareTrust REIT, Inc Marketing Time 12 Month(s)
True Buyer CareTrust REIT, Inc Buyer Type REIT
Recorded Seller Liberty Healthcare Corporation Seller Type Corporation
True Seller Liberty Healthcare Corporation Primary Verification Broker

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use Nursing Care Date 12/14/2015
Proposed Use N/A Sale Price $177,000,000
Listing Broker Dan Baker, CBRE Financing Market Rate Financing
Selling Broker Dan Baker, CBRE Cash Equivalent $177,000,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $177,000,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2015 Sale CareTrust REIT, Inc Liberty Healthcare 

Corporation
$177,000,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) N/A
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $140,700
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.28%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 82%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 12/31/2016
Source Broker
Price $177,000,000
Occupancy N/A
Resident Days N/A
Effective Gross Income N/A
Expenses N/A
Net Operating Income $23,500,000
NOI/Revenue Unit $18,680
OER N/A
EGIM N/A
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.28%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2015 Net Lease Amount $17,200,000
Source Broker Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$13,673

Adjusted Sale Price $177,000,000 Lease Fee Cap Rate 9.72
Annual Gross Lease 
Payment

$17,200,000 Net Lease Multiplier N/A

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.37

Map & Comments

The comparable represents the sale of 15 good quality properties located throughout Ohio. The properties 
primary consist of nursing care, with 1,200 nursing care beds, 28 assisted living units, and 30 independent 
living units. The portfolio was listed as a fee simple sale. The buyer, CareTrust REIT purchased the portfolio 
and leased the properties to Pristine Senior Living as a third-party operator and tenant. The lease was 
signed to 15 years with two five-year options. All leases are crossed and absolute net. The total purchase 
price was $177,000,000, or $140,700 per bed. The going concern capitalization rate was 13.28%, inclusive 
of market level management fees and reserves. The leased fee capitalization rate was 9.60%. The portfolio 
was 82% occupied with an 18% quality mix at the time of sale.



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 6
Property Name Dallas SNFs
Address 6825 Harry Hines

18648 Hillcrest Road
Dallas, TX 75235
United States

Government Tax Agency Dallas

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 5.050 ac Year Built 2008
Gross Building Area (GBA) 105,578 sf Year Renovated 2012
Total Units 210 Buildings 2
Total Beds 210 Floor Count 2
Total Revenue Units 210 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 210 210 Beds 210 75% N/A

Totals 210 210 210 75%

 Amenities

General: Surface Parking, Lounge Areas, Salon, Fully Sprinklered

Unit Specific: 24-Hour Response System

Sale Summary

Recorded Buyer Aviv REIT Marketing Time 7 Month(s)
True Buyer N/A Buyer Type N/A
Recorded Seller VGA Leasing Seller Type N/A
True Seller N/A Primary Verification Seller, 972-517-6300

Interest Transferred Leased Fee Type Sale
Current Use SNF Date 10/23/2014
Proposed Use N/A Sale Price $28,500,000
Listing Broker N/A Financing Cash to Seller
Selling Broker N/A Cash Equivalent $28,500,000
Doc # 1146300 Capital Adjustment $0

Adjusted Price $28,500,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
10/2014 Sale Aviv REIT VGA Leasing $28,500,000 $269.94



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 6
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 11.11
Buyer's Primary Analysis Price and Capitalization Analyses Price / Revenue Unit $135,714
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending N/A
Source N/A
Price $28,500,000
Occupancy N/A
Resident Days N/A
Effective Gross Income $2,565,000
Expenses $0
Net Operating Income $2,565,000
NOI/Revenue Unit $12,214
OER 0.00%
EGIM 11.11
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 10/23/2014 Net Lease Amount $2,565,000
Source Seller Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$12,214

Adjusted Sale Price $28,500,000 Lease Fee Cap Rate 9.00
Annual Gross Lease 
Payment

$2,565,000 Net Lease Multiplier 11.11

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This is a NNN lease feasible that has a 10 year lease rate with a lease rate of $2,565,000 or $24.29 per 
square foot.  There are two facilities in this sale.  One was constructed in 2008 and the second one was 
constructed in 2012.  They reflect average condition.
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Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Brookdale Georgetown
Address 2600 E University Ave

Georgetown, TX 78628
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL 

Land Area 2.560 ac Year Built 2002
Gross Building Area (GBA) 43,703 sf Year Renovated N/A
Total Units 42 Buildings 1
Total Beds 42 Floor Count 1
Total Revenue Units 42 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 42 42 Units 42 81% N/A

Totals 42 42 42 81%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 100% N/A N/A N/A

 Amenities

General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Lounge Areas, Library, Game Room, Salon, Fully Sprinklered, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A $2,000 $3,065 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A $2,000 $3,415 - 3,795 Monthly 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $800 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL A-la-carte $100 - 2,000

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Brookdale Georgetown is a single-care community located at 2600 E University Ave in Georgetown, TX. The 
community has 42 assisted living units offered as studio units for $3,065 per month and one bedroom units 
ranging from $3,415 to $3,795 per month. The community fee is $2,000 with a second person fee of $800. At 
the time of the survey the community was 81% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Court at Round Rock
Address 2700 Sunrise Road

Round Rock, TX 78665
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID R362179

Care Levels: AL 

Land Area 6.390 ac Year Built 1998
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 67 Buildings 1
Total Beds 67 Floor Count 2
Total Revenue Units 67 Condition Good
Investment Class A- Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 67 67 Units 67 96% N/A

Totals 67 67 67 96%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
AL 100% N/A N/A N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Café/ Bistro, Lounge Areas, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Computer Center, Fully Sprinklered, 
Scheduled Transportation

Unit Specific: Kitchenette, Private Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 02/23/2015

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A 441 $2,000 - 3,000 $2,900 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A 544 $2,000 - 3,000 $3,900 Monthly 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $500 - 1,000 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $400 - 1,100

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Court at Round Rock is a multi-care community located at 2700 Sunrise Road in Round Rock, TX. The 
community has 67 assisted living units offered as studio units for $2,900 per month and one bedroom units 
for $3,900 per month. Additional care is available on a level system ranging from $400 to $1,100 per month. 
The community fee ranges from $2,000 to $3,000 with a second resident fee ranging from $500 to $1,000. At 
the time of the survey the assisted living was 95% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Property Name Delaney at Georgetown
Address 359 Village Commons Boulevard

Georgetown, TX 78626
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: AL , MC 

Land Area 25.670 ac Year Built 2016
Gross Building Area (GBA) 431,299 sf Year Renovated N/A
Total Units 91 Buildings 1
Total Beds 91 Floor Count 3
Total Revenue Units 91 Condition Excellent
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 55 55 Units 55 65% N/A
MC 36 36 Units 36 14% N/A

Totals 91 91 91 45%

 Amenities
General: Surface Parking, Café/ Bistro, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Salon, Computer Center, Health & Wellness Center, 
Secured for Memory Care, Fully Sprinklered, Scheduled Transportation

Unit Specific: Full Kitchen, Kitchenette, Private Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

AL Studio N/A N/A N/A $1,500 $4,100 Monthly 3/Day
AL 1 Bedroom N/A N/A N/A $1,500 $4,450 Monthly 3/Day
AL 2 Bedroom N/A N/A N/A $1,500 $5,000 Monthly 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
AL $875 N/A

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

AL Levels $340 - 1,020

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

The Delaney at Georgetown Village is a multi-care community located at 351 Village Commons Blvd in 
Georgetown, TX. The community has 55 assisted living units offered as studio units for $4,100 per month, 
one bedroom units for $4,450 per month and two bedroom units for $5,000 per month. Additional care is 
available ranging from $340 to $1,020 per month. The community fee is $1,500 with a second person fee of 
$875. The assisted living and memory care portion of the community opened in December 2016. At the time 
of the survey the assisted living and memory care were 45% occupied.
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Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Pflugerville Nursing and Rehab
Address 104 Rex Kerwin Court

Pflugerville, TX 78660
United States

Government Tax Agency Travis

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.660 ac Year Built 2009
Gross Building Area (GBA) 38,576 sf Year Renovated N/A
Total Units 60 Buildings 1
Total Beds 120 Floor Count 1
Total Revenue Units 120 Condition Good
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 60 120 Beds 120 92% N/A

Totals 60 120 120 92%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 9% 75% 9% 7%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, 
Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 60 120 N/A N/A $173 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Pflugerville Nursing and Rehab is a single-care facility located at 104 Rex Kerwin Court in Pflugerville, TX. 
The facility has 120 beds offered as companion units for $173 per day. The census mix was report as 9% 
Medicare, 75% Medicaid, 9% private pay and 7% insurance. At the time of the survey the facility was 92% 
occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Trinity Care Center
Address 1000 E Main Street

Round Rock, TX 78664
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 7.280 ac Year Built 1995
Gross Building Area (GBA) 117,035 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 150 Floor Count 1
Total Revenue Units 150 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 150 Beds 150 82% N/A

Totals N/A 150 150 82%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 10% 78% 6% 6%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $182 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $170 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Trinity Care Center is a single-care facility located at 1000 E Main Street in Round Rock, TX. The facility has 
150 beds offered as companion units for $170 per day and private units for $182 per day. The census mix 
was reported as 6% Medicare, 78% Medicaid, 10% private pay and 6% insurance. At the time of the survey 
the facility was 82% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Wesleyan Home
Address 2001 Scenic Drive

Georgetown, TX 78626
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID R040750

Care Levels: NC 

Land Area 7.650 ac Year Built 1978
Gross Building Area (GBA) 94,842 sf Year Renovated 1999
Total Units 0 Buildings 3
Total Beds 184 Floor Count 1
Total Revenue Units 184 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 184 Beds 184 90% N/A

Totals N/A 184 184 90%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 16% 60% 14% 10%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $268 - 380 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $222 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Wesleyan Home is a single-care facility located at 2001 Scenic Drive in Georgetown, TX. The facility has 184 
beds offered as companion units for $222 per day and private units ranging from $268 to $380 per day. The 
census mix was reported as 14% Medicare, 60% Medicaid, 16% private pay and 10% insurance. At the time 
of the survey the community was 90% occupied.



Addenda 

 

PFLUGERVILLE HEALTHCARE CENTER 



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Pflugerville Nursing and Rehab
Address 104 Rex Kerwin Court

Pflugerville, TX 78660
United States

Government Tax Agency Travis

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.660 ac Year Built 2009
Gross Building Area (GBA) 38,576 sf Year Renovated N/A
Total Units 60 Buildings 1
Total Beds 120 Floor Count 1
Total Revenue Units 120 Condition Good
Investment Class A Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 60 120 Beds 120 92% N/A

Totals 60 120 120 92%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 9% 75% 9% 7%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, 
Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Companion 60 120 N/A N/A $173 Daily 3/Day
Entrance Fee Structure

Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents
No information recorded

Second Resident Fees
Care Level Monthly Fee Move-In Fee

No information recorded
Care Service Fees

Care Level Type Monthly Fee
No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Pflugerville Nursing and Rehab is a single-care facility located at 104 Rex Kerwin Court in Pflugerville, TX. 
The facility has 120 beds offered as companion units for $173 per day. The census mix was report as 9% 
Medicare, 75% Medicaid, 9% private pay and 7% insurance. At the time of the survey the facility was 92% 
occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Trinity Care Center
Address 1000 E Main Street

Round Rock, TX 78664
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 7.280 ac Year Built 1995
Gross Building Area (GBA) 117,035 sf Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 150 Floor Count 1
Total Revenue Units 150 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 150 Beds 150 82% N/A

Totals N/A 150 150 82%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 10% 78% 6% 6%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $182 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $170 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Trinity Care Center is a single-care facility located at 1000 E Main Street in Round Rock, TX. The facility has 
150 beds offered as companion units for $170 per day and private units for $182 per day. The census mix 
was reported as 6% Medicare, 78% Medicaid, 10% private pay and 6% insurance. At the time of the survey 
the facility was 82% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Wesleyan Home
Address 2001 Scenic Drive

Georgetown, TX 78626
United States

Government Tax Agency Williamson

Govt./Tax ID R040750

Care Levels: NC 

Land Area 7.650 ac Year Built 1978
Gross Building Area (GBA) 94,842 sf Year Renovated 1999
Total Units 0 Buildings 3
Total Beds 184 Floor Count 1
Total Revenue Units 184 Condition Average
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 184 Beds 184 90% N/A

Totals N/A 184 184 90%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 16% 60% 14% 10%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $268 - 380 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $222 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Wesleyan Home is a single-care facility located at 2001 Scenic Drive in Georgetown, TX. The facility has 184 
beds offered as companion units for $222 per day and private units ranging from $268 to $380 per day. The 
census mix was reported as 14% Medicare, 60% Medicaid, 16% private pay and 10% insurance. At the time 
of the survey the community was 90% occupied.
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ADDENDUM D 

Operating Data 



2017 Budget
Park Place Totals Pflugerville Totals

Revenue 7,001,199.58$       7,310,434.77$   

Expenses 6,088,568.46$       6,786,807.55$   

Net Income 912,631.12$          523,627.22$      

Add:  Rent 780,000.00$          780,000.00$      

EBITDAR 1,692,631.12$       1,303,627.22$   

Rate Addition 355,943.00$          351,513.00$      

Adjusted EBITDAR 2,048,574.12$       1,655,140.22$   



Chosen Midwest Portfolio
Jan ‐ Dec 2016

  
   Park Place Park Place Ret Pflugerville

  
Revenue 
Medicare Part A Room And Board  727,940.00$         ‐$                     464,100.00$      
Less: Contractual Adjustment  1,308,129.00$     ‐$                    769,981.00$     
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  128,055.00$         ‐$                    122,233.00$     
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  252,690.00$         ‐$                    139,390.00$     
Occupational Therapy  279,035.00$         ‐$                    168,385.00$     
Speech Therapy  513,840.00$         ‐$                    275,350.00$     
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  6,405.00$            ‐$                    10,136.00$       
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  2,848.00$            ‐$                    17,340.00$       
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  (1,160,859.00)$    ‐$                    (711,262.00)$    
Private Room And Board  967,581.00$         959,040.00$      852,002.00$     
Less: Contractual Adjustment  (9,848.00)$           6,286.00$           ‐$                    
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  35.00$                  ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  8,230.00$            ‐$                    5,300.00$          
Occupational Therapy  5,960.00$            ‐$                    4,665.00$          
Speech Therapy  17,640.00$          ‐$                    7,190.00$          
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    75.00$               
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  ‐$                      ‐$                    101.00$             



Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicaid Room And Board  3,184,140.00$     ‐$                    3,311,324.00$  
Less: Contractual Adjustment  (556,143.00)$       ‐$                    76,520.00$       
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  (3,830.00)$           ‐$                    2,240.00$          
Occupational Therapy  (4,670.00)$           ‐$                    280.00$             
Speech Therapy  ‐$                      ‐$                    (630.00)$            
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Managed Care Room And Board  94,200.00$          ‐$                    68,850.00$       
Less: Contractual Adjustment  160,456.00$         ‐$                    117,691.00$     
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  12,641.00$          ‐$                    15,221.00$       
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  28,060.00$          ‐$                    22,320.00$       
Occupational Therapy  30,055.00$          ‐$                    26,800.00$       
Speech Therapy  40,740.00$          ‐$                    48,890.00$       
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  55.00$                  ‐$                    2,306.00$          
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  (110,197.00)$       ‐$                    (91,341.00)$      
Hospice Room And Board  359,565.00$         ‐$                    219,810.00$     
Less: Contractual Adjustment  (88,772.00)$          ‐$                    (19,022.00)$      
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    



Physical Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Occupational Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Speech Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
VA Room And Board  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Occupational Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Speech Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Residential Care Room And Boa  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Occupational Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Speech Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    



LAB  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Assisted Living Room And Board  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Room Reservation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physical Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Occupational Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Speech Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
LAB  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Prior Year Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less: Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
AsstLiving Medicaid Waiver R&B  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less:  Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
RCAP‐RBA Room & Board  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Less:  Contractual Adjustment  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Medical Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Pharmacy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Oxygen  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Physical Therapy  198,050.00$         ‐$                    195,950.00$     
Medicare B Occupational Thera  215,030.00$         ‐$                    160,100.00$     
Medicare B Speech Therapy  311,020.00$         ‐$                    184,220.00$     
Medicare B Co‐Ins‐Private  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Respiratory Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B IV Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Enteral Therapy  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B X‐Ray  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Ambulance  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Physician Care  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B LAB  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Prior Year Adjustm  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medicare B Less: Contractual   (337,239.00)$       ‐$                    (202,209.00)$    
UPL Revenue  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Misc Gain/Loss  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Rental Income  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Management Fee Revenue  ‐$                      ‐$                    ‐$                    



License Fee Revenue  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Payroll Revenue  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Barber/Beauty  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Laundry  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Non Refundable Apt Deposit  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Nurse Call Revenue  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Transportation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Employee/Guest Meals  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Interest Income  12,288.00$          ‐$                    10,584.00$       
Vending Income  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Discounts Earned  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Adjustments  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Misc. Income  16,129.00$          ‐$                    1,853.00$          
Resident Rebates  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
TOTAL Revenue  6,609,260.00$     965,326.00$      6,276,742.00$  
Expenses        
Wages ‐ Activities Supervisor  20,321.00$          ‐$                    27,303.00$       
Wages ‐ Regular Activities  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Supplies Activities  3,602.00$            3,226.00$           2,588.00$          
Entertainment  3,350.00$            590.00$              4,410.00$          
Activities Other  ‐$                      760.00$              913.00$             
Wages ‐  SS Supervisor  75,465.00$          ‐$                    73,750.00$       
Wages ‐ SS Regular  108,267.00$         33,449.00$        66,691.00$       
Wages ‐ SS Vacation/Holiday/S  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
SS Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
SS Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ R.N.  128,766.00$         ‐$                    215,997.00$     
Wages ‐ QMA  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ L.P.N.  688,589.00$         ‐$                    545,352.00$     
Wages ‐ Wound Nurse  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Aides  130,873.00$         178,915.00$      234,712.00$     
Wages ‐ G.P.N  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ C.M.T.  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ C.N.A.  670,073.00$         ‐$                    724,913.00$     
Wages ‐ Nursing Vacation/Holi  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Medical Director Fees  25,000.00$          ‐$                    51,000.00$       
Agency R.N.  ‐$                      ‐$                    2,027.00$          
Agency L.P.N.  ‐$                      ‐$                    1,055.00$          
Agency Aides  ‐$                      ‐$                    477.00$             
Agency C.M.T.  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Uniform Expense  ‐$                      ‐$                    75.00$               
Supplies (Medical)  51,842.00$          ‐$                    43,488.00$       
Supplies (Non‐Medical)  67,486.00$          (726.00)$             42,743.00$       
Incontinent Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Enteral Feeding Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Supplies ‐ Oxygen  10,481.00$          ‐$                    12,338.00$       



Equipment Rental (Non‐Medical)  91.00$                  ‐$                    256.00$             
Equipment Supplies  6,573.00$            ‐$                    7,072.00$          
Equipment Rental (Medical)  11,931.00$          ‐$                    552.00$             
Nursing Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ DON  77,303.00$          ‐$                    83,234.00$       
Wages ‐ ADON  41,579.00$          ‐$                    57,362.00$       
Wages ‐ Nursing Admin  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ MDS Care Plan  68,738.00$          ‐$                    84,279.00$       
MDS Consultant  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Transportation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Med Rec/Central Supply  27,866.00$          ‐$                    35,596.00$       
Wages ‐ Nursing Admin Vacatio  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐Dietary  Supervisor  36,400.00$          36,081.00$        35,223.00$       
Wages ‐ Dietary Regular ‐ Cook  177,264.00$         35,330.00$        206,812.00$     
Wages ‐ Dietary Vacation/Holi  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Dietary Consultation Fees  17,407.00$          ‐$                    16,030.00$       
Chemicals  1,916.00$            ‐$                    1,878.00$          
Supplies (Non‐Food)  14,149.00$          1,873.00$           16,023.00$       
Food Supplements  24,645.00$          4,578.00$           39,809.00$       
Raw Food  166,834.00$         35,210.00$        170,847.00$     
Equipment Rental  1,643.00$            999.00$              691.00$             
Small Equipment Purchase  377.00$               ‐$                    1,932.00$          
Equipment Repair & Maintenance  707.00$               2,467.00$           2,477.00$          
Inspection  180.00$               ‐$                    ‐$                    
Dietary Purchased Services  ‐$                      ‐$                    418.00$             
Dietary Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐Laundry Supervisor  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐Laundry Regular  13,496.00$          ‐$                    19,593.00$       
Wages ‐Laundry Vacation/Holid  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Uniform Expense  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Laundry Chemicals  1,294.00$            2,892.00$           1,529.00$          
Laundry Supplies  3,633.00$            1,107.00$           5,110.00$          
Linen  3,066.00$            686.00$              1,702.00$          
Equipment Rental  97.00$                  ‐$                    301.00$             
Small Equipment Purchase  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Mattresses  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Repair & Maintenance  ‐$                      1,836.00$           1,659.00$          
Laundry Purchased Services  42,388.00$          4,659.00$           51,092.00$       
Laundry Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Housekeeping Supervis  ‐$                      ‐$                    10,977.00$       
Wages ‐Housekeeping Regular  45,796.00$          8,295.00$           35,013.00$       
Wages ‐Housekeeping  Floor Te  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Housekeeping Vacation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Housekeeping Chemicals  260.00$               2,128.00$           1,921.00$          
Housekeeping Supplies  5,121.00$            446.00$              14,922.00$       
Paper/Plastic  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    ‐$                    



Small Equipment Purchase  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Equipment Repair & Maintenance  ‐$                      143.00$              ‐$                    
Housekeeping Purchased Servic  51,671.00$          4,659.00$           34,229.00$       
Housekeeping Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ P & M Supervisor  44,172.00$          1,480.00$           53,146.00$       
Wages ‐ P  & M Regular  39,721.00$          ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ P & M Vacation/Holida  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pager  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Telephone  6,916.00$            5,249.00$           6,027.00$          
Cable‐Satellite  15,754.00$          ‐$                    10,122.00$       
Gas  8,212.00$            3,777.00$           7,861.00$          
Electricity  43,901.00$          23,842.00$        38,053.00$       
Water  17,872.00$          2,465.00$           33,359.00$       
Sewer  10,322.00$          2,873.00$           4,103.00$          
Trash Removal  12,282.00$          3,948.00$           9,590.00$          
Carpet Cleaning  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Service Contracts  2,767.00$            2,412.00$           2,370.00$          
Pest Control  2,215.00$            487.00$              2,555.00$          
Vehicle Repair & Maintenance  ‐$                      ‐$                    40.00$               
Supplies  12,957.00$          8,630.00$           8,650.00$          
Grounds Landscaping  3,928.00$            6,726.00$           10,667.00$       
Equipment Rental  ‐$                      ‐$                    100.00$             
Small Equipment Purchase  ‐$                      ‐$                    506.00$             
Repair & Maintenance  5,498.00$            2,138.00$           6,792.00$          
P & M Purchased Services  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Internet Service  1,790.00$            196.00$              1,450.00$          
Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Administrator / Depar  94,563.00$          59,600.00$        99,506.00$       
Wages ‐ Office Manager / Rece  73,682.00$          ‐$                    71,884.00$       
Wages ‐ Regular ‐ Admission C  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Regular ‐ Marketing S  82,291.00$          ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Clinical Care Coordin  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐G & A Vacation/Holiday  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Staffing Coordinator  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Management Fees  328,435.00$         48,416.00$        312,356.00$     
IGT License Fees  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Donations  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Rent ‐ Other  ‐$                      100.00$              ‐$                    
Payroll Taxes  253,634.00$         31,119.00$        241,179.00$     
Payroll Processing Fee  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Workers Compensation  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Background Check  6,955.00$            35.00$                7,517.00$          
Beautician  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Physicals  2,821.00$            ‐$                    315.00$             
Employee Appreciation  508.00$               299.00$              1,388.00$          
Employee Charge  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Unemployment  4,179.00$            515.00$              21,704.00$       



Group Insurance  154,991.00$         45,010.00$        186,759.00$     
Uniform Expense  196.00$               ‐$                    50.00$               
Legal Fees  600.00$               400.00$              600.00$             
Bank Charges  26,003.00$          5,991.00$           9,191.00$          
Interest Expense  40,625.00$          2,811.00$           108,990.00$     
Accounting Fees  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Data Processing Fees  1,478.00$            2,375.00$           2,872.00$          
Professional Fees  3,617.00$            ‐$                    2,928.00$          
Closing Cost  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Acquisition Fee  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Audit  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Advertising / Help Wanted  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Marketing  742.00$               19.00$                2,221.00$          
Software Maintenance  33,718.00$          6,190.00$           32,513.00$       
Computer Support  1,801.00$            ‐$                    95.00$               
Insurance ‐ General  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Insurance ‐ Property  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Insurance ‐ Auto  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Insurance ‐ Liability  44,430.00$          8,846.00$           44,303.00$       
Insurance ‐ Work Compensation  25,102.00$          4,862.00$           26,743.00$       
Bad Debt Expense  64,815.00$          6,158.00$           61,804.00$       
Depreciation Expense  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Taxes ‐ NFAC  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Taxes‐ Personal Property  302.00$               117.00$              4,288.00$          
Taxes‐ Real Estate  110,062.00$         42,690.00$        74,552.00$       
Taxes ‐ General  30.00$                  ‐$                    2,158.00$          
Inspection  525.00$               529.00$              172.00$             
Office Supplies  11,573.00$          1,867.00$           10,781.00$       
Equipment Rental  ‐$                      107.00$              403.00$             
Small Equipment Purchase  ‐$                      ‐$                    234.00$             
Copier Equipment  8,538.00$            1,839.00$           10,733.00$       
Computer Maintenance  ‐$                      ‐$                    92.00$               
Auto Expense  268.00$               55.00$                795.00$             
Vending/Soda Expense  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Dues & Subscriptions  1,364.00$            515.00$              515.00$             
Travel & Seminar  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Travel ‐ Air  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Travel ‐ Lodging  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Travel ‐ Meals  745.00$               ‐$                    ‐$                    
Education  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Fuel  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Mileage Reimbursement  488.00$               76.00$                444.00$             
Purchased Services  8,279.00$            1,476.00$           5,002.00$          
Resident Reimbursement  67.00$                  ‐$                    137.00$             
Postage  2,325.00$            261.00$              1,759.00$          
Other Licenses  ‐$                      257.00$              420.00$             
Document Destruction  1,745.00$            617.00$              2,999.00$          



Penalties  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Parking  28.00$                  ‐$                    ‐$                    
Printing  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Public Relations  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Miscellaneous  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Employee Holiday Party  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Rent Expense  780,000.00$         240,000.00$      780,000.00$     
Rent ‐ Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Libel Theft Replacement  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Amortization Expense  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Ancillary  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
X‐Rays  10,963.00$          ‐$                    13,613.00$       
Labs  16,048.00$          ‐$                    16,778.00$       
Other  9,080.00$            ‐$                    3,255.00$          
Wages ‐ Physical Therapist  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Therapy Aides  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ DOR  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Contracted Services  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Med A PT  116,716.00$         ‐$                    69,774.00$       
Med B PT  80,806.00$          ‐$                    100,706.00$     
Managed Care PT  22,982.00$          ‐$                    16,919.00$       
Private PT  5,691.00$            ‐$                    ‐$                    
Medicaid PT  3,306.00$            ‐$                    1,404.00$          
Managed Care Part B ‐ PT  15,880.00$          ‐$                    1,887.00$          
Managed Care Part B ‐ OT  17,331.00$          ‐$                    56.00$               
Managed Care Part B ‐ ST  16,157.00$          ‐$                    793.00$             
Hospice ‐PT  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Hospice ‐ OT  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Hospice ‐ ST  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Occupational Therapist  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Contracted Services  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Med A OT  113,826.00$         ‐$                    75,465.00$       
Med B OT  76,700.00$          ‐$                    74,389.00$       
Managed Care OT  22,868.00$          ‐$                    18,319.00$       
Private OT  3,831.00$            ‐$                    ‐$                    
Medicaid OT  1,565.00$            ‐$                    1,301.00$          
Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Speech Therapist  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Contracted Services  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Med A ST  87,000.00$          ‐$                    52,870.00$       
Med B ST  55,320.00$          ‐$                    59,028.00$       



Managed Care ST  16,993.00$          ‐$                    20,520.00$       
Private ST  4,479.00$            ‐$                    ‐$                    
Medicaid ST  2,790.00$            ‐$                    1,649.00$          
Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Other  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Pharmacy Consultant  10,400.00$          ‐$                    10,384.00$       
Legend Drugs  151,800.00$         ‐$                    134,299.00$     
Supplies  ‐$                      ‐$                    ‐$                    
Non‐Legend Drugs  8,493.00$            ‐$                    17,593.00$       
TOTAL Expenses  6,097,393.00$     936,973.00$      6,005,169.00$  

           
Net Income  511,867.00$         28,354.00$        271,574.00$     

Less:  Hospital Portion of UPL ‐$  ‐$ ‐$
Add:  Management Fees Expensed 328,435.00$  48,416.00$ 312,356.00$
Add:  Payroll Processing Fee Expensed ‐$  ‐$ ‐$
Add:  License Fee Expensed ‐$  257.00$ 420.00$
Less: 5% Non Upl Revenue Mgmt Fee 330,463.00$  48,266.30$ 313,837.10$
Add:  Rent Expense 780,000.00$  240,000.00$ 780,000.00$
Less: Real Estate Taxes 97,579.88$  42,897.46$ 110,597.90$

Adjusted EBITDAR 1,192,259.12$  225,863.24$ 939,915.00$

With Rate Increases 1,548,202.12$  225,863.24$ 1,291,428.00$



Chosen Texas Portfolio
May - Dec 2015

  

  
   Park Place Health Care Centers, LLC   Park Place Retirement Home, LLC   Pflugerville Health Care Center, LLC   Total 
  
Revenue             
Medicare Part A Room And Board $537,060.00  $-   $350,080.00 $887,140.00
Less: Contractual Adjustment $1,040,747.00  $-   $588,624.00 $1,629,371.00
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy $91,125.00  $-   $82,611.00 $173,736.00
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy $207,800.00  $-   $106,930.00 $314,730.00
Occupational Therapy $239,490.00  $-   $130,510.00 $370,000.00
Speech Therapy $397,170.00  $-   $204,480.00 $601,650.00
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray $5,561.00  $-   $4,003.00 $9,564.00
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB $890.00  $-   $3,670.00 $4,560.00
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment ($942,036.00)  $-   ($531,956.00) ($1,473,992.00)
Private Room And Board $572,049.00 $624,632.00 $420,828.00 $1,617,509.00
Less: Contractual Adjustment ($6,293.00)  $-    $-   ($6,293.00)
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy  $-    $-    $-    $-   
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy  $-    $-   $4,490.00 $4,490.00
Occupational Therapy  $-    $-    $-    $-   
Speech Therapy  $-    $-    $-    $-   
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-    $-    $-   
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Medicaid Room And Board $2,029,455.00  $-   $2,278,119.00 $4,307,574.00
Less: Contractual Adjustment ($295,440.00)  $-   ($108,743.00) ($404,183.00)
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy  $-    $-    $-    $-   
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy $4,240.00  $-   $1,220.00 $5,460.00
Occupational Therapy $4,670.00  $-   $995.00 $5,665.00
Speech Therapy $80.00  $-   $1,430.00 $1,510.00
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-    $-    $-   
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Managed Care Room And Board $40,071.00  $-   $54,910.00 $94,981.00
Less: Contractual Adjustment $78,935.00  $-   $77,644.00 $156,579.00
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy $3,930.00  $-   $5,733.00 $9,663.00
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy $10,670.00  $-   $14,880.00 $25,550.00
Occupational Therapy $11,385.00  $-   $17,810.00 $29,195.00
Speech Therapy $17,360.00  $-   $35,780.00 $53,140.00
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-   $495.00 $495.00
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-   $421.00 $421.00



Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment ($21,392.00)  $-   ($53,389.00) ($74,781.00)
Hospice Room And Board $251,790.00  $-   $132,090.00 $383,880.00
Less: Contractual Adjustment ($47,066.00)  $-   ($21,731.00) ($68,797.00)
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy  $-    $-    $-    $-   
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy  $-    $-    $-    $-   
Occupational Therapy  $-    $-    $-    $-   
Speech Therapy  $-    $-    $-    $-   
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-    $-    $-   
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
VA Room And Board  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy  $-    $-    $-    $-   
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy  $-    $-    $-    $-   
Occupational Therapy  $-    $-    $-    $-   
Speech Therapy  $-    $-    $-    $-   
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-    $-    $-   
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Residential Care Room And Boa  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy  $-    $-    $-    $-   
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy  $-    $-    $-    $-   
Occupational Therapy  $-    $-    $-    $-   
Speech Therapy  $-    $-    $-    $-   
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-    $-    $-   
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Assisted Living Room And Board  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Room Reservation  $-    $-    $-    $-   
Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy  $-    $-    $-    $-   
Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Physical Therapy  $-    $-    $-    $-   
Occupational Therapy  $-    $-    $-    $-   
Speech Therapy  $-    $-    $-    $-   
Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Physician Care  $-    $-    $-    $-   
LAB  $-    $-    $-    $-   
Prior Year Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Less: Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
AsstLiving Medicaid Waiver R&B  $-    $-    $-    $-   
Less:  Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
RCAP-RBA Room & Board  $-    $-    $-    $-   
Less:  Contractual Adjustment  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Medical Supplies  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Pharmacy  $-    $-    $-    $-   



Medicare B Oxygen  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Physical Therapy $130,590.00  $-   $146,040.00 $276,630.00
Medicare B Occupational Thera $161,775.00  $-   $94,745.00 $256,520.00
Medicare B Speech Therapy $320,260.00  $-   $134,200.00 $454,460.00
Medicare B Co-Ins-Private  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Respiratory Therapy  $-    $-    $-    $-   
Medicare B IV Therapy  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Enteral Therapy  $-    $-    $-    $-   
Medicare B X-Ray  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Ambulance  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Physician Care  $-    $-    $-    $-   
Medicare B LAB  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Prior Year Adjustm  $-    $-    $-    $-   
Medicare B Less: Contractual  ($294,695.00)  $-   ($149,570.00) ($444,265.00)
UPL Revenue  $-    $-    $-    $-   
Misc Gain/Loss  $-    $-    $-    $-   
Rental Income  $-    $-    $-    $-   
Management Fee Revenue  $-    $-    $-    $-   
License Fee Revenue  $-    $-    $-    $-   
Payroll Revenue  $-    $-    $-    $-   
Barber/Beauty  $-    $-    $-    $-   
Laundry  $-    $-    $-    $-   
Non Refundable Apt Deposit  $-    $-    $-    $-   
Nurse Call Revenue  $-    $-    $-    $-   
Transportation  $-    $-    $-    $-   
Employee/Guest Meals  $-    $-    $-    $-   
Interest Income $174.00  $-   $170.00 $344.00
Vending Income  $-    $-    $-    $-   
Discounts Earned  $-    $-    $-    $-   
Adjustments  $-    $-    $-    $-   
Misc. Income $930.00  $-   $16,069.00 $16,999.00
Resident Rebates  $-    $-    $-    $-   
TOTAL Revenue $4,551,284.00 $624,632.00 $4,043,587.00 $9,219,503.00
Expenses              $-   
Wages - Activities Supervisor $28,245.00  $-   $14,569.00 $42,814.00
Wages - Regular Activities  $-    $-    $-    $-   
Wages - Vacation/Holiday/Sick  $-    $-    $-    $-   
Supplies Activities $3,353.00 $4,083.00 $3,241.00 $10,677.00
Entertainment $2,455.00 $340.00 $1,730.00 $4,525.00
Activities Other  $-    $-    $-    $-   
Wages -  SS Supervisor $51,332.00 $3,767.00 $44,227.00 $99,326.00
Wages - SS Regular $72,849.00 $16,248.00 $43,631.00 $132,728.00
Wages - SS Vacation/Holiday/S  $-    $-    $-    $-   
SS Supplies  $-    $-    $-    $-   
SS Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - R.N. $68,254.00  $-   $204,648.00 $272,902.00
Wages - QMA  $-    $-    $-    $-   
Wages - L.P.N. $466,596.00  $-   $286,078.00 $752,674.00
Wages - Wound Nurse  $-    $-    $-    $-   
Wages - Aides $119,340.00 $101,638.00 $147,951.00 $368,929.00
Wages - G.P.N  $-    $-    $-    $-   
Wages - C.M.T.  $-    $-    $-    $-   
Wages - C.N.A. $453,359.00  $-   $508,931.00 $962,290.00
Wages - Nursing Vacation/Holi  $-    $-    $-    $-   
Medical Director Fees $20,500.00  $-   $31,250.00 $51,750.00
Agency R.N.  $-    $-   $1,598.00 $1,598.00
Agency L.P.N.  $-    $-   $6,108.00 $6,108.00
Agency Aides  $-    $-   $7,219.00 $7,219.00
Agency C.M.T.  $-    $-   $165.00 $165.00
Uniform Expense  $-    $-    $-    $-   
Supplies (Medical) $27,736.00 $16.00 $40,400.00 $68,152.00
Supplies (Non-Medical) $50,595.00 $205.00 $42,706.00 $93,506.00
Incontinent Supplies  $-    $-    $-    $-   
Enteral Feeding Supplies  $-    $-    $-    $-   
Supplies - Oxygen $7,161.00  $-   $9,451.00 $16,612.00
Equipment Rental (Non-Medical)  $-    $-    $-    $-   
Equipment Supplies $7,058.00  $-   $3,819.00 $10,877.00
Equipment Rental (Medical) $18,804.00  $-   $7,543.00 $26,347.00
Nursing Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - DON $58,470.00  $-   $67,749.00 $126,219.00
Wages - ADON $8,051.00  $-   $82,440.00 $90,491.00
Wages - Nursing Admin $59,236.00  $-   $33,401.00 $92,637.00
Wages - MDS Care Plan $58,207.00  $-   $56,148.00 $114,355.00
MDS Consultant  $-    $-    $-    $-   
Wages - Transportation  $-    $-    $-    $-   
Wages - Med Rec/Central Supply $22,340.00  $-   $25,850.00 $48,190.00
Wages - Nursing Admin Vacatio  $-    $-    $-    $-   
Wages -Dietary  Supervisor $25,124.00 $30,615.00 $38,508.00 $94,247.00
Wages - Dietary Regular - Cook $102,739.00 $21,170.00 $135,378.00 $259,287.00
Wages - Dietary Vacation/Holi  $-    $-    $-    $-   
Dietary Consultation Fees $12,168.00  $-   $12,350.00 $24,518.00
Chemicals $121.00 $747.00 $1,384.00 $2,252.00
Supplies (Non-Food) $7,205.00 $735.00 $6,114.00 $14,054.00



Food Supplements $17,481.00 $1,710.00 $29,769.00 $48,960.00
Raw Food $116,117.00 $24,649.00 $121,923.00 $262,689.00
Equipment Rental $542.00 $991.00 $1,146.00 $2,679.00
Small Equipment Purchase $403.00 $705.00 $526.00 $1,634.00
Equipment Repair & Maintenance $798.00 $1,025.00 $888.00 $2,711.00
Inspection $7.00  $-    $-   $7.00
Dietary Purchased Services  $-    $-    $-    $-   
Dietary Other  $-    $-    $-    $-   
Wages -Laundry Supervisor  $-    $-    $-    $-   
Wages -Laundry Regular  $-    $-    $-    $-   
Wages -Laundry Vacation/Holid  $-    $-    $-    $-   
Uniform Expense  $-    $-    $-    $-   
Laundry Chemicals ($815.00) $178.00 ($1,587.00) ($2,224.00)
Laundry Supplies $3,576.00 $332.00 $2,666.00 $6,574.00
Linen ($13,011.00)  $-   ($15,741.00) ($28,752.00)
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Small Equipment Purchase  $-    $-    $-    $-   
Mattresses  $-    $-    $-    $-   
Equipment Repair & Maintenance $1,545.00  $-   $375.00 $1,920.00
Laundry Purchased Services $46,685.00 $2,107.00 $61,235.00 $110,027.00
Laundry Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - Housekeeping Supervis  $-    $-    $-    $-   
Wages -Housekeeping Regular  $-    $-    $-    $-   
Wages -Housekeeping  Floor Te  $-    $-    $-    $-   
Wages - Housekeeping Vacation  $-    $-    $-    $-   
Housekeeping Chemicals $26.00  $-   ($3,779.00) ($3,753.00)
Housekeeping Supplies $6,841.00 $1,697.00 $4,514.00 $13,052.00
Paper/Plastic  $-    $-    $-    $-   
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Small Equipment Purchase  $-    $-    $-    $-   
Equipment Repair & Maintenance  $-    $-    $-    $-   
Housekeeping Purchased Servic $46,685.00 $5,893.00 $61,236.00 $113,814.00
Housekeeping Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - P & M Supervisor $29,210.00 $7,374.00 $36,225.00 $72,809.00
Wages - P  & M Regular $17,387.00 $1,083.00  $-   $18,470.00
Wages - P & M Vacation/Holida  $-    $-    $-    $-   
Pager  $-    $-    $-    $-   
Telephone $1,556.00 $1,556.00 $2,680.00 $5,792.00
Cable-Satellite $16,174.00  $-   $6,998.00 $23,172.00
Gas $9,068.00 $1,816.00 $9,155.00 $20,039.00
Electricity $59,680.00 $23,069.00 $43,304.00 $126,053.00
Water $14,998.00 $2,063.00 $28,545.00 $45,606.00
Sewer $13,293.00 $1,962.00 $3,257.00 $18,512.00
Trash Removal $5,866.00 $1,938.00 $5,483.00 $13,287.00
Carpet Cleaning  $-    $-    $-    $-   
Service Contracts $2,863.00 $2,780.00 $2,081.00 $7,724.00
Pest Control $1,611.00 $390.00 $1,542.00 $3,543.00
Vehicle Repair & Maintenance  $-    $-   $40.00 $40.00
Supplies $9,696.00 $5,300.00 $7,969.00 $22,965.00
Grounds Landscaping $6,939.00 $8,011.00 $7,436.00 $22,386.00
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Small Equipment Purchase  $-    $-    $-    $-   
Repair & Maintenance $6,321.00 $1,307.00 $3,695.00 $11,323.00
P & M Purchased Services  $-    $-    $-    $-   
Internet Service $1,031.00  $-   $1,071.00 $2,102.00
Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - Administrator / Depar $68,131.00 $39,766.00 $73,452.00 $181,349.00
Wages - Office Manager / Rece $51,590.00  $-   $44,821.00 $96,411.00
Wages - Regular - Admission C  $-    $-    $-    $-   
Wages - Regular - Marketing S $31,416.00  $-   $3,124.00 $34,540.00
Wages - Clinical Care Coordin  $-    $-    $-    $-   
Wages -G & A Vacation/Holiday  $-    $-    $-    $-   
Wages - Staffing Coordinator $3,725.00  $-   $12,843.00 $16,568.00
Management Fees $221,595.00 $31,232.00 $201,724.00 $454,551.00
IGT License Fees  $-    $-    $-    $-   
Donations  $-    $-    $-    $-   
Rent - Other  $-    $-    $-    $-   
Payroll Taxes $144,365.00 $18,045.00 $140,626.00 $303,036.00
Payroll Processing Fee  $-    $-    $-    $-   
Workers Compensation  $-    $-    $-    $-   
Background Check $2,742.00  $-   $3,682.00 $6,424.00
Beautician $17.00  $-    $-   $17.00
Physicals $2,752.00  $-   $498.00 $3,250.00
Employee Appreciation $501.00 $25.00 $2,912.00 $3,438.00
Employee Charge  $-    $-    $-    $-   
Unemployment $4,310.00 $638.00 $5,052.00 $10,000.00
Group Insurance $108,696.00 $32,661.00 $166,280.00 $307,637.00
Uniform Expense $3,398.00 $513.00 $1,730.00 $5,641.00
Legal Fees $1,500.00  $-   $1,520.00 $3,020.00
Bank Charges $7,387.00 $2,614.00 $3,778.00 $13,779.00
Interest Expense $44,134.00 $320.00 $43,325.00 $87,779.00
Accounting Fees  $-    $-    $-    $-   
Data Processing Fees $2,589.00 $314.00 $1,984.00 $4,887.00
Professional Fees $9,599.00 $151.00 $10,366.00 $20,116.00



Closing Cost  $-    $-    $-    $-   
Acquisition Fee  $-    $-    $-    $-   
Audit  $-    $-    $-    $-   
Advertising / Help Wanted $630.00  $-    $-   $630.00
Marketing $977.00 $228.00 $364.00 $1,569.00
Software Maintenance $45,965.00 $4,134.00 $21,999.00 $72,098.00
Computer Support  $-    $-    $-    $-   
Insurance - General  $-    $-    $-    $-   
Insurance - Property  $-    $-    $-    $-   
Insurance - Auto  $-    $-    $-    $-   
Insurance - Liability $28,809.00 $5,945.00 $29,802.00 $64,556.00
Insurance - Work Compensation $6,138.00 $1,163.00 $6,461.00 $13,762.00
Bad Debt Expense $44,407.00 $6,246.00 $40,295.00 $90,948.00
Depreciation Expense  $-    $-    $-    $-   
Taxes - NFAC  $-    $-    $-    $-   
Taxes- Personal Property  $-    $-    $-    $-   
Taxes- Real Estate  $-    $-    $-    $-   
Taxes - General  $-    $-    $-    $-   
Inspection  $-    $-   $297.00 $297.00
Office Supplies $11,649.00 $944.00 $6,594.00 $19,187.00
Equipment Rental  $-    $-    $-    $-   
Small Equipment Purchase $936.00  $-    $-   $936.00
Copier Equipment $4,770.00 $1,652.00 $2,804.00 $9,226.00
Computer Maintenance $139.00 $139.00 $872.00 $1,150.00
Auto Expense $1,095.00 $14.00 $277.00 $1,386.00
Vending/Soda Expense  $-    $-    $-    $-   
Dues & Subscriptions $1,772.00 $55.00 $805.00 $2,632.00
Travel & Seminar  $-    $-    $-    $-   
Travel - Air  $-    $-    $-    $-   
Travel - Lodging  $-    $-    $-    $-   
Travel - Meals $240.00 $37.00 $197.00 $474.00
Education $1,205.00  $-   $355.00 $1,560.00
Fuel  $-    $-    $-    $-   
Mileage Reimbursement $141.00 $240.00 $435.00 $816.00
Purchased Services $28,271.00 $3,844.00 $13,385.00 $45,500.00
Resident Reimbursement $20.00  $-    $-   $20.00
Postage $1,703.00 $83.00 $934.00 $2,720.00
Other Licenses $86.00 $86.00 $421.00 $593.00
Document Destruction $599.00 $200.00 $1,706.00 $2,505.00
Penalties $5.00 $118.00  $-   $123.00
Parking $14.00  $-   $62.00 $76.00
Printing $98.00  $-    $-   $98.00
Public Relations  $-    $-    $-    $-   
Miscellaneous  $-    $-   $901.00 $901.00
Employee Holiday Party  $-    $-    $-    $-   
Rent Expense $448,467.00 $138,651.00 $444,173.00 $1,031,291.00
Rent - Other  $-    $-    $-    $-   
Libel Theft Replacement  $-    $-   $881.00 $881.00
Amortization Expense  $-    $-    $-    $-   
Ancillary $951.00  $-    $-   $951.00
X-Rays $7,804.00  $-   $6,846.00 $14,650.00
Labs $3,997.00  $-   $4,802.00 $8,799.00
Other $7,333.00  $-   $6,965.00 $14,298.00
Wages - Physical Therapist  $-    $-    $-    $-   
Wages - Therapy Aides  $-    $-    $-    $-   
Wages - DOR  $-    $-    $-    $-   
Wages - Vacation/Holiday/Sick  $-    $-    $-    $-   
Contracted Services  $-    $-    $-    $-   
Med A PT $91,002.00  $-   $51,245.00 $142,247.00
Med B PT $69,943.00  $-   $80,556.00 $150,499.00
Managed Care PT $14,190.00  $-   $11,597.00 $25,787.00
Private PT  $-    $-   $3,266.00 $3,266.00
Medicaid PT $2,014.00  $-   $567.00 $2,581.00
Managed Care Part B - PT $3,368.00  $-   $582.00 $3,950.00
Managed Care Part B - OT $4,406.00  $-    $-   $4,406.00
Managed Care Part B - ST $3,923.00  $-    $-   $3,923.00
Hospice -PT  $-    $-    $-    $-   
Hospice - OT  $-    $-    $-    $-   
Hospice - ST  $-    $-    $-    $-   
Supplies  $-    $-    $-    $-   
Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - Occupational Therapist  $-    $-    $-    $-   
Wages - Vacation/Holiday/Sick  $-    $-    $-    $-   
Contracted Services  $-    $-    $-    $-   
Med A OT $89,459.00  $-   $49,920.00 $139,379.00
Med B OT $75,815.00  $-   $45,746.00 $121,561.00
Managed Care OT $13,817.00  $-   $12,531.00 $26,348.00
Private OT  $-    $-    $-    $-   
Medicaid OT $1,398.00  $-   $374.00 $1,772.00
Supplies  $-    $-    $-    $-   
Other  $-    $-    $-    $-   
Wages - Speech Therapist  $-    $-    $-    $-   
Wages - Vacation/Holiday/Sick  $-    $-    $-    $-   
Contracted Services  $-    $-   $100.00 $100.00



Med A ST $67,146.00  $-   $35,224.00 $102,370.00
Med B ST $79,449.00  $-   $40,495.00 $119,944.00
Managed Care ST $10,776.00  $-   $16,328.00 $27,104.00
Private ST  $-    $-    $-    $-   
Medicaid ST $329.00  $-   $473.00 $802.00
Supplies  $-    $-    $-    $-   
Other  $-    $-    $-    $-   
Pharmacy Consultant $5,327.00 $504.00 $26.00 $5,857.00
Legend Drugs $123,983.00  $-   $104,076.00 $228,059.00
Supplies  $-    $-    $-    $-   
Non-Legend Drugs $7,591.00  $-   $8,264.00 $15,855.00
TOTAL Expenses $4,194,478.00 $568,058.00 $4,058,961.00 $8,821,497.00
              
Net Income $356,806.00 $56,574.00 ($15,374.00) $398,006.00

Add:  Rent Expense $448,467.00 $138,651.00 $444,173.00 $1,031,291.00

Adjusted EBITDAR $805,273.00 $195,225.00 $428,799.00 $1,429,297.00

Annualized $1,207,909.50 $292,837.50 $643,198.50 $2,143,945.50
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PROFESSIONAL PROFILE 

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Bryan J. Lockard is part of CBRE's National Senior Housing and Healthcare 
Group. Specializing in the seniors housing sector for over five years, his primary 
focus is on continuing care retirement communities (CCRC), including buy-in or 
entrance fee properties. Mr. Lockard is based in Chicago, IL and oversees all 
CCRC assignments nationally. 
 
Mr. Lockard has experience in valuation, market studies, and feasibility analyses 
of single-asset to large portfolio transactions throughout the United States. Clients 
served include a broad base of local and national investment firms, property 
owners, development and operating companies, commercial and investment 
banks, insurance companies and REITs. 
 
Bryan began his career in commercial real estate as an Associate at HealthTrust in 
the Sarasota, Florida and Boston, MA offices. Bryan graduated from the University 
of Florida with a major in Finance and a minor in Leadership. 

REPRESENTATIVE ASSIGNMENTS 

Client/ Scope Property Type Location 

 Duncaster Retirement Community     
Tax Appeal 

Class A Life Care CCRC CT 

 Santa Marta                       
Potential Financing 

Class A Life Care CCRC 
(Type A) with expansion 

MO 

 Moorings of Arlington Heights 
Potential Financing  

Class B Modified Life 
Care CCRC (Type B) with 

expansion 

IL 

 Prudential Real Estate Investors 
Brookdale Portfolio Valuation 

Class A IL, AL, MC Eastern US 

 Omega Healthcare Investors       
Acquisition Underwriting 

Leased Fee SNF Portfolio North-Central US 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS 

 Certified General Appraiser: Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, New York, 
Michigan, Minnesota, Ohio and Wisconsin 

EDUCATION 

 University of Florida, B.S. 

 Major: Finance 

 Minor: Leadership 

 Appraisal Institute 

 Candidate for Designation 

 Multiple Advanced Level Courses 

 

BRYAN J. LOCKARD 
Vice President 
Seniors Housing & Care  
National Practice 
 
CBRE, Inc. 
321 North Clark, 34th Floor 
Chicago, IL  60654 
 
bryan.lockard@cbre.com 
T: +1 312 233 8654 
F: +1 312 935 1880 
 
www.cbre.com/shvas 





Douglas E. Oldmixon
Commissioner

Texas Appraiser Licensing and Certification BoardTexas Appraiser Licensing and Certification BoardTexas Appraiser Licensing and Certification BoardTexas Appraiser Licensing and Certification Board
P.O. Box 12188 Austin, Texas 78711-2188

Non-Resident Temporary Appraiser Registration

Having provided satisfactory evidence of the qualifications required by the
Texas Appraiser Licensing and Certification Act, Texas Occupations
Code, Chapter 1103, is authorized to use this title, Non-Resident
Temporary Appraiser.

Number:

Issued:

4043

Expires:

BRYAN JOHNATHON LOCKARD

77 W HURON ST UNIT 1313

CHICAGO, IL 60654

09/21/2017

Appraiser:

03/22/2017

BRYAN JOHNATHON LOCKARD

TX

You may wish to laminate the pocket identification card 
to preserve it.

Inquiry as to the status of this license may be made to:

Texas Appraiser Licensing and Certification Board
P.O. Box 12188

Austin, Tx 78711-2188
www.talcb.texas.gov

(512) 936-3001
Fax:(512) 936-3899

Douglas E. Oldmixon
Commissioner

The person named on the reverse is licensed by the Texas 
Appraiser Licensing and Certification Board.

Texas Appraiser Licensing and Certification BoardTexas Appraiser Licensing and Certification BoardTexas Appraiser Licensing and Certification BoardTexas Appraiser Licensing and Certification Board
P.O. Box 12188 Austin, Texas 78711-2188

Non-Resident Temporary Appraiser Registration

Having provided satisfactory evidence of the qualifications required by 
the Texas Appraiser Licensing and Certification Act, Texas Occupations 
Code, Chapter 1103, is authorized to use this title, Non-Resident 
Temporary Appraiser.

Number#:

Issued: Expires:

4043

09/21/2017

Appraiser:

03/22/2017

BRYAN JOHNATHON LOCKARD

TX
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VALUATION 
AND ADVISORY  
SERVICES

Healthcare & Seniors Housing Capabilities

The CBRE Healthcare & Seniors Housing Group is dedicated to assisting our clients to better understand the 

dynamics of a thriving seniors housing and healthcare market. Our group offers a platform of integrated 

healthcare and seniors housing real estate services that is leveraged by the vast resources of CBRE. This 

platform includes a network of over 400 appraisers with local presence in more than 60 major metro 

markets across the United States. CBRE offers corporate-wide access to the most advanced information 

systems and analytical tools in the real estate industry. This allows for accurate and reliable valuations that 

are critical to the health of every real estate investment and loan.

The core group of healthcare and seniors housing professionals contains over 65 years of combined experience 

in this space. Our professionals regularly attend educational seminars and conferences, such as those 

sponsored by or affiliated with the Appraisal Institute, the National Investment Center for the Seniors Housing 

and Care Industry (NIC), the Assisted Living Federation of America (ALFA), the American Seniors Housing  

Association (ASHA), and the Urban Land Institute (ULI). These resources, coupled with a single point of contact  

and standardized reporting templates, allow for the consistency, depth of knowledge, accuracy, and timing 

that our clients expect. 

Waterstone at Wellesley 
Photography by Peter Vanderwarker.  

Used with permission.

www.cbre.com/shvas



SPECIALTY AREAS  
OF OUR PLATFORM

TYPICAL CLIENTS SERVED

• Traditional Debt Lenders

• Fannie Mae and Freddie Mac

• HUD and HUD Syndicates  
(Section 232 & 242)

• Public and Private Corporations

• Private Equity Firms

• Developers and Operators

• Litigation and Accounting Firms

• REITs

PROPERTY TYPES

• Independent Living Communities

• Assisted Living and Memory  
Care Residences

• Skilled Nursing Facilities

• Continuing Care Retirement  
Communities

• Age-Restricted Apartments

• Medical Office Buildings 

• Surgical and Sub-Acute Centers

• Hospice Facilities

• Hospitals

SCOPE OF SERVICES PROVIDED

Appraisal. Led by a highly qualified group of MAI designated appraisers, our 
experience within the healthcare and seniors housing market-place has provided 
us with the ability to understand relevant property types, specific market behavior,  
ownership structure, various regulatory requirements and management platforms 
across all property types within this sector. Team members have proven experience  
in single- and multiple-asset portfolio valuations. 

We invest time and resources in educating our staff and continuously improving our 
technologies to better serve our clients. No other valuation company in the industry  
parallels this level of dedication to this basic, yet crucial business concept. All 
appraisals are prepared in conformity with state regulatory requirements, FIRREA, 
and are subject to the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) as  
developed by the Appraisal Foundation, as well as the Standards of Conduct and Code  
of Ethics of the Appraisal Institute. 

Consulting. Advisory services include market studies, feasibility analysis, HUD  
fair market rent studies, site selection, operational benchmarking, development/ 
construction trends and portfolio management. 

Litigation Support. Our professionals have provided valuation counseling and 
advisory services in connection with bankruptcies, financial restructuring, claims 
of lender liability, partnership disputes, divorce settlements, breaches of contract, 
tenant-landlord disputes and claims of lost profits, among others. Our experts have 
testified in local, state and federal courts for a number of landmark cases. 

Property Tax Assessment Services. By understanding the operational intricacies  
of the healthcare and seniors housing space, we are able to assist our clients in  
obtaining fair property assessments. Whether part of an acquisition or due to a changing  
economic climate, our group is best suited to provide the support required to achieve 
an accurate ad valorem tax assessment of your property. 

Shelter Activities
Transportation, 

Laundry Meals
Basic Care 
Services

ADL Care  
Services

Specialized  
MC

Long-term 
Chronic Care

55+

IL

AL

MC

NC

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Services Component

Services Component

Services Component

Services Component

Source: NIC Investment Guide



Management Review & Operational Due Diligence. We utilize first-hand market intelligence and actual operating data to bridge 
the gap between an investor and their operator. Our focus is maximizing your asset’s ability to drive value and profit by identifying 
specific market and operational opportunities that may be overlooked or not fully understood. 

We provide a third-party clinical assessment of an operation’s macro and micro functions. Our findings can be delivered in the form  
of in person presentations and or tailored reports designed to meet the specific needs of our client.

Financial & Tax Reporting. By aligning with the CBRE Financial & Tax Reporting Services Practice, we are able to complete  
valuations that follow the guidance set forth by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting  
Standards Board (IASB). These requirements include personal property where the fair values of the identified asset and liability  
components are valued and allocated to the purchase price subject to ASC Topic 820 and IFRS 3.

Transaction Support. The CBRE Healthcare & Seniors Housing Group is often engaged to opine on various strategies throughout  
the transaction process. Our exposure to a multitude of operational platforms, various market characteristics, and relationships with 
the nation’s leading seniors housing investment brokerage and debt & equity platforms allows us to provide unmatched insight into  
your investment. 

KNOWLEDGE IS POWER

Our Research Supports Your Continued Success. 
The VAS Platform system includes our proprietary web-based 
database that tracks detailed information about comparable 
sales, rentals, and operational information specific to seniors  
housing and various other healthcare property types. By  
actively managing our comprehensive and proprietary seniors 
housing database, we are able to convert relevant market  
information into timely market intelligence and develop sound 
underwriting perspectives and conclusions. By integrating 
market research with proprietary investor databases, we are 
able to analyze market cycles, anticipate trends, and identify  
various risks and opportunities. Our clients also benefit from 
leading-edge commentary and statistical data, provided 
by CBRE Global Research, on topics across every facet of  
investment real estate. 

Our knowledge is organic, meaning our teams do not have 
to wait on third-party vendors for market data essential to  
underwriting and closing a deal. We set the industry standard 
for market intelligence by utilizing our integrated network of 
professionals and our vast commercial real estate database. 
With extensive market resources, our professionals formulate 
accurate and reliable valuations that are critical to the success 
of every real estate transaction.

Seniors Housing  
Capital Markets (Debt & Equity)

Corporate Services

Asset Services

CBRE Econometrics  
Advisors

CBRE Global Investors

Trammell Crow Development & Investment

Seniors Housing  
Brokerage Services

Our staff has access to the entire CBRE real estate services platform,  
an invaluable tool for market research and insight. This network 
includes:

www.cbre.com/shvas © 2017 CBRE, Inc.



MARKET OVERVIEW

Demand for seniors housing is primarily driven by people over 
the age 75. According to the Unites States Census Bureau, the 
population age 65 and older is expected to more than double 
by 2030.  As for more immediate demand, improvements 
in employment and housing markets suggest personal 
income and liquidity restrictions will play a less-influential 
role in a potential resident’s decision to move. Meanwhile 
the performance of seniors housing properties against other 
commercial real estate classes continues to be strong.

The senior housing niche is well positioned to attract more 
investment due primarily to these demographics and 
performance trends. An attractive spread between borrowing 
rates and cap rates further fuel demand. Providing financing 
for these projects has heightened interest from life insurance 
companies, other traditional balance sheet lenders and 
several new debt providers. These lenders find the sector 
compelling for the reasons discussed, plus the sector has one 
of the lowest default rates. As such, lenders have become more 
comfortable with the nuances of the operating component of 
these properties.

With Class A trades for stabilized seniors housing deals 
ranging from 6.00% to 7.5% and 12.5% to 13.5% for NC, 
Class A stabilized multi-housing assets are coming in below 
4.0% in the major markets covered by CBRE. These low levels 
relative to the 10-Year Treasury do not suggest that these 
assets are overpriced so much as they indicate that investors 
expect the favorable fundamentals realized by the sector will 
continue.

Facing the rising interest rate environment, the market is 
asking how this will impact capitalization rates and asset 
values. CBRE Econometric Advisors analyzes two distinct 
macroeconomic scenarios to forecast expectations; one 
that considers moderate economic growth with a tempered 
upward adjustment in interest rates and one that considers 
robust economic growth with more aggressive increases in 
inflation and interest rates. CBRE economists expect a short-
to-medium term rise in interest rates under both scenarios 
with the benchmark 10-year Treasury yield projected to settle 
around 3.4% and 3.5% respectively by the beginning of 2018. 
While this increase is relevant, interest rate increases do not 
produce a one-to-one adjustment with capitalization rates. 

In an ever changing market environment it is our job is to 
best understand the operating complexities of this sector in 
relation to the various valuation trends that impact long term 
underwriting.
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National Practice Leader
Zach T. Bowyer, MAI
+1 617 217 6032
zach.bowyer@cbre.com

National Practice Leader
Bennett C. Johnson
+1 213 613 3081
bennett.johnson@cbre.com

CCRC Specialist
Bryan Lockard
+1 312 233 8654
bryan.lockard@cbre.com

Quality & Risk Management
Kelly Jo Sunday, CPA
+1 617 217 6013
kelly.sunday@cbre.com

Northeast
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PRIMARY TEAM MEMBERS

Zach T. Bowyer, MAI is Senior Managing Director and National Practice Leader for CBRE’s Seniors 
Housing & Healthcare specialty practice. Specializing in the seniors housing sector for over fourteen 
years, Zach has completed over $50 billion in aggregate healthcare valuation and consulting assignments 
throughout the United States and has provided expert testimony in state judicial courts. Zach is a regular 
panel contributor at industry events such as NIC, NCREIF, ULI, Assisted Living Association and the 
Appraisal Institute. He is the Vice Chair of ULI’s Seniors Housing Council and on the Advisory Committee 
for the American Seniors Housing Association. He has published a number of articles and authors the 
CBRE Seniors Housing Investor Survey & Market Outlook. Zach has served on the Board of Directors 
and has Chaired Government Relations Committee for the MA Chapter of the Appraisal Institute. He 
volunteers on the Advisory Committee for the Hope Funds for Cancer Research; a foundation committed 
to the investigation of innovative cancer treatment and detection for the most difficult-to-treat and 
understudied cancers.

Bennett Johnson is a Vice President and a Practice Leader for the Seniors Housing & Care specialty 
group within Valuation and Advisory Services. Based in Los Angeles, he is involved in the strategic growth 
of both the local and national team.  He is responsible for the ongoing development of the platform 
and works collaboratively across product groups to broaden the depth of information used for analytic 
application.  Mr. Johnson joined CBRE in August 2014 bringing nearly ten years focused on valuation 
and market study work within the seniors housing and healthcare sector throughout the US, with 
exposure to a wide range of properties, operators and markets. Clients served include local and national 
investment firms, owners, development and operating companies, commercial and investment banks, 
insurance companies and REITs. Bennett received his Bachelor’s degree in Business Administration from 
Northeastern University, with a triple concentration in finance, marketing and entrepreneurship. 

Michael R. Rowland, MAI, FRICS is Executive Managing Director providing leadership of Americas 
operations including quality and risk management, business support group and specialty practices. 
Mr. Rowland has over 20 years of appraisal and consulting experience involving a wide variety of 
property types. He has extensive experience in all core asset classes, HUD, net leased investments, 
partial interests, tax appeal, properties encumbered by bond financing, and special purpose properties. 
Mr. Rowland provides executive oversight of the Seniors Housing & Healthcare specialty practice. As a 
member of the Investment Program Association (IPA), Mr. Rowland leads CBRE’s Net Asset Valuations 
and services some of the industry’s largest non-traded REITs, and serves on IPA’s Due Diligence and 
Operations committees. Mr. Rowland co-authors the CBRE Cap Rate Survey which provides cap rates 
and trends for stabilized and value add Class A, B and C core asset classes and hotel properties in the 
top 40 markets of the United States.
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CBRE ACCOLADES

Steve Hiscox, AACI and Sean McCrorie, CFA, CBV, MRICS are Directors for the Canadian Seniors Housing & Healthcare Valuation 
Group and coordinate with our U.S. Seniors Housing & Healthcare Group in order to provide integrated, North American valuation 
coverage. Mr. Hiscox has specialized in the seniors housing industry since 1997 and since then has personally completed more than 
800 appraisals and/or feasibility studies. He has led several large portfolio appraisal assignments including IPOs for Chartwell Seniors 
Housing REIT and Sunrise REIT (Canada). Steve is a trusted expert and frequent guest speaker at industry conferences and seminars.

Sean McCrorie has provided valuation and advisory services to a broad array of public and private market clients in Canada and the U.S. 
Prior to joining a national real estate consultancy, Sean served in a variety of increasingly senior roles at Leisure-world Senior Care where 
he developed corporate finance experience in the areas of M&A, planning, analysis and treasury. Sean earned a Bachelor in Business 
Administration with distinction from Wilfrid Laurier University and is a CFA Charterholder and Chartered Business Valuator.

Fortune 500 company since 2008  
and  ranked #259 in 2016

Ranked #15 out of 500 companies on  
2016 “Best Employers” list

Ranked among the Most Admired for five 
consecutive years

Ranked among the top few outsourcing 
service providers, across all industries, for 
five consecutive years

Global Real Estate Advisor of the Year five 
years in a row

Named a World’s Most Ethical Company 
four years in a row

Top 100 Best Corporate Citizen
One of only two companies to be ranked 
in the top 12 of the Barron’s 500 in each 
of the past three years (2014-2016)

Named the top global brand in commercial 
real estate for 16 consecutive years

Ranked on Victory Media’s 2016 Top 100 
Military Friendly® Employers List



This brochure is digitally printed “on demand” in small quantities to reduce waste, 
eliminate obsolescence, and minimize the energy required for production and distribu-
tion. The paper includes 10% post-consumer content and was manufactured using an 
environmentally friendly, elemental chlorine free (ECF) process.

VALUATION AND ADVISORY SERVICES 
SENIORS HOUSING & HEALTHCARE SERVICES

For more information, please contact:
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Thomas B. McDonnell, MAI, FRICS, CCIM 
President, Americas Valuation & Advisory Services 
321 North Clark Street, 34th Foor 
Chicago, IL 60654

ZACH T. BOWYER, MAI | Senior Managing Director/Practice Leader | Boston, MA | +1 617 217 6032 | zach.bowyer@cbre.com

BENNETT C. JOHNSON | Vice President | Los Angeles, CA | +1 213 613 3081 | bennett.johnson@cbre.com

MICHAEL R. ROWLAND, MAI, FRICS | Executive Managing Director | Phoenix, AZ | +1 602 735 5508 | michael.rowland@cbre.com

STEPHEN HISCOX | Vice President | Toronto, ON, Canada | +1 416 815 2356 | steve.hiscox@cbre.com
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August 7, 2017 
 
 
 
Moshe Orlinsky 
CHOSEN PROPERTIES LTD 
11988 Fishers Crossing Dr. 
Fishers, Indiana 46038 
 
 
RE: Appraisal of Chosen Properties Portfolio - Iowa 
  

Dear Mr. Orlinsky: 

At your request and authorization, CBRE, Inc. has prepared an appraisal of the market value of the 
referenced property. This analysis is presented in the following appraisal report. 

The subject, identified as Chosen Properties Portfolio – Iowa, is a 2-property portfolio, operated by 
Chosen Properties LTD. The portfolio is comprised of 100 skilled nursing revenue units. The properties 
are considered to be in average condition. The subject portfolio is more fully described within the 
report. 

Per the scope of this assignment, CBRE took the following steps in estimating the fair market value of 
the real estate: 

• Estimate the overall cash flows to the going concern; 

• Employ the lease coverage analysis to estimate the allocated portion of the overall cash flow 
that is attributed to the real estate; 

• Apply a real estate only capitalization rate to the “real estate only” cash flow, to develop the 
fair market value of the real estate. 

Additional weight was given to a master lease agreement, which is expected to fall in line with CBRE 
projections, and comparable indications. We understand the lease term will be thru January 1, 2038, 
and allocated lease payments will be determined based on market coverage indications, similar to the 
methodology utilized within this report.  

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 
CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 
does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 
this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 
agreement encumbering 2 properties within the state of Iowa. 
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Moshe Orlinsky 
August 7, 2017 
Page 2 
 
 

 
 

Based on the analysis contained in the following report, the market value(s) of the subject is concluded 
as follows: 

MARKET VALUE CONCLUSION

Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest March 31, 2017 $7,700,000

Compiled by CBRE
 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 
equipment (FF & E), and business value. The report, in its entirety, including all assumptions and 
limiting conditions, is an integral part of, and inseparable from, this letter. 

The following appraisal sets forth the most pertinent data gathered, the techniques employed, and the 
reasoning leading to the opinion of value.  The analyses, opinions and conclusions were developed 
based on, and this report has been prepared in conformance with, the guidelines and 
recommendations set forth in the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), the 
requirements of the Code of Professional Ethics and Standards of Professional Appraisal Practice of 
the Appraisal Institute.  It also conforms to Title XI Regulations and the Financial Institutions Reform, 
Recovery, and Enforcement Act of 1989 (FIRREA) updated in 1994 and further updated by the 
Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines promulgated in 2010. 

The intended use and user of our report are specifically identified in our report as agreed upon in our 
contract for services and/or reliance language found in the report. No other use or user of the report 
is permitted by any other party for any other purpose. Dissemination of this report by any party to any 
non-intended users does not extend reliance to any such party, and CBRE will not be responsible for 
any unauthorized use of or reliance upon the report, its conclusions or contents (or any portion 
thereof). 

It has been a pleasure to assist you in this assignment.  If you have any questions concerning the 
analysis, or if CBRE, Inc. can be of further service, please contact us. 

Respectfully submitted,  
 
CBRE, Inc. - VALUATION & ADVISORY SERVICES 
 
 

 

 

 
Bryan Lockard   Lesley J. Linder, MAI, CCIM 
Vice President  Managing Director 
Cert. Gen. Appraiser Lic. # CG03544  Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG40801085 
Phone: 312-233-8654  Phone: 312-233-8665 
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Certification 

i 
 

Certification 

We certify to the best of our knowledge and belief: 

1. The statements of fact contained in this report are true and correct. 

2. The reported analyses, opinions, and conclusions are limited only by the reported assumptions and limiting 
conditions and are our personal, impartial and unbiased professional analyses, opinions, and conclusions. 

3. We have no present or prospective interest in or bias with respect to the property that is the subject of this 
report and have no personal interest in or bias with respect to the parties involved with this assignment. 

4. Our engagement in this assignment was not contingent upon developing or reporting predetermined results. 

5. Our compensation for completing this assignment is not contingent upon the development or reporting of a 
predetermined value or direction in value that favors the cause of the client, the amount of the value 
opinion, the attainment of a stipulated result, or the occurrence of a subsequent event directly related to the 
intended use of this appraisal. 

6. This appraisal assignment was not based upon a requested minimum valuation, a specific valuation, or the 
approval of a loan. 

7. Our analyses, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in conformity 
with the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, as well as the requirements of the State of 
Iowa.  

8. The reported analyses, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in 
conformity with the requirements of the Code of Professional Ethics and Standards of Professional Appraisal 
Practice of the Appraisal Institute. 

9. The use of this report is subject to the requirements of the Appraisal Institute relating to review by its duly 
authorized representatives. 

10. As of the date of this report, Lesley J. Linder, MAI, CCIM has completed the continuing education program 
of the Appraisal Institute for Designated Members. 

11. As of the date of this report, Bryan Lockard has completed the continuing education program for Practicing 
Affiliates of the Appraisal Institute. 

12. Chris Fudacz has made a personal inspection of the property that is the subject of this report. Bryan Lockard 

and Lesley J. Linder, MAI, CCIM have not made a personal inspection of the property that is the subject of 
this report. 

13. Chris Fudacz has assisted with market research and site inspection. No one provided significant real 
property appraisal assistance to the persons signing this report. Valuation & Advisory Services operates as 
an independent economic entity within CBRE, Inc.  Although employees of other CBRE, Inc. divisions may 
be contacted as a part of our routine market research investigations, absolute client confidentiality and 
privacy were maintained at all times with regard to this assignment without conflict of interest. 

14. Bryan Lockard has and Lesley J. Linder, MAI, CCIM has provided any services, as an appraiser or in any 
other capacity, regarding the property that is the subject of this report within the three-year period 
immediately preceding acceptance of this assignment. 

15. CBRE entered into an indemnification agreement as of March 10, 2017; whereas, CBRE has conducted market 
value appraisals for the benefit of the indemnifying party; and the indemnifying party would like to provide the 
appraisals to other parties, upon which it may rely. Bryan J. Lockard, Lesley J. Linder, MAI, CCIM, and Chris 
Jarvis, MAI, the appraisers, are salaried employees and receive no separate compensation for the results of this 
appraisal.  

 

 

 
Bryan Lockard   Lesley J. Linder, MAI, CCIM 
Cert. Gen. Appraiser Lic. # CG03544  Cert. Gen. Appraiser Lic. #CG40801085 
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Executive Summary 

Property Name Chosen Properties Portfolio - Iowa

Management Company Chosen Properties

Location

Assessor’s Parcel Number Multiple

Property Rights Appraised Leased Fee Interest

Highest and Best Use

As If Vacant Seniors Housing

As Improved Seniors Housing

Land Area 7.66 AC

Excess Land Area None

Improvements

Property Type Senior Living Portfolio (SN)

Number of Buildings 2

Number of Stories 1

Gross Building Area 44,353 SF

Year Built 1965 and 1973

Condition Average

Total Units 65

Total Beds 100

Total Revenue Units 100

Estimated Exposure/Marketing Time 10 Months

Financial Indicators

Current Occupancy 61.0%

Stabilized Occupancy 67.2%

Capitalization Rate - Leased Fee 10.00%

Discount Rate - Leased Fee 11.50%

Terminal Capitalization Rate - Leased Fee 10.75%

Stabilized Pro Forma Operating Data Total Rev. Unit Per RD

Effective Gross Income - Going Concern $5,281,150 $52,811 $215.21 

Operating Expenses - Going Concern $4,150,866 $41,509 $169.15 

Net Operating Income - Going Concern $1,130,284 $11,303 $46.06 

Expense Ratio 78.60%

Lease Coverage Ratio 1.50

Net Operating Income - Leased Fee $753,523 

Iowa
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VALUATION SUMMARY Total Rev. Unit

Market Value As Is On March 31, 2017

Sales Comparison Approach $8,000,000 $80,000 

Income Capitalization Approach $7,700,000 $77,000 

CONCLUDED MARKET VALUE

Appraisal Premise Interest Appraised Value

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest $7,700,000 

Compiled by CBRE

Date of Value

March 31, 2017

 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 

equipment (FF & E), and business value.  
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Extraordinary Assumptions 

An extraordinary assumption is defined as “an assumption directly related to a specific assignment, as 

of the effective date of the assignment results, which if found to be false, could alter the appraiser’s 

opinions or conclusions.”  1 

• CBRE has placed weight on the executed master lease agreement, which by its terms will become 
retroactively effective on April 1, 2017 automatically upon the issuance of the bond transaction.  
The terms of the master lease agreement appear to be at market, and fall in line with our 
projections and comparable indications as detailed later in this report. 

• Medicaid and Medicare are difficult to predict on a long-term basis; as such, CBRE has projected 
based on operator budgeted indications and reasonable trends for the foreseeable future, 
including the current legislative environment, and foreseeable changes in reporting for the subject 
(cost and case mix index). This analysis relies primarily on the projected Medicaid reimbursement 
indications provided by the operator. While the estimated rate is also supported by the market, an 
assumption is appropriate as any variance from the projected rate may have an impact on value. 

• CBRE inspected the subject on May 17, 2017, however for purposes of this analysis, a 
retrospective date of value as of March 31, 2017 was provided. CBRE assumes no material 
changes both physically and market related between the inspection date and date of value.  

• The retrospective values are based upon the assumption the physical condition as of our inspection 
date is generally representative of the property condition on each of the three retrospective dates 
of value, with exception of the capital expenditures completed. 

Hypothetical Conditions 

A hypothetical condition is defined as “a condition, directly related to a specific assignment, which is 

contrary to what is known by the appraiser to exist on the effective date of the assignment results, but 

is used for the purposes of analysis.”  2 

• None noted 

                                              

1 The Appraisal Foundation, USPAP, 2016-2017 ed., 3. 

2 The Appraisal Foundation, USPAP, 2016-2017 ed., 3. 
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Introduction 

Property Identification 

The subject, identified as Chosen Properties Portfolio – Iowa, is a 2-property portfolio, operated by 

Chosen Properties LTD. The portfolio is comprised of 100 skilled nursing revenue units. The properties 

are considered to be in average condition. The subject portfolio is more fully described within the 

report. The subject portfolio is more fully described within the report. 

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 

CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 

does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 

this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 

agreement encumbering 2 properties within the state of Iowa. 

Primary Unit of Measure 

The breakdown of the subject property as it relates to the set-up of units, beds, and most appropriate 

unit of measurement (revenue units) is shown below. Throughout this report, the term “unit” is 

intended to represent the revenue unit unless otherwise noted.  

Units/Beds

Unit of 

Measure

Revenue 

Units

Nursing Care 100 Beds 100

Total 100 100

PRIMARY UNIT OF MEASURE

 

Ownership and Property History 

The subject portfolio was purchased on April 30, 2014 for a reported aggregate sale price of 

$3,544,000. This most recent sale transaction of the subject appears to have been arm’s length and 

reasonable based upon verification with the buyer. The difference in the concluded market value and 

the recent purchase price reported above is due to increased operating performance coupled with 

overall improved market conditions. Additionally, we understand the operator has since completed 

significant renovations/capital expenditures to bring the subject to market accepted standards.  

Premise of the Appraisal 

The following table illustrates the various dates associated with the valuation of the subject, the 

valuation premise(s) and the rights appraised for each premise/date: 
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PREMISE OF THE APPRAISAL

Item Date Interest Appraised

Date of Report: August 7, 2016

Date of Inspection: May 17, 2017

Date of Value

As Is - Leased Fee March 31, 2017 Leased Fee Interest

Compiled by CBRE
 

Leased Fee Estate – The ownership interest that the landlord or lessor maintains in a property under a 

lease with the rights of use and occupancy being conveyed or granted to a tenant or lessee. The 

ownership interest in a leased property. 

Purpose of the Appraisal 

The purpose of this appraisal is to estimate the market value of the real estate.   

Definition of Value 

The purpose of this appraisal is to estimate the Fair Value/Market Value of the subject property. 

According to the International Financial Reporting Standards 13 set by the International Accounting 

Standards Board, the Fair Value is defined as follows: 

“Fair Value – The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date (IFRS 13, para.9)” 

The current economic definition of market value agreed upon by agencies that regulate federal 

financial institutions in the U.S. (and used herein) is as follows: 

The most probable price which a property should bring in a competitive and open market under all 

conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting prudently and knowledgeably, and 

assuming the price is not affected by undue stimulus.  Implicit in this definition is the consummation of 

a sale as of a specified date and the passing of title from seller to buyer under conditions whereby: 

1. buyer and seller are typically motivated; 
2. both parties are well informed or well advised, and acting in what they consider their own best 

interests; 
3. a reasonable time is allowed for exposure in the open market; 
4. payment is made in terms of cash in U.S. dollars or in terms of financial arrangements 

comparable thereto; and 
5. the price represents the normal consideration for the property sold unaffected by special or 

creative financing or sales concessions granted by anyone associated with the sale. 3 

                                              

3 Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines; December 10, 2010, Federal Register, Volume 75 Number 237, Page 
77472. 
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Intended Use of Report 

This appraisal is to be used for financial reporting and bond prospectus purposes, and no other use is 

permitted. 

Intended User of Report 

This appraisal is to be used by Chosen Properties LTD, Apex Issuances, and prospective bond holders, 

and no other user may rely on our report unless as specifically indicated in the report. 

Intended Users - the intended user is the person (or entity) who the appraiser intends will 
use the results of the appraisal.  The client may provide the appraiser with information 
about other potential users of the appraisal, but the appraiser ultimately determines who 
the appropriate users are given the appraisal problem to be solved.  Identifying the 
intended users is necessary so that the appraiser can report the opinions and conclusions 
developed in the appraisal in a manner that is clear and understandable to the intended 
users.  Parties who receive or might receive a copy of the appraisal are not necessarily 
intended users.  The appraiser’s responsibility is to the intended users identified in the 

report, not to all readers of the appraisal report. 4 

Scope of Work 

The scope of the assignment relates to the extent and manner in which research is conducted, data is 

gathered and analysis is applied.  CBRE, Inc. completed the following steps for this assignment: 

• Client 
• Intended use 
• Intended user 
• Type of opinion 
• Effective date of opinion 
• Relevant characteristics about the subject 
• Assignment conditions 

Extent to Which the Property is Identified 

CBRE, Inc. collected the relevant information about the subject from the owner (or representatives), 

public records and through an inspection of the subject property.   The property was identified through 

the following sources: 

• postal address 
• assessor’s records 
• legal description 

                                              

4 Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate, 14th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2013), 50. 
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Extent to Which the Property was Inspected 

CBRE, Inc. inspected the interior and exterior of the subject, as well as its surrounding environs 

between May 18 and May 19, 2017.  This inspection sample was considered an adequate 

representation of the subject property and is the basis for our findings. 

Type and Extent of the Data Researched 

CBRE, Inc. reviewed the micro and macro market environments with respect to physical and economic 

factors relevant to the valuation process.  This process included interviews with regional and local 

market participants, available published data, and other various resources.  CBRE, Inc. also 

conducted regional and local research with respect to the following: 

• applicable tax data 
• zoning requirements 
• flood zone status 
• demographics 
• income and expense data 
• comparable data 

Type and Extent of Analysis Applied 

CBRE, Inc. analyzed the data gathered through the use of appropriate and accepted appraisal 

methodology to arrive at a probable value indication via each applicable approach to value.  The 

steps required to complete each approach are discussed in the methodology section. 

Data Resources Utilized in the Analysis 

DATA SOURCES

Item Source(s):

Site Data

Size: Property Site Plan

Improved Data

Gross Size/GBA: Property Site Plan

Net Size/Rev. Units: Property Floor Plans

Area Breakdown/Use: Property Floor Plans

No. Bldgs.: Property Site Plan

Parking Spaces: Property Site Plan

YOC: Reported by Developer/ Owner & Public Record

Economic Data

Deferred Maintenance: N/A

Building Costs: N/A

Income Data: Subject Operating Data and Market Extracted Data

Expense Data: Subject Operating Data and Market Extracted Data

Other

Licensing: Indiana State Department of Health (ISDH)

Compiled by CBRE
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Seniors Housing Industry Overview 

The seniors housing and care industry provides accommodation, as well as an array of services and 

program options to seniors. The demand for these properties is primarily driven by the segment of the 

senior population over the age of 75. The level of services and variety of options available to the 

seniors housing marketplace continues to evolve as the needs, preferences and demands of seniors 

and their families change.  

The types of properties that facilitate the delivery of accommodation and care services to seniors are 

typically divided into four primary categories: independent living ("IL"), assisted living ("AL"), memory 

care ("MC") and long-term care ("LTC"). Seniors housing and care properties also include continuing 

care retirement communities ("CCRCs"), which typically offer all of the care levels noted above on a 

single campus. These property types are collectively referred to as “seniors housing.” 

Property Types by Services Provided 

The following classifications have been endorsed by the American Association of Homes & Services for 

the Aging (AAHSA); American Health Care Association (AHCA); American Seniors Housing 

Association (ASHA); Assisted Living Federation of America (ALFA); National Center for Assisted Living 

(NCAL); and the National Investment Center for the Seniors Housing & Care Industry, Inc. (NIC). 

Active Adult Communities or Senior Apartments (55+): For-sale single-family homes, townhomes, 

cluster homes, mobile homes and condominiums with no specialized services, restricted to adults at 

least 55 years of age or older. Rental housing is not included in this category. Residents generally lead 

independent lifestyles; projects are not equipped to provide increased care as the individual ages. 

These communities may include amenities such as a clubhouse, golf course and recreational spaces. 

Outdoor maintenance is normally included in the monthly homeowner’s association or condominium 

fee. 

Senior Apartments (55+): Multifamily residential rental properties restricted to adults at least 55 years 

of age or older. These properties do not have central kitchen facilities and generally do not provide 

meals to residents, but may offer community rooms, social activities, and other amenities. 

Independent Living Communities (ILC): Age-restricted multifamily rental properties with central dining 

facilities that provide residents, as part of their monthly fees, access to meals and other services, such 

as housekeeping, linen service, transportation, and social and recreational activities. Such properties 

do not provide, in a majority of the units, assistance with activities of daily living (ADLs), such as 

supervision of medication, bathing, dressing, toileting, etc. There are no licensed skilled nursing beds 

in the property. Active adult communities and senior apartments are often considered subsets of 

independent living.  
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Assisted Living Residences (ALR): State regulated rental properties that provide the same services as 

independent living communities listed above, but also provide, in a majority of the units, supportive 

care from trained employees to residents who are unable to live independently and require assistance 

with activities of daily living (ADLs) including management of medications, bathing, dressing, toileting, 

ambulating and eating. These properties may have some nursing beds, but the majority of units are 

licensed for assisted living. Many of these properties include wings or floors dedicated to residents with 

Alzheimer’s or other forms of dementia. A property that specializes in the care of residents with 

Alzheimer’s or other forms of dementia that is not a licensed nursing facility should be considered an 

assisted living property. 

Nursing Care: Licensed daily rate or rental properties that are technically referred to as skilled nursing 

facilities (SNF) or nursing care (NC) where the majority of individuals require 24-hour nursing and 

medical care. In most cases, these properties are licensed for Medicaid and Medicare reimbursement. 

These properties may include a minority of assisted living and Alzheimer’s/dementia units. 

Continuing Care Retirement Community (CCRCs): Age-restricted properties that include a combination 

of independent living, assisted living and skilled nursing services (or independent living and skilled 

nursing) available to residents all on one campus. Resident payment plans vary and include entrance 

fee, condo/coop and rental programs. The majority of the units are not licensed skilled nursing beds. 

The following diagram highlights the array of services offered across the different property types.   

Besides accommodation, seniors housing and care properties typically offer hospitality services (meals, 

housekeeping, activities programming), care services (assistance with activities of daily living  ("ADLs") 

such as bathing, grooming, dressing, eating and medication management), and medical services 

(skilled nursing, rehab therapy). Independent living properties service the most able residents who 

require little, if any, assistance with ADLs. At the other end of the spectrum, long-term care properties 

provide the most intensive services to the most frail and dependent seniors.  

Shelter Activities
Transport, 

Laundry
Meals

Basic Care 

Services

ADL Care 

Services

Specialized 

MC

Long-Term 

Chonic Care

55+

IL

AL

MC

NC

Source: NIC Investment Guide

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component

Real Estate Component Services Component

Real Estate Component Services Component
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Asset Components 

Seniors housing and care properties are encumbered by businesses that require a very specific mix of 

tangible and intangible assets in order to operate effectively. The tangible or real property assets, 

including the land, improvements, furniture, fixtures and equipment, are obvious components of a 

seniors housing and care property. Unlike certain other forms of income producing commercial real 

estate, a meaningful component of value for a seniors housing and care property relates to intangible 

assets. Without the intangible assets, the physical property would be little more than a purpose-built 

property with an alternative use as an apartment building, unless it underwent meaningful retrofitting. 

These components are summarized below.  

Tangible Assets Intangible Assets

Equipment Operating Policies & Procedures

Furniture Brand

Building Envelope Assembled Workforce

HVAC & Mechanical Systems Customer Relationships

Elevator License*

Land Government Services Contracts*

* Issues/ negotiated with the respective state regulator/ provider in most jurisdictions

ASSET COMPONENTS

 

Unless otherwise stated, this analysis refers to seniors housing and care properties in the context of the 

most common ownership model, in which ownership of the real estate and management of the 

residence is by a single or related party owner-operator. This 'active management' component is 

correctly viewed by the market as adding incremental risk and complexity versus the conventional 

commercial real estate asset classes, which translates into higher return expectations by investors.  

Exposure/Marketing Time 

Current appraisal guidelines require an estimate of a reasonable time period in which the subject 

could be brought to market and sold.  This reasonable time frame can either be examined historically 

or prospectively.  In a historical analysis, this is referred to as exposure time.  Exposure time always 

precedes the date of value, with the underlying premise being the time a property would have been on 

the market prior to the date of value, such that it would sell at its appraised value as of the date of 

value.  On a prospective basis, the term marketing time is most often used.  The exposure/marketing 

time is a function of price, time, and use.  It is not an isolated estimate of time alone.  In consideration 

of these factors, we have analyzed the following: 

• exposure periods for comparable sales used in this appraisal; 
• exposure/ marketing time information from the CBRE, Inc. National Investor Survey. 

The following table presents the information derived from these sources. 
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EXPOSURE/MARKETING TIME INFORMATION

Exposure/Mktg. (Months)

Investment Type Range Average

CBRE Seniors Housing & Care

Core Assets 8.0 - 10.0 9.0

Non-Core Assets 10.0 - 15.0 12.0

CBRE Exposure/Marketing Time Estimate

Source: CBRE Investor Survey

10 Months
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Market Analysis 

The market analysis forms a basis for assessing market area boundaries, supply and demand factors, 

and indications of financial feasibility.  Primary data sources utilized for this analysis include National 

Investment Center for The Seniors Housing & Care Industry (NIC), American Seniors Housing 

Association (ASHA), and CBRE primary research. In analyzing the subject’s market as well as the 

overall supply and demand fundamentals that impact the subject’s occupancy, the following steps 

have been taken: 

• Seniors Housing Market Overview 
• Analyse Market and Submarket Trends 
• Delineate and Analyse the Subject’s Primary Market Area 
• Conduct a Penetration Analysis 
• Conclusion 

The subject is considered a Class B investment, Skilled Nursing Facility. The classification for the 

subject’s property type has been endorsed by the American Association of Homes & Services for the 

Aging (AAHSA); American Health Care Association (AHCA); American Seniors Housing Association 

(ASHA); Assisted Living Federation of America (ALFA); National Center for Assisted Living (NCAL); and 

the National Investment Center for the Seniors Housing & Care Industry, Inc. (NIC). 

Seniors Housing Market Overview 

The following discussion illustrates some general observations in regards to the overall fundamentals 

of the subject’s property type within the seniors housing sector. NIC serves as a primary resource to 

lenders, investors, developers/operators, and others interested in meeting the housing and care needs 

of America's seniors. NIC tracks and reports industry specific data for 100+ metro markets in the 

continental United States through the NIC MAP database and reports their findings quarterly. This 

data is tracked and reported by MAP All Markets, MAP Primary, and MAP Secondary Metro Market 

averages, and by individual markets.  

Key metrics and property information as tracked by NIC are summarized as follows: 
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Seniors Housing Market Summary 

“Seniors housing occupancy slipped during the first quarter of 2017 to 89.3%. This was down 30 

basis points from the prior quarter and down 60 basis points from a year ago. Occupancy is now 90 

basis points below its most recent peak of 90.2% in the fourth quarter of 2014 and 240 basis points 

above its cyclical low of 86.9% set in the first quarter of 2010. 

SENIORS HOUSING SUPPLY-DEMAND TRENDS 

 

The number of units absorbed on a net basis was slightly down in the first quarter of 2017. The 

change in the number of occupied units was 2,349, which represented a quarterly absorption rate of 

0.5%. Annual absorption was 2.8%, its fastest pace since the third quarter of 2014 and up 10 basis 

points from the prior quarter.  

The pace of inventory growth was slightly down from the record increases seen in the last quarter of 

2016. In the first quarter of 2017, inventory increased by 4,760 units, which represented a quarterly 

rate of 0.8% during the quarter. Inventory increased by 3.4% in the past year, up 20 basis points from 

the prior quarter’s pace and up 80 basis points from a year ago.  

Construction activity was steady during the first quarter of 2017. During the quarter there were 

33,641 units under construction, down 3.7% from the prior quarter. Construction represented 5.8% of 

existing inventory, down 30 basis points from the prior quarter.  
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The pace of annual rent growth slowed slightly. In the first quarter of 2017, annual rent growth was 

3.3%, down 40 basis points from the prior quarter’s pace. The average asking rent for seniors 

housing was $3,802 as of the first quarter.”5 

Nursing Care Overview 

“Nursing care occupancy increased during the quarter after several consecutive quarters of decline. In 

the first quarter of 2017, occupancy was 87.2%, up 40 basis points from the prior quarter and down 

30 basis points from a year ago. 

MAJORITY NURSING CARE SUPPLY-DEMAND TRENDS 

 

Absorption was positive for the first time since the first quarter of 2016. The number of occupied beds 

increased by 2,388 which represented an absorption rate of 0.5% during the quarter. Annual 

absorption in nursing care properties was -0.4%, the ninth consecutive quarter of negative annual 

absorption growth. 

Construction activity declined slightly during the quarter. In the first quarter of 2017, there were 4,036 

beds under construction, down 8.7% from the prior quarter. Construction represented 0.7% of existing 

inventory, down 10 basis points from the prior quarter. 

In the first quarter of 2017, annual rent growth was 2.7%, up 10 basis points from the prior quarter 

and down 20 basis points from a year ago. The average per diem private-pay rate was $314 as of 

the first quarter.”6 

                                              

5 National Investment Center, NIC MAP Monitor, 1Q 2017 

6 National Investment Center, NIC MAP Monitor, 1Q 2017 
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National Owners & Operators 

Compared to the typical commercial real estate business model in which a landlord conveys the use 

of physical space to a tenant in exchange for rent, the seniors housing and care property business 

model is more involved. Beyond offering residential space to the tenants of a seniors housing and 

care property (the "Real Estate Component"), the seniors housing landlord typically provides its 

residents an integrated service offering to address the varied needs of the property's population of 

seniors (the "Services Component"). The implementation and management of these services correlates 

directly to the underlying value of the real estate. The top ten seniors housing owners and 

management companies in the United States are summarized as follows:  

Top 10 Seniors Housing Owners
Rank Company Headquarters Properties Units

1 Brookdale Senior Living Brentwood, TN 976 82,356

2 Ventas, Inc. Chicago, IL 785 69,708

3 Welltower Toledo, OH 611 59,786

4 HCP Inc. Irvine, CA 491 49,713

5 Senior Housing Property Trust Newton, MA 297 34,772

6 Boston Capital Boston, MA 486 29,741

7 NorthStar Healthcare New York, NY 209 17,514

8 Senior Lifestyle Corporation Chicago, IL 176 16,685

9 New Senior Investment Group New York, NY 124 14,838

10 Holiday Retirement Lake Oswego, OR 114 13,768

Source: ASHA  

Top 10 Seniors Housing Operators
Rank Company Headquarters Properties Units

1 Brookdale Senior Living Brentwood, TN 1,138 110,443

2 Holiday Retirement Lake Oswego, OR 308 37,657

3 LCS Des Moines, IA 123 32,172

4 Five Star Senior Living Newton, MA 272 31,267

5 Sunrise Senior Living LLC McLean, VA 245 22,561

6 Erickson Living Baltimore, MD 17 20,517

7 Senior Lifestyle Corporation Chicago, IL 201 20,334

8 Atria Senior Living Inc. Louisville, KY 153 17,958

9 Capital Senior Living Corporation Dallas, TX 118 11,632

10 Elmcroft Senior Living Louisville, KY 101 8,874

Source: ASHA  

Investment Trends 

Seniors housing and care investment activity stalled in 2008 and 2009 along with the rest of the 

country. Transaction volume for the sector rebounded in 2011 reaching a record high of $27.4 billion 

which was primarily attributed to large portfolio purchases by real estate investment trusts. Transaction 

value normalized through 2012 with a total volume reported at just over $11.7 billion, and continued 

to climb through 2015 with stable growth in volume, reaching $19.1 billion in 2015. 
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While 2015 posted an increase 

in volume from 2014, volume 

slowed significantly during the 

second half of the year. 

Combined third and fourth 

quarter volume totaled $6.1 

billion, down significantly from 

$12.7 billion in the first half of 

the year. The rolling four-

quarter total fell to $18.7 billion 

from its $20.4 billion in the 

third quarter. 

Annual Transactions vs. Volume Trends
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Transaction volumes in the U.S. seniors housing and care property market showed a significant uptick 

in Q1 2017, with a closed dollar volume of $4.4 billion, comprised of $4.0 billion in seniors housing 

and $441 million in nursing care. The total volume was up 41.4% from the previous quarter’s total of 

$3.1 billion and was up 17.3% from the first quarter of 2016, when the total volume came in at $3.8 

billion. The rolling four-quarter total seniors housing and care volume was $14.9 billion, up 4.6% 

from the prior quarter of $14.2 billion. The relatively strong results were mostly due to a few large 

deals, including one for more than $1 billion. 

Valuation Trends 

In the acquisition market, there has been strong demand for Class A properties, located in core 

markets. This trend is shifting as investors begin to loosen their geographic and investment class 

criteria. The seniors housing acquisition market was active in 2012 and increased significantly in 

2013 and 2014 and then somewhat tapered off towards the end of 2015. The average price per unit 

for seniors housing (independent and assisted living combined) increased by nearly 5% in 2013 to 

$164,000 per unit, and increased 17% in 2014 to $191,950 per unit. This trend continued through 

2015 with an all-time high seniors housing combined sales of $208,150 per unit.  
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Sale Price Trends per Unit/ Bed

Source: RCA-NIC Trends Data
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The assisted living market, which 

soared to a record high of 

$188,700 per unit in 2014, 

posted a slight increase in 2015 at 

$189,200 per unit. It was a 

different story for independent 

living. After surging to a record 

average price of $246,800 per 

unit in 2014, the average price 

dropped to $192,900 per unit in 

2015. 

The skilled nursing sector is clearly benefitting from the Affordable Care Act. Skilled nursing pricing 

reached a record of more than $73,000 per bed in 2013, a dramatic 21% increase above the 2012 

average and 17% higher than the previous record set in 2010. This trend continued through 2014 

with the skilled nursing market posting an approximate 4.75% increase to $76,500 per bed. In 2015, 

the average price per bed for skilled nursing facilities increased by approximately 12% to $85,900 per 

bed. 

The skilled nursing sector is undergoing a clear bifurcation in the marketplace. Newer properties with 

high private-pay census and experienced operators are routinely garnering prices in excess of the 

national average. On the other end, older properties, operated as a single entity or as part of a small 

portfolio and with a high Medicaid census, are facing increased pricing pressure as operating margins 

are further impacted by a changing regulatory and reimbursement environment.  

Per unit pricing above $500,000 with highs identified upwards of $700,000, and cap rates at 6.0% 

and below became a common occurrence in 2015 and are still taking place for core, investment 

class A product. Likewise, the number of nursing care acquisitions in the $100,000 per bed and 

above range also increased. These higher price points were primarily driven by the public REITs in Q1 

through Q3, which became somewhat muted moving through Q4 as their cost of capital increased. 

The average price per unit for seniors housing properties remained high in the first quarter of 2017 

and stood near 2015 peaks. The rolling four-quarter average price per unit for seniors housing 

properties was $178,600, which is up 8.1% from last quarter and up 8.9% from year-earlier levels. 

The price per unit for nursing care was $93,300, a decrease of 4.5% from the previous quarter’s price 

of $97,700. When compared to a year ago, nursing care has increased 14.6% from the first quarter 

2016 price per unit of $81,400. The rolling four-quarter average seniors housing cap rate was 7.8% 

as of the first quarter of 2017, up 120 basis points from the first quarter of 2016. 
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Capital Markets 

The increase in the number of balance sheet lenders, coupled with renewed activity in the sale of 

mortgage-backed instruments (both CMBS and Fannie Mae and Freddie Mac loan sales) provided the 

seniors housing sector with multiple solutions for mortgage financing. Life companies, national bank 

platforms and private equity continue to arrange bridge loans and acquisition financing for non-

stabilized properties. Fannie Mae, Freddie Mac and HUD all remain committed to the seniors housing 

space.  

On December 16, 2015, the Federal Reserve raised the Fed Funds rate by 25 bps, marking the first 

increase since 2006. This move signals the beginning of what is believed to be a slow and steady 

upward push. While this increase is relevant, interest rate increases do not produce a one-to-one 

adjustment with cap rates. Since 1997, seniors housing cap rates have averaged a spread of roughly 

518 bps to the 10-year Treasury with the most recent indicated spread falling above the historical 

average, at 554 bps. 

Cap Rate Trends vs. Apartment Caps & 10-Year Treasury 
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Despite the interest rate increase, borrower rates remain low by historical standards. This low cost of 

capital coupled with market cap rates recognized in the seniors housing sector falling 200 to 400 bps 

above the standard multifamily deal continues to attract investors. Leveraged returns can reach into 

double digits, even for the best properties. 
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For Profit Communities Only IL IL/AL AL/MC CCRC

Lower Quartile 3.8% 5.0% 3.8% ---

Median 6.5% 8.1% 8.0% ---

Upper Quartile 17.6% 9.7% 9.2% ---

Source: ASHA, 2015 State of Seniors Housing Report

Note: Properties are ranked by return. Each quartile represents the weighted average of all properties failing in that 

rank while the median reflects the average of the 5th and 6th deciles.

CURRENT RETURN ON INVESTMENT (UNLEVERAGED)

 

The seniors housing sector continues to post strong returns. According to National Council of Real 

Estate Investment Fiduciaries (NCREIF), total returns for the seniors housing sector were reported at 

16.3%, 14.8%, and 13.3% over a one, five and ten-year period respectively. Likewise, total 

multifamily returns were 12.0%, 12.6%, and 7.6% over the same periods. Lastly, the NCREIF Property 

Index (NPI) consisting of core institutional property markets in the U.S. averaged 13.5%, 12.6%, and 

8.0% over the same periods. 

Demand Influences 

Demand for seniors housing is primarily driven by people over the age 75. In the mid-term (2010-

2015) and long-term (2015-2020), the population aged 65-74 is expected to realize the strongest 

growth, averaging more than four percent growth annually. This rapid acceleration is commenced in 

2010, when the baby boomers, comprising of approximately 30% of the US population, began to 

reach their mid-70s, prompting yet another surge in senior housing demand.  

 

Baby boomers are defined as 

persons born between 1946 and 

1964. As of 2012, this 

generation accounts for 

approximate 76.4 million people, 

or about one-quarter of the U.S. 

population.7 According to 

projections detailed by the United 

States Census Bureau, the 

population age 65 and older is 

expected to more than double 

between 2012 and 2060.  

                                              

7 United States Census Bureau 
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As of 2010, approximately 5% of 

the US population, or roughly 

19.0 million individuals, were 

aged 75 years or older. The 

percentage of seniors in this age 

group will continue to grow at a 

steady pace for the next 10 years, 

at which point, the percentage of 

seniors in the age group is 

projected to grow at a much 

more significant rate due to the 

aging of the baby boomers.  

Health and Increasing Life Expectancy 

An important factor contributing to the increasing demand for seniors housing is increased life 

expectancy. The recent emphasis on healthy, active lifestyles has led to seniors living longer, thus 

increasing the length of time they stay in a seniors housing community, as well as shaping 

expectations of what senior living should be like. 

Another important consideration in demographics for some forms of seniors housing is the financial 

resources and well-being as well as the geographic residence location of seniors’ adult children, who 

often participate in decision-making on behalf of their parents.  
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Subject Analysis 

Certificate of Need 

Certificate of Need (C.O.N.) programs are aimed at restraining health care facility costs and allowing 

coordinated planning of new services and construction.  Laws authorizing such programs are one 

mechanism by which state governments seek to reduce overall health and medical costs.  Many 

"CON" laws initially were put into effect across the nation as part of the federal "Health Planning 

Resources Development Act" of 1974.  Despite numerous changes in the past 30 years, about 36 

states retain some type of CON program, law or agency as of December 2011. 

The basic assumption underlying CON regulation is that excess capacity (in the form of facility 

overbuilding) directly results in health care price inflation. When a hospital cannot fill its beds, fixed 

costs must be met through higher charges for the beds that are used. Bigger institutions have bigger 

costs; so CON supporters say it makes sense to limit facilities to building only enough capacity to 

meet actual needs. Also, lack of regulations across the board increases competition, and lowers value 

in facilities located in states not requiring a Certificate of Need. 

 

Iowa does have a Certificate of Need law effectively restricting new development. 
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Management Overview 

The subject property is operated by Chosen Properties, which operates 22 skilled nursing facilities and 

one assisted living facility within Indiana, Iowa and Texas. In total, over 1,400 seniors housing units 

are under Chosen management. The communities focus on rehabilitation for short and long-term 

residents, and additionally provide hospice and respite care services. Overall, Chosen Properties is 

considered to be well experienced with assisted living and skilled nursing operations.  

Occupancy 

The subject’s historical occupancy is detailed in the addenda of this report. 

Based on the foregoing analysis, CBRE, Inc.’s conclusion of stabilized occupancy for the subject is 

illustrated in the following table.  This estimate considers both the physical and economic factors of 

the market. 

OCCUPANCY CONCLUSIONS

NC

NIC - Primary Markets 86.7%

NIC - Subject MSA 79.6%

Subject's Current Occupancy 61.0%

Subject's Stabilized Occupancy 67.2%

Compiled by CBRE
 

The concluded occupancy was based on current occupancy indications as of the date of inspection, 

or May 17, 2017. Additional weight was given to the subject’s historical/projected occupancy as 

detailed later in this report. The concluded stabilized occupancy is well supported by all data points 

presented above in addition to the conclusions operator current and projected levels. 

Conclusion 

Overall, the subject portfolio benefits from its location within the market as well as its favorable 

reputation within the community. The improvements are well designed for their respective use and 

offer amenities that are commensurate with the demands of the local population. The overall data 

indicates that operating levels currently experienced by the subject will continue.  
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Portfolio Improvement Analysis 

The following chart shows a summary of the two subject assets.  

Name Address City State GBA (SF) Year Built Condition

Land Size 

(Acres) Units Total Beds Total

Rev. Units 

Total

Grinnell Health Care Center 415 6th Avenue W Grinnell IA 23,455 1965 Average 3.27 35 60 60

Zearing Healthcare Center 404 East Garfield Street Zearing IA 20,898 1973 Average 4.39 29 40 40

Sub-total 7.66 64 100 100

Compiled by CBRE

PORTFOLIO SUMMARY - CHOSEN PROPERTIES

 

Layout of Portfolio Improvements 

As indicated, the subject portfolio includes 2 properties and is comprised of 100 skilled nursing beds, 

for a total operating capacity of 100 revenue units. As indicated above, the properties are considered 

to be in average condition. Each property is fully sprinklered and contain at least one nurses’ station, 

and are generally considered to conform to market accepted standards and regulations.  

Overall, the improvements are considered functional for use as a seniors housing facility. Generally, 

the main entrance is centrally located and opens to a large lobby area with a reception desk. The 

majority of administrative offices are located adjacent to the main lobby. Common areas include a 

dining area, therapy room and storage area. All support areas including a full commercial kitchen, 

nurses’ station and commercial laundry room are located at the central portion of the property.  

Conformity 

The State of Seniors Housing Survey published by ASHA (American Seniors Housing Association) 

reports the following design trends for the subject property type: 

Average NC

Total Rev. Units

   Lower Quartile ---

   Average 97

   Upper Quartile ---

GBA (SF) 40,762

Median Unit Size (SF) 239

Source: ASHA, 2015 State of Seniors Housing

CONFORMITY OF IMPROVEMENTS

 

The individual properties fall at the lower to average quartile indications above, and the design of the 

subject is generally considered to conform to the overall design trends of its respective property type.  
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Description of Portfolio Improvements 

Each property is considered similar in construction standards, detailed as follows: 

Construction Class: C - Masonry/concrete ext. walls & wood/steel roof & floor struct., 
exc. concrete slab on grade.  

The construction components are assumed to be in working 
condition and adequate for the building. 

Foundation: The foundation is assumed to be of adequate load-bearing capacity to 

support the improvements. 

Ground Floor: Concrete slab on compacted fill. 

Roof Cover: Flat roofing system with a sealed membrane cover.  

Flooring: 
The common areas have commercial grade carpeting with Pergo 
laminate or ceramic tile flooring. The commercial kitchen has a quarry 
tile floor. The resident units have carpet in the living and bedroom areas 
with sheet vinyl tile in the kitchenettes and bathrooms. 

Exterior Walls:  The exterior walls consist of brick with decorative trim.  The building 

contains double-pane aluminum frame windows. 

HVAC:  All common areas and resident rooms contain central cooling and 

heating.  

Plumbing: The plumbing system is assumed to be adequate for the existing use and 

in compliance with local law and building codes.  

Electrical: The electrical system is assumed to be in good working order and 

adequate for the building. 

Security: Resident call systems in all of the resident living areas and bathrooms, 

as well as emergency battery back-up lighting system. 

Utilities 

The subject operations indicate that management is responsible for all utilities including electricity, 

water and sewer costs. The individual units are separately wired for phone and cable services with the 

tenants paying these costs. 

Fire Protection 

It is assumed the improvements have adequate fire alarm systems, fire exits, fire extinguishers, fire 

escapes and other fire protection measures to meet local fire marshal requirements. CBRE, Inc. is not 
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qualified to determine adequate levels of safety & fire protection, whereby it is recommended that the 

client/reader review available permits, etc. prior to making a business decision. 

Project Amenities 

Nursing Care properties are more institutional by nature in relation to the standard amenities offered. 

Property and unit amenities for the subject properties are summarized below:  

• Central Community Dining Room 
• Media Room  
• Resident Lounges Areas 

• Elevator Access to all Areas 
• Laundry Facilities 
• Outside Patios/Walking Areas  
• Scheduled Transportation 

The following are the individual living unit amenities and features are being offered at the subject: 

• 24-Hour Emergency Response System  
• Fire/Smoke Detectors and Sprinkler System  
• Telephone Outlets  
• Individual Heating/Cooling Controls  

 

• Basic Cable Television Access  
• Shared toilet and sink 
• 24-Hour Emergency Response System  
 

Parking and Drives 

The project features adequate surface parking, including reserved handicap spaces. All parking 

spaces and vehicle drives are asphalt paved and considered to be in good condition. 

Landscaping 

Landscaping is considered to be in good condition and well maintained. 

Functional Utility 

All of the floor plans are considered to feature functional layouts and the layout of the overall project 

is considered functional in utility. The unit mix is considered functional and no further conversion is 

warranted. 

ADA Compliance 

The client/reader’s attention is directed to the specific limiting conditions regarding ADA compliance. 

Furniture, Fixtures and Equipment 

Additional personal property including all common area furniture, as well as all equipment required to 

operate the subject property are typically included in the sale of a seniors housing property. These 

items are considered to be in good condition.  
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Environmental Issues 

CBRE, Inc. is not qualified to detect the existence of any potentially hazardous materials such as lead 

paint, asbestos, urea formaldehyde foam insulation, or other potentially hazardous construction 

materials on or in the improvements.  The existence of such substances may affect the value of the 

property.  For the purpose of this assignment, we have specifically assumed that any hazardous 

materials that would cause a loss in value do not affect the subject. 

Deferred Maintenance/ Capital Expenditures 

Our inspection of the property indicated no items of deferred maintenance.  

Upon acquisition, the operator completed approximately $276,000 in renovations and capital 

expenditures. Renovations and capital expenditures include: demolition of onsite abandoned house, 

calking exterior trim, sidewalk repair, new gas generator, roof replacement and new A/C system in 

kitchen. 

Economic Age and Life 

CBRE, Inc.’s estimate of the subject improvements effective age and remaining economic life is 

depicted in the following chart: 

ECONOMIC AGE AND LIFE

Actual Age Varies

Effective Age 20 Years

MVS Expected Life 55 Years

Remaining Economic Life 35 Years

Accrued Physical Incurable Depreciation 36.4%

Compiled by CBRE
 

As noted, the subject properties year built ranges from 1965 and 1973. The recent capital 

expenditures were also considered in concluding to an average effective age above.  

The overall life expectancy is based upon our on-site observations and a comparative analysis of 

typical life expectancies reported for buildings of similar construction as published by Marshall and 

Swift, LLC, in the Marshall Valuation Service cost guide.  While CBRE, Inc. did not observe anything to 

suggest a different economic life, a capital improvement program could extend the life expectancy. 

Conclusion 

The existing total improvements are considered to be functional in design and consistent with current 

design trends for the subject’s respective property type. These improvements are expected to maximize 

the highest and best use of the site.  
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Highest and Best Use 

In appraisal practice, the concept of highest and best use represents the premise upon which value is 

based.  The four criteria the highest and best use must meet are: 

• legally permissible; 
• physically possible; 
• financially feasible; and 
• maximally productive. 

The highest and best use analysis of the subject is discussed on the following pages.  

As Vacant 

Legally Permissible 

The legally permissible uses were discussed in the Site Analysis and Zoning Sections.  

Physically Possible 

The subject is adequately served by utilities, and has an adequate shape and size, sufficient access, 

etc., to be a separately developable site. There are no known physical reasons why the subject site 

would not support any legally probable development (i.e. it appears adequate for development).  

Existing structures on similar sites provide additional evidence for the physical possibility of 

development. 

Financially Feasible 

Potential uses of the site include various commercial, retail and multifamily uses as previously detailed 

in the zoning analysis.  The determination of financial feasibility is dependent primarily on the 

relationship of supply and demand for the legally probable land uses versus the cost to create the 

uses. As discussed in the market analysis of this report, the subject skilled nursing facility market is 

generally stabilized. Development of new skilled nursing facility properties has occurred in the past few 

years. These factors indicate that it would be financially feasible to complete a new skilled nursing 

facility project if the site acquisition cost was low enough to provide an adequate developer’s profit. 

Maximally Productive 

The final test of highest and best use of the site as if vacant is that the use be maximally productive, 

yielding the highest return to the land. In relation to the various uses permitted, the subject’s location 

is most viable for seniors housing. Surrounding uses are considered to be complementary in nature, 

some of them being healthcare related. Hence, in the case of the subject as if vacant, the analysis has 

indicated that a new seniors’ housing project would be most appropriate. 
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Conclusion:  Highest and Best Use as Vacant 

Based on the information presented above and contained in the market and neighborhood analysis, 

the highest and best use of the subject as if vacant would be the development of a skilled nursing 

facility property.  More specifically, the subject would be developed at a density that would maximize 

the allowable unit or bed count under current zoning code. Our analysis of the subject and its 

respective market characteristics indicate the most likely buyer, as if vacant, would be an investor (land 

speculation) or a developer.  

As Improved 

Legally Permissible 

The site has been improved with a seniors’ housing development that is a legal, conforming use.  

Physically Possible 

The layout and positioning of the improvements are considered functional for skilled nursing facility 

use. While it would be physically possible for a wide variety of uses, based on the legal restrictions 

and the design of the improvements, the continued use of the property for skilled nursing facility users 

would be the most functional use.  

Financially Feasible 

The financial feasibility of a skilled nursing facility property is based on the amount of rent which can 

be generated, less operating expenses required to generate that income; if a residual amount exists, 

then the land is being put to a productive use. Based upon the income capitalization approach 

conclusion, the subject is producing a positive net cash flow and continued utilization of the 

improvements for skilled nursing facility purposes are considered financially feasible. 

Maximally Productive 

The maximally profitable use of the subject as improved should conform to neighborhood trends and 

be consistent with existing land uses. Although several uses may generate sufficient revenue to satisfy 

the required rate of return on investment and provide a return on the land, the single use that 

produces the highest price or value is typically the highest and best use. As shown in the applicable 

valuation sections, buildings that are similar to the subject have been acquired or continue to be used 

by skilled nursing facility owners/tenants. These comparables would indicate that the maximally 

productive use of the property is consistent with the existing use as a skilled nursing facility property.  

Conclusion: Highest and Best Use as Improved 

The highest and best use of the property, as improved, is consistent with the existing use as senior 

housing development. 
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Appraisal Methodology 

In appraisal practice, an approach to value is included or omitted based on its applicability to the 

property type being valued and the quality and quantity of information available. 

Cost Approach 

The cost approach is based on the proposition that the informed purchaser would pay no more for the 

subject than the cost to produce a substitute property with equivalent utility.  This approach is 

particularly applicable when the property being appraised involves relatively new improvements that 

represent the highest and best use of the land, or when it is improved with relatively unique or 

specialized improvements for which there exist few sales or leases of comparable properties. 

Sales Comparison Approach 

The sales comparison approach utilizes sales of comparable properties, adjusted for differences, to 

indicate a value for the subject. Valuation is typically accomplished using physical units of comparison 

such as price per square foot, price per unit, price per floor, etc., or economic units of comparison 

such as gross rent multiplier.  Adjustments are applied to the physical units of comparison derived 

from the comparable sale.  The unit of comparison chosen for the subject is then used to yield a total 

value.   

Income Capitalization Approach 

The income capitalization approach reflects the subject’s income-producing capabilities.  This 

approach is based on the assumption that value is created by the expectation of benefits to be derived 

in the future.  Specifically estimated is the amount an investor would be willing to pay to receive an 

income stream plus reversion value from a property over a period of time.  The two common 

valuation techniques associated with the income capitalization approach are direct capitalization and 

the discounted cash flow (DCF) analysis.  

Methodology Applicable to the Subject 

In valuing the subject, only the sales comparison and income capitalization approaches are 

applicable and have been used.  The cost approach is not applicable in the estimation of market 

value due to the age of the improvements. It is further recognized that the cost approach is not utilized 

by market participants in estimating market value.   
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Sales Comparison Approach 

The following map and table summarize the comparable data used in the valuation of the subject.  A 

detailed description of each transaction is included in the addenda. 

 
 

SUMMARY OF SKILLED NURSING FACILITY SALES

Year Year No. Adjusted Price Per NOI Per

No. Name Type Date Built Renovated  Rev. 

Units 
Sale Price 1 Rev. Unit 1 Occ. Rev. Unit OAR

1 All-American Care,

Muscatine, Iowa

Sale Apr-16 1975 96 $4,100,000 $42,708 70% $4,676 10.95%

2 Priority Management 

Portfolio,

Rockwall, Texas

Sale Dec-16 568 $95,900,000 $168,838 100% $15,140 8.97%

3 Pearl Valley Rehab - Two-

Property Sale,

Washington, Iowa

Sale Jun-15 1970 190 $7,200,000 $37,895 80% $4,926 13.00%

4 Symphony Post Acute 

Network Portfolio,

Chicago, Illinois

Sale/Leaseback Aug-15 2,451 $302,500,000 $123,419 86% $9,873 8.00%

5 Liberty Nursing Portfolio,

Cincinnati, Ohio

Sale Dec-15 1,258 $177,000,000 $140,700 82% $18,680 13.28%

6 Dallas SNFs,

Dallas, Texas

Sale Oct-14 2008 2012 210 $28,500,000 $135,714 100% $12,214 9.00%

1 Transaction amount adjusted for cash equivalency and/or deferred maintenance (where applicable)

Compiled by CBRE

Transaction
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Given the finite amount of properties in this sector, single-asset arm’s length transfers remain limited 

relative to other property types. Recognizing the impact of a property’s operating attributes on pricing, 

it is appropriate to utilize comparable properties exemplifying similar operational margins in order to 

accurately interpret pricing metrics employed by market participants. To do so, a more national search 

was performed with comparables chosen based on care level provided, operating metrics at time of 

sale, and condition of the property.  The sales utilized represent the best data available for 

comparison with the subject. 

Analysis of Improved Sales 

Improved Sale One 

This comparable, identified as All-American Care of Muscatine, is a 96-bed skilled nursing facility. 

The improvements were constructed in 1975, are in average condition, and are situated on a 3.75-

acre site. The physical address is 2002 Cedar Street, Muscatine, Muscatine County, Iowa. The 

property contains a unit mix of 10 private rooms and 45 semi private rooms (96 beds). According to 

management, the facility is licensed for 100 beds, but two semi-private units have been converted into 

offices and are not in service.  The property was placed under contract in early 2015 together with a 

sister property located in Washington, Iowa. The Washington transaction closed, but the Muscatine 

transaction was postponed until closing in April 2016. The implied OAR based on FYE 2015 net 

operating income of $448,909 is 10.95%, inclusive of a 3.0% management fee and $350 per bed 

reserve allowance. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple.  An upward adjustment was applied to this comparable for its inferior 

quality of construction attribute when compared to the subject, based upon the difference in 

construction class and finish.  Overall, this comparable was deemed inferior in comparison to the 

subject and an upward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Two 

This comparable represents the purchase of three nursing homes in the greater Dallas-Fort Worth 

area by CareTrust REIT, Inc. (NASDAQ:CTRE) The purchase price was approximately $95.9 million. 

One of the properties did contain assisted living units. In connection with the acquisition, CareTrust 

entered into a new tenant relationship with affiliates of Priority Management Group, LLC, which took 

over operations effective December 1, 2016. The properties were stabilized at the time of sale. The 

portfolio, consisting of 540 skilled nursing beds and 28 assisted living units, is scheduled to generate 

first-year annual cash rent of $8.6 million, resulting in an initial cash yield of 8.97%. The new master 

lease carries an initial term of fifteen years, with two five-year renewal options and CPI-based rent 

escalators. 
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In terms of age/condition, this comparable was judged superior due to its newer year of construction 

superior condition of the improvements and received a downward adjustment for this characteristic.  A 

downward adjustment was applied to this comparable for its superior quality of construction attribute 

when compared to the subject, based upon the difference in construction class and finish.  Overall, 

this comparable was deemed superior in comparison to the subject and a downward net adjustment 

was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Three 

A Northeast-based owner/operator purchased two skilled nursing facilities in the state for $7.2 

million, or $37,895 per bed, with an expected first-year cap rate of 13%. The 90-bed facility in the 

town of Washington was built in the 1970s, but had some renovations 15 to 20 years ago. The 

Muscatine facility has 100 beds and was also built in the 1970s, with renovations in the late 1990s 

and early 2000s. Occupancy was 80%, and both facilities had experienced regulatory issues. Despite 

that, the facilities operated at a combined 12% margin on approximately $9.3 million of trailing-six 

month revenues (although, there is certainly upside). Mark Myers, Ryan Fleming and Joshua Jandris of 

Marcus & Millichap represented the seller, a husband and wife partnership exiting the business, in the 

transaction. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple. An upward adjustment was applied to this comparable for its inferior 

quality of construction attribute when compared to the subject, based upon the difference in 

construction class and finish.  Overall, this comparable was deemed inferior in comparison to the 

subject and an upward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Four 

Symphony Post Acute Network Portfolio is comprised of 11 Chicago-area skilled nursing and post-

acute care facilities. In total, the portfolio includes 118 assisted living units and 2,333 nursing care 

beds. Overall tenant occupancy was reported at 86%. The leased fee transferred August 31, 2015 for 

$302,500,000 or $123,419 per revenue unit.  Net operating income at the time of sale was 

$24,200,000, or $9,874 per revenue unit, for an overall leased fee capitalization rate of 8.00% and 

EGIM of 12.50.  

The downward adjustment for location reflects this comparable's superior feature with respect to the 

location within a state with historical below average/stagnant reimbursement growth.  A downward 

adjustment was applied to this comparable for its superior quality of construction attribute when 

compared to the subject, based upon the difference in construction class and finish.  Overall, this 

comparable was deemed superior in comparison to the subject and a downward net adjustment was 

warranted to the sales price indicator.   
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Improved Sale Five 

The comparable represents the sale of 15 good quality properties located throughout Ohio. The 

properties primary consist of nursing care, with 1,200 nursing care beds, 28 assisted living units, and 

30 independent living units. The portfolio was listed as a fee simple sale. The buyer, CareTrust REIT 

purchased the portfolio and leased the properties to Pristine Senior Living as a third-party operator 

and tenant. The lease was signed to 15 years with two five-year options. All leases are crossed and 

absolute net. The total purchase price was $177,000,000, or $140,700 per bed. The going concern 

capitalization rate was 13.28%, inclusive of market level management fees and reserves. The leased 

fee capitalization rate was 9.60%. The portfolio was 82% occupied with an 18% quality mix at the 

time of sale. 

The downward adjustment for superior property rights conveyed is attributable to a transfer of the full 

bundle of rights, or fee simple.  The downward adjustment for location reflects this comparable's 

superior feature with respect to the location in a high barrier market with favorable income levels and 

demographic growth.  Overall, this comparable was deemed superior in comparison to the subject 

and a downward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Improved Sale Six 

Dallas SNFs represents the purchase of two Dallas area skilled nursing facilities; one was constructed 

in 2008 and the second one was constructed in 2012. In total, the portfolio contains 210 nursing 

care beds. Overall occupancy was reported at 100%.  The leased fee transferred October 23, 2014 

for $28,500,000 or $135,714 per revenue unit. Net operating income at the time of sale was 

$2,565,000, or $12,214 per revenue unit, for an overall capitalization rate of 9.00% and EGIM of 

11.11. 

The upward market conditions (time) adjustment reflects the improved market conditions since the 

date of sale. In terms of age/condition, this comparable was judged superior due to its newer year of 

construction superior condition of the improvements and received a downward adjustment for this 

characteristic.  Overall, this comparable was deemed inferior in comparison to the subject and an 

upward net adjustment was warranted to the sales price indicator.   

Summary of Adjustments 

The sales comparison approach utilizes sales of comparable properties, adjusted for differences, to 

indicate a value for the subject.  Valuation is typically accomplished using physical units of 

comparison such as price per square foot, price per unit, price per floor, etc., or economic units of 

comparison such as gross rent multiplier.  Adjustments are applied to the physical units of comparison 

derived from the comparable sales.  The unit of comparison chosen for the subject is then used to 

yield a total value.  Economic units of comparison are not adjusted, but rather analyzed as to relevant 
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differences, with the final estimate derived based on the general comparisons. Based on a 

comparative analysis, the following chart summarizes the adjustments warranted to each comparable.   

SKILLED NURSING FACILITY SALES ADJUSTMENT GRID

Comparable Number 1 2 3 4 5 6

Transaction Type Sale Sale Sale Sale/Leaseback Sale Sale

Transaction Date Apr-16 Dec-16 Jun-15 Aug-15 Dec-15 Oct-14

Year Built 1975 1970 2008

Year Renovated 2012

No. Units 96 568 190 2,451 1,258 210

Adjusted Sale Price 1 $4,100,000 $95,900,000 $7,200,000 $302,500,000 $177,000,000 $28,500,000

Price Per Rev. Unit 1 $42,708 $168,838 $37,895 $123,419 $140,700 $135,714

Occupancy 70% 100% 80% 86% 82% 100%

NOI Per Rev. Unit $4,676 $15,140 $4,926 $9,873 $18,680 $12,214

OAR 10.95% 8.97% 13.00% 8.00% 13.28% 9.00%

Adj. Price Per Rev. Unit $42,708 $168,838 $37,895 $123,419 $140,700 $135,714

Property Rights Conveyed -10% 0% -10% 0% -10% 0%

Financing Terms 1
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conditions of Sale 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Market Conditions (Time) 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Subtotal - Price Per Rev. Unit $38,437 $168,838 $34,105 $123,419 $126,630 $149,286

Location 0% 0% 0% -10% -10% 0%

Project Size 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Age/Condition 0% -20% 0% 0% 0% -20%

Quality of Construction 10% -20% 10% -10% -10% -20%

Avg. Unit Size 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Project Amenities 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Parking 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Other 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total Other Adjustments 10% -40% 10% -20% -20% -40%

Indicated Value Per Rev. Unit $42,281 $101,303 $37,516 $98,735 $101,304 $89,571

1 Transaction amount adjusted for cash equivalency and/or deferred maintenance (where applicable)

Compiled by CBRE

 

Price Per Unit Comparison 

The total adjustments applied to the comparable set range from 10% to 40%, with the adjusted 

average of all comparables representing an approximate -37.93% difference over the unadjusted 

average. Comparables 1, 2, and 3 were the most representative of the subject in terms of operating 

performance, while comparables 1 and 3 best represent the subject in terms of location.  

Effective Gross Income Multiplier Analysis 

As the above analysis is heavily dependent on the net operating income of a property, the EGIM can 

be applied to a property’s gross income, and is therefore less dependent upon an accurate estimation 

of net operating income.  
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The EGIM analysis compares the subject’s income characteristics with those of the comparable 

properties and develops a multiplier that is appropriate for the subject. Based on our analysis, we 

have concluded to an appropriate EGIM as follows: 

EFFECTIVE GROSS INCOME MULTIPLIER ANALYSIS

Sale No. Occupancy EGIM

2 100% 11.15

3 100% 14.29

4 86% 12.50

6 100% 11.11

Subj. 67% 11.00

Compiled by CBRE
 

Please note, the EGIM above is based on each property’s lease payment. In our analysis we have 

utilized only leased fee sales, which are based on triple net lease payments, and thus the EGIM is 

synonymous with the NIM (net income multiplier).  

Sales Comparison Approach Conclusion 

In completing this analysis, CBRE contacted various market participants that include specialty brokers 

and national investors of well-known seniors housing investment funds. These participants all indicated 

that in pricing the subject property, primary weight would be placed on the in-place cash flow with the 

applied risk based on the amount of historical operations supporting the respective cash flows. It was 

further indicated that comparable sales would be utilized as a secondary measure. These participants 

advised that when selecting comparable sales for the subject, a national search should be employed 

in order to appropriately account for comparable operations respective to the subject property.  

The following table presents the estimated value for the subject as indicated by the sales comparison 

approach. As indicated the average of all the paired sales and EGIM was utilized. 
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SALES COMPARISON APPROACH Adjusted Indicators From the Grid

Paired Sales

Total Rev. Units X Value Per Rev. Unit = Value

100 X $78,452 = $7,845,169

EGIM

EGI X ANALYSIS = Value

$753,523 X 11.00 = $8,288,748

VALUE CONCLUSION

Indicated As Is Value $8,045,169

Rounded $8,000,000

Value Per Rev. Unit $80,000

Compiled by CBRE
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Portfolio Operating Summary 

The following table presents a summary of the concluded operating data for each individual asset within the subject portfolio. 

OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 60 48% 2,518 10,463 60 50% 2,916 10,886 60 61% 3,832 13,426 60 56% 3,508 12,246

Total 60 48% $2,518 10,463 60 50% $2,916 10,886 60 61% $3,832 13,426 60 56% $3,508 12,246

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD

Income

Nursing Care - Private Pay 184,642          10.0% $3,077 17.65 304,573          13.4% $5,076 27.98 419,862          15.2% $6,998 31.27 330,635          12.5% $5,511 27.00

Nursing Care - Medicaid 1,317,808       71.3% $21,963 125.95 1,490,423       65.3% $24,840 136.91 1,746,746       63.3% $29,112 130.10 1,662,085       62.8% $27,701 135.72

Nursing Care - Medicare 295,030          16.0% $4,917 28.20 272,824          12.0% $4,547 25.06 592,702          21.5% $9,878 44.15 495,953          18.7% $8,266 40.50

Nursing Care - Other 15,230            0.8% $254 1.46 31,830            1.4% $531 2.92 -                 0.0% $0 0.00 36,737            1.4% $612 3.00

Ancillary Income (230)                0.0% -$4 (0.02) -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00

Other Income 34,753            1.9% $579 3.32 181,490          8.0% $3,025 16.67 -                 0.0% $0 0.00 $122,458 4.6% $2,041 10.00

Effective Gross Income $1,847,233 100.0% $30,787 $176.55 $2,281,140 100.0% $38,019 $209.55 $2,759,310 100.0% $45,988 $205.52 2,647,868       100.0% $44,131 $216.22

Expenses

Real Estate Taxes $0 0.0% $0 $0.00 $17,503 0.8% $292 $1.61 $0 0.0% $0 $0.00 $33,582 1.3% $560 $2.74

Property Insurance 12,922            0.7% $215 1.24 10,168            0.4% $169 0.93 -                 0.0% $0 0.00 12,246            0.5% $204 1.00

Utilities 50,058            2.7% $834 4.78 52,703            2.3% $878 4.84 65,520            2.4% $1,092 4.88 58,780            2.2% $980 4.80

Administrative & General 344,648          18.7% $5,744 32.94 395,866          17.4% $6,598 36.36 332,882          12.1% $5,548 24.79 238,792          9.0% $3,980 19.50

Resident Care 910,617          49.3% $15,177 87.03 1,127,902       49.4% $18,798 103.61 1,271,419       46.1% $21,190 94.70 1,108,240       41.9% $18,471 90.50

Culinary Services 140,922          7.6% $2,349 13.47 163,446          7.2% $2,724 15.01 194,875          7.1% $3,248 14.51 181,237          6.8% $3,021 14.80

Laundry & Housekeeping 87,936            4.8% $1,466 8.40 95,280            4.2% $1,588 8.75 112,286          4.1% $1,871 8.36 105,313          4.0% $1,755 8.60

Repairs & Maintenance 78,295            4.2% $1,305 7.48 67,805            3.0% $1,130 6.23 86,889            3.1% $1,448 6.47 66,127            2.5% $1,102 5.40

Programing 71,418            3.9% $1,190 6.83 73,908            3.2% $1,232 6.79 89,521            3.2% $1,492 6.67 69,801            2.6% $1,163 5.70

Payroll Taxes & Benefits 132,589          7.2% $2,210 12.67 198,315          8.7% $3,305 18.22 239,926          8.7% $3,999 17.87 178,788          6.8% $2,980 14.60

Operating Expenses $1,829,405 99.0% $30,490 174.85 $2,202,896 96.6% $36,715 202.36 $2,393,318 86.7% $39,889 178.26 $2,052,906 77.5% $34,215 167.64

Net Operating Income $17,828 1.0% $297 1.70 $78,244 3.4% $1,304 7.19 $365,992 13.3% $6,100 27.26 $594,962 22.5% $9,916 48.58

Management Fee -                 0.0% $0 $0.00 114,057          5.0% $1,901 $10.48 137,965          5.0% $2,299 $10.28 132,393          5.0% $2,207 $10.81

Reserves for Replacement 21,000            1.1% $350 2.01 21,000            0.9% $350 1.93 21,000            0.8% $350 1.56 21,350            0.8% $356 1.74

Adjusted Operating Expenses 1,850,405       100.2% $30,840 176.85       2,337,953       102.5% $38,966 214.77       2,552,284       92.5% $42,538 190.10       2,206,649       83.3% $36,777 180.19       

Adjusted Net Operating Income ($3,172) -0.2% -$53 ($0.30) ($56,813) -2.5% -$947 ($5.22) $207,026 7.5% $3,450 $15.42 $441,219 16.7% $7,354 $36.03

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves

Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate
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OPERATING SUMMARY

Reporting Year

Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days Rev. Units Occ. AMR Res Days
Nursing Care 40 67% 3,888 9,793 40 79% 4,574 11,540 40 88% 5,541 12,810 40 89% 5,405 13,031

Total 40 67% $3,888 9,793 40 79% $4,574 11,540 40 88% $5,541 12,810 40 89% $5,405 13,031

Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD Total % EGI $/Rev. Unit $/RD

Income

Nursing Care - Private Pay 866,081          46.1% $21,652 88.44 1,306,836       58.6% $32,671 113.24 1,063,183       40.0% $26,580 83.00 1,325,853       50.3% $33,146 101.75

Nursing Care - Medicaid 643,592          34.2% $16,090 65.72 635,005          28.5% $15,875 55.03 882,917          33.2% $22,073 68.92 786,208          29.9% $19,655 60.33

Nursing Care - Medicare 267,387          14.2% $6,685 27.30 204,499          9.2% $5,112 17.72 664,650          25.0% $16,616 51.89 410,461          15.6% $10,262 31.50

Nursing Care - Other 88,989            4.7% $2,225 9.09 49,299            2.2% $1,232 4.27 48,852            1.8% $1,221 3.81 71,668            2.7% $1,792 5.50

Ancillary Income 1,930              0.1% $48 0.20 -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00 -                 0.0% $0 0.00

Other Income 12,045            0.6% $301 1.23 34,836            1.6% $871 3.02 -                 0.0% $0 0.00 $39,092 1.5% $977 3.00

Effective Gross Income $1,880,024 100.0% $47,001 $191.98 $2,230,475 100.0% $55,762 $193.28 $2,659,602 100.0% $66,490 $207.62 $2,633,282 100.0% $65,832 $202.08

Expenses

Real Estate Taxes $4,735 0.3% $118 $0.48 $19,589 0.9% $490 $1.70 $36,124 1.4% $903 $2.82 $24,401 0.9% $610 $1.87

Property Insurance 101,301          5.4% $2,533 10.34 94,994            4.3% $2,375 8.23 128,356          4.8% $3,209 10.02 118,578          4.5% $2,964 9.10

Utilities 53,107            2.8% $1,328 5.42 57,814            2.6% $1,445 5.01 64,306            2.4% $1,608 5.02 65,153            2.5% $1,629 5.00

Administrative & General 238,882          12.7% $5,972 24.39 211,862          9.5% $5,297 18.36 232,216          8.7% $5,805 18.13 237,155          9.0% $5,929 18.20

Resident Care 792,811          42.2% $19,820 80.96 871,267          39.1% $21,782 75.50 881,963          33.2% $22,049 68.85 914,741          34.7% $22,869 70.20

Culinary Services 127,121          6.8% $3,178 12.98 142,066          6.4% $3,552 12.31 167,154          6.3% $4,179 13.05 165,487          6.3% $4,137 12.70

Laundry & Housekeeping 47,541            2.5% $1,189 4.85 51,600            2.3% $1,290 4.47 61,916            2.3% $1,548 4.83 59,940            2.3% $1,499 4.60

Repairs & Maintenance 39,581            2.1% $990 4.04 36,588            1.6% $915 3.17 50,543            1.9% $1,264 3.95 45,607            1.7% $1,140 3.50

Programing 24,284            1.3% $607 2.48 22,501            1.0% $563 1.95 21,411            0.8% $535 1.67 28,667            1.1% $717 2.20

Payroll Taxes & Benefits 101,768          5.4% $2,544 10.39 111,903          5.0% $2,798 9.70 145,521          5.5% $3,638 11.36 138,123          5.2% $3,453 10.60

Operating Expenses $1,531,131 81.4% $38,278 156.35 $1,620,184 72.6% $40,505 140.40 $1,789,510 67.3% $44,738 139.70 $1,797,852 68.3% $44,946 137.97

Net Operating Income $348,893 18.6% $8,722 35.63 $610,291 27.4% $15,257 52.88 $870,092 32.7% $21,752 67.92 $835,430 31.7% $20,886 64.11

Management Fee -                 0.0% $0 $0.00 111,524          5.0% $2,788 $9.66 132,980          5.0% $3,325 $10.38 131,664          5.0% $3,292 $10.10

Reserves for Replacement 14,000            0.7% $350 1.43 14,000            0.6% $350 1.21 14,000            0.5% $350 1.09 14,700            0.6% $368 1.13

Adjusted Operating Expenses 1,545,131       82.2% $38,628 157.78       1,745,708       78.3% $43,643 151.27       1,936,490       72.8% $48,412 151.17       1,944,216       73.8% $48,605 149.20       

Adjusted Net Operating Income $334,893 17.8% $8,372 $34.20 $484,767 21.7% $12,119 $42.01 $723,112 27.2% $18,078 $56.45 $689,066 26.2% $17,227 $52.88

Operating statements have been adjusted to include market level replacement reserves

Source:  Operating statements

2015 Actual 2016 Actual 2017 Budget CBRE Stabilized Estimate
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The following table presents a summary of the 2017 first quarter operating data for each individual asset within the subject portfolio. 

Rev Units Actual Occ. CBRE Occ.

Name Total Total Total EGI OE Mgt Fee RR/ Unit Adj. OE OER NOI

Grinnell Health Care Center 60 61.00% 56.00% 506,981 $456,482 5.00% $350 $481,831 95.04% $25,150

Zearing Health Care Center 40 88.00% 89.00% 478,417 $349,061 5.00% $350 $372,982 77.96% $105,435

Sub-total 100 74.50% 72.50% $985,398 $805,543 5.00% $350 $854,813 86.50% $130,585

Compiled by CBRE

OPERATING SUMMARY FIRST QUARTER - CHOSEN PROPERTIES PORTFOLIO - IOWA
CBRE Stabilized Operating Estimates
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Going Concern - Net Operating Income Conclusion 

The CBRE Stabilized estimate is detailed within the addenda of this report, and is bracketed with 

management’s stabilized projections and most recent 2016 indications. Market data was extracted 

and utilized in determining these estimates. Historical operations of the subject were also considered, 

however appear to be relatively unstable as the subject transitioned management in 2014 and 

effectively repositioned itself within the market over the next several years. Overall, management’s 

projections appear to be reasonable with the concluded effective gross income estimated by CBRE 

being well supported by market extracted indications.   
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Net Operating Income to the Real Estate Only  

The next step is separating the cash to the real estate from the cash flow to the business. The lease 

coverage analysis is the technique applied to allocate the portion of the overall cash flow (net 

operating income) to the going concern that is attributed to the real estate only. REITS and other 

market participants utilize this method to value the real estate and FF&E. REITs and other buyers of 

seniors housing properties also utilize this methodology to determine market rent, again resulting in a 

real estate only allocation of the cash flow. Hence, this method is considered to best reflect actions 

taken by actual market participants in identifying the allocated cash flow to the real estate only, or 

ultimately the fair market value to the real estate.  

A market derived lease coverage ratio can be applied to the concluded net operating income of the 

going concern. The result is an indicated annual market lease payment for the subject, or cash flow to 

the real estate only. According to a recent survey of various healthcare REITS including Health Care 

REIT, HCP, CNL, Griffin-American Healthcare REIT and Omega, a typical lease coverage ratio will fall 

near 1.25 to 1.50 for properties similar to the subject. The following lease transactions further support 

this range.  

Property/Portfolio Type Units State(s) NOI/Unit Lease Date Rent/Unit LCR

Arbors of Winthrop AL 90 MA $23,076 May-14 $17,778 1.30

SNF Portfolio NC 780 Midwest --- Oct-13 --- 1.50

ILC Portfolio IL 3,138 Multiple $18,262 Oct-13 $15,609 1.17

Confidential Transaction AL 120 WI $15,655 Nov-13 13046 1.20

Prelude at Woodbury MC 30 MN $26,000 Jan-15 $20,000 1.30

Transitional Care Portfolio TCF 678 MD $40,165 Jun-15 $30,199 1.33

Olympia Manor NC 28 CA $16,179 Aug-14 $10,786 1.50

Sun City West MC 42 AZ $30,000 Apr-14 $23,077 1.30

Holiday Portfolio IL 2,850 Multiple $13,779 Sep-14 $10,614 1.30

CareTrust REIT AL, MC 90 ID $14,847 Oct-14 $11,333 1.31

Autumn Promise AL 26 WI $10,432 Jun-13 $9,622 1.08

GA SNF NC 105 GA $10,679 Jan-15 $7,628 1.40

HealthLease Properties AL/NC 365 Multiple $14,041 Apr-14 $11,233 1.25

Liberty Healthcare Corp. IL/AL/NC 1,200 OH 19583 Nov-15 $14,294 1.37

NorthStar Realty Finance Corp. AL/SN 8,500 Multiple --- Mar-14 --- 1.30

CareTrust REIT SN 170 CO $13,000 Feb-15 $10,000 1.30

CareTrust REIT SN 94 WA $11,595 Apr-15 $9,202 1.26

Capital Healthcare Investments AL/SN 1,020 VA --- Jul-17 --- 1.40
Source: CBRE VIEW Database

SUMMARY OF ABSOLUTE NET LEASE COVERAGE RATIOS

 

For purposes of this analysis, a coverage ratio of 1.50 was used, placing most weight on SNF 

Portfolio and GA SNF indications above. Additionally, a portfolio of assets is considered less risky 

than a single asset, which is reflected in the leased coverage ratio as well. The inferred rent is 

assumed to be on an absolute net basis with no expenses to the lessor. This is attributed to the 

dispersion of risk among a larger number of properties for portfolio assets. Furthermore, the market 
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rent is based upon a long term lease of 20+ years, which is common. These terms are common for 

this property type.  

CBRE has also placed weight on a lease agreement, which we understand will be an approximate 20-

year term thru January 1, 2038, with an approximate 1.50 coverage. 

By applying the lease coverage ratio to the concluded NOI of the going concern, an inferred cash 

flow to the real estate is estimated as follows. 

As Is

March 31, 2017

Concluded Stabilized NOI - Going Concern $1,130,284

Market Lease Coverage Ratio 1.50

Cash Flow to the Real Estate $753,523

Compiled by CBRE

REAL ESTATE ONLY CASH FLOW

 

This cash flow can be utilized to estimate the fair market value to the real estate. Additionally, the 

CBRE concluded cash flow to the real estate is supported by the operator lease agreement. 

Direct Capitalization 

Direct capitalization is a method used to convert a single year’s estimated stabilized net operating 

income into a value indication. The following subsections represent different techniques for deriving 

an overall capitalization rate for direct capitalization. 

The overall capitalization rate is calculated by dividing the net operating income by the sale price. 

Ideally, the sales price is selected from the market through sales of similar types of properties. As the 

subject is a portfolio, only data representing portfolio sales should be considered. 

Comparable Sales 

The overall capitalization rates (OARs) confirmed for the comparable sales analyzed in the sales 

comparison approach are as follows: 
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COMPARABLE CAPITALIZATION RATES

Sale

Sale Date Occupancy OAR

1 Apr-16 70% 10.95%

2 Dec-16 100% 8.97%

3 Jun-15 80% 13.00%

4 Aug-15 86% 8.00%

5 Dec-15 82% 13.28%

6 Oct-14 100% 9.00%

Indicated OAR (Fee Simple): 55% 9.80% - 13.30%

Indicated OAR (Leased Fee): 8.00% - 9.00%

Source: CBRE VIEW Database
 

Published Investor Surveys 

The results of the most recent investor surveys are summarized in the following chart. 

OVERALL CAPITALIZATION RATES

Investment Type OAR Range Average

NIC

Skilled Nursing --- - --- 12.20%

CBRE Seniors Housing Investor Survey

Nursing Care

Class A:  Core Locations 9.00% - 13.00% 11.07%

Class A:  Non-Core Locations 9.00% - 14.00% 11.76%

Class B:  Core Locations 10.00% - 14.00% 12.05%

Class B:  Non-Core Locations 10.00% - 16.00% 12.63%

Class C:  Core Locations 11.00% - 15.00% 13.56%

Class C:  Non-Core Locations 11.00% - 16.00% 13.84%

Indicated OAR: 10.00% - 14.00%

Source: CBRE, RealtyRates.com, NIC
 

The comparable sale and survey data presented above represent going concern or fee simple 

capitalization rates. It is expected that a going concern capitalization rate fall above a leased fee 

capitalization rate. This is due to the removal of the business value cash flow which is considered the 

“more risky” component.  

In practice, fee simple capitalization rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee cap 

rates, for properties similar to the subject. This is supported by the following net lease transaction 

summary:  

The results of the 2016 CBRE Healthcare Real Estate Investor/ Developer Survey are summarized as 

follows, relative to capitalization rates for absolute net leased healthcare properties: 
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Absolute net transactions for seniors housing and similar (medical) net leased properties are 

summarized below:  

Property/Portfolio Type Units State(s) Sale Date Price/ Unit OAR FS OAR LF Spread

ILC Portfolio IL 3,138 Multiple Oct-13 $251,753 7.25% 6.20% 1.05%

Confidential Transaction AL 120 WI Nov-13 $168,333 9.30% 7.75% 1.55%

Prelude at Woodbury MC 30 MN 42019 $240,000 10.83% 8.33% 2.50%

Transitional Care Portfolio TCF 678 MD Jun-15 $345,133 11.64% 8.75% 2.89%

Olympia Manor NC 28 CA Aug-14 $114,565 14.12% 9.41% 4.71%

Oklahoma Portfolio TCF 171 OK Oct-14 $275,205 --- 8.50% ---

Onion Creek NC 125 TX Oct-14 $112,000 --- 9.00% ---

Tudor Heights AL/MC 64 MD Oct-14 $106,250 --- 8.82% ---

Sun City West MC 48 AZ Apr-14 $333,333 9.00% 6.92% 2.08%

Holiday Portfolio IL 2,850 Multiple Sep-14 $192,982 7.14% 5.50% 1.64%

CareTrust REIT AL, MC 90 ID Oct-14 $133,333 11.14% 8.50% 2.64%

Autumn Promise AL 26 WI Dec-14 $114,885 9.08% 8.38% 0.70%

GA SNF NC 105 GA Apr-15 $79,048 13.51% 9.65% 3.86%

HealthLease Properties AL/NC 365 Multiple Apr-14 $135,342 10.37% 8.30% 2.07%

Liberty Healthcare Corp. IL/AL/NC 1,200 OH Nov-15 $147,500 13.28% 9.69% 3.59%

Source: CBRE VIEW Database

SUMMARY OF ABSOLUTE NET LEASE TRANSACTIONS

 

Band of Investment 

The band of the investment technique has been utilized as a crosscheck to the foregoing techniques.  

The Mortgage Interest Rate and the Equity Dividend Rate (EDR) are based upon current market yields 

for similar investments.  The analysis is shown in the following table. 
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BAND OF INVESTMENT

Mortgage Interest Rate 4.25%

Mortgage Term (Amortization Period) 25 Years

Mortgage Ratio (Loan-to-Value) 75%

Mortgage Constant (monthly payments) 0.06501

Equity Dividend Rate (EDR) 17.5%

Mortgage Requirement 75% x 0.06501 = 0.04876

Equity Requirement 25% x 0.17500 = 0.04375

100% 0.09251

Indicated OAR: 9.30%

Compiled by: CBRE
 

Capitalization Rate Conclusion 

The following charts summarizes the OAR conclusions. 

OVERALL CAPITALIZATION RATE - CONCLUSION

Source Indicated OAR

Comparable Sales - Going Concern 9.80% - 13.30%

Comparable Sales - Adjusted 300 BPS 6.80% - 10.30%

Comparable Sales - Leased Fee 8.00% - 9.00%

National Investor Survey - Going Concern 10.00% - 14.00%

National Investor Survey - Adjusted 300 BPS 7.00% - 11.00%

Band of Investment 9.30%

CBRE Estimate - Real Estate Only 10.00%

Compiled by: CBRE
 

Per the scope of this analysis, each asset under the Chosen Properties portfolio has been appraised by 

CBRE licensed appraisers, and analyzed on an individual asset and market basis. The value presented 

does represent CBRE’s estimate of market operations of each asset. The opinion of value stated within 

this report takes into account the individual properties would be sold as part of a master lease 

agreement encumbering 2 properties within the state of Iowa. 

Overall, most weight was placed on the Iowa sales, and thus an OAR in the upper portion of the 

range indicated by these transactions is considered appropriate for the following reasons: 

Positive Attributes 

• Favorable product and homogenous design of improvements; 
• Master lease agreement encumbering 2 assets; 
• Good locations proximate to secondary MSA’s; 
• Stable operating trends with opportunity to increase net operating income; 
• Positive growth in age 75+ population and households throughout the United States. 
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Negative Attributes 

• Overall price per revenue unit indication falling at the upper end of national market indications; 
• Uncertainty regarding healthcare legislation and reimbursement policy. 
 

Capitalization Rate Conclusion 

The final step is applying the concluded absolute net capitalization rate to the estimated real estate 

only net operating income. By capitalizing the indicated annual net operating income to the real 

estate by the concluded absolute net leased capitalization rate, a fair market value of the fee simple 

interest of the real estate is indicated. This calculation is detailed below:  

Direct Capitalization Summary 

A summary of the direct capitalization at stabilized occupancy is illustrated in the following chart. 

DIRECT CAPITALIZATION PORTFOLIO SUMMARY

Concluded Stabilized NOI - Going Concern $1,130,284

Market Lease Coverage Ratio 1.50

Cash Flow to the Real Estate $753,523

OAR   /           10.00%

Indicated As Is Value $7,535,226

Rounded $7,500,000

Value Per Rev. Unit $72,816

Compiled by CBRE
 

Capitalization Rate Sensitivity 

Cash Flow to the Real Estate $753,523 $753,523 $753,523

OAR 9.50% 10.00% 10.50%

Indicated As Is Value $7,931,816 $7,535,226 $7,176,405

Compiled by CBRE

CAPITALIZATION RATE SENSITIVITY

 

As noted above, a sensitivity analysis was included; in a case of an increment of 0.5% to the 

capitalization rate will cause a decline in fair value of $358,820 as of March 31, 2017; a decrease of 

0.5% to the capitalization rate will cause a rise in fair value of $396,591 as of March 31, 2017. 
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Discounted Cash Flow Analysis (DCF) 

The DCF assumptions concluded for the subject are summarized as follows: 

SUMMARY OF DISCOUNTED CASH FLOW ASSUMPTIONS

General Assumptions

Start Date Mar-17

Terms of Analysis 10 Years

Software Excel

Growth Rate Assumptions

Income Growth 3.00%

Expense Growth 3.00%

Inflation (CPI) 3.00%

Real Estate Tax Growth 3.00%

Market Rates - Year 1 - Tenant

Average Rent ($/Rev. Unit/Yr.) $52,811

Total Operating Expenses ($/Rev. Unit/Yr.) $41,509

Occupancy Assumptions

Current Occupancy 61.00%

Stabilized Occupancy 67.23%

Estimated Lease-up Period 0 Months

Financial Assumptions

Discount Rate 11.50%

Terminal Capitalization Rate 10.75%

Other Assumptions

Cost of Sale 2.50%

Capital Expenses (Deferred Maintenance) $0

Compiled by CBRE
 

General Assumptions 

The DCF analysis utilizes a projection period of 10 Years. This is consistent with current investor 

assumptions. 

Growth Rate Assumptions 

The inflation and growth rates for the DCF analysis have been estimated by analyzing the expectations 

typically used by buyers and sellers in the local marketplace.  Published investor surveys, an analysis of 

the Consumer Price Index (CPI), as well as CBRE, Inc.'s survey of brokers and investors active in the 

local market form the foundation for the selection of the appropriate growth rates.  The compilation is 

shown in the following chart. 
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SUMMARY OF GROWTH RATES

Investment Type Rent Expenses Inflation

U.S. Bureau of Labor Statistics  (CPI-U)

10-Year Snapshot Average 2.28%

Senior Housing Investment Survey

Minimum 1.00% 2.00% 1.00%

Maximum 5.00% 4.00% 4.00%

Average 3.10% 2.80% 2.50%

CBRE Estimate 3.00% 3.00% 3.00%

Source: Senior Living Valuation Services
 

Leasing Assumptions 

The previously concluded cash flow to the real estate has been utilized as the basis for Year 1 of the 

holding period. All subsequent years vary according to the growth rate assumptions applied to the 

Year 1 estimate.   

Discount Rate Analysis 

The results of the most recent investor surveys are summarized in the following chart. 

DISCOUNT RATES

Investment Type Rate Range Average

RealtyRates.com - Q3 Investor Survey - Seniors Housing

New Development 6.66% - 15.33% 10.04%

Acquisitions 5.85% - 13.34% 7.74%

Recapitalizations 6.60% - 15.18% 9.94%

Senior Housing Investment Survey

Assisted Living 9.00% - 18.00% 11.00%

Nursing Care 13.00% - 16.00% 14.90%

CBRE Estimate 11.50%

Source: Senior Living Valuation Services
 

Please note, the survey data presented above represent going concern or fee simple discount rates. It 

is expected that a going concern discount rate fall above a leased fee discount rate. This is due to the 

removal of the business value cash flow which is considered the “more risky” component.  

In practice, fee simple rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee rates, for properties 

similar to the subject. 

 

© 2017 CBRE, Inc. 

 



Income Capitalization Approach  

46 
 

Terminal Capitalization Rate 

The reversionary value of the subject is based on an assumed sale at the end of the holding period 

based on capitalizing the Year 11 NOI at a terminal capitalization rate.  Typically, for properties 

similar to the subject, terminal capitalization rates are 50 to 100 basis points higher than going-in 

capitalization rates (OARs).  This is a result of the uncertainty of future economic conditions and the 

natural aging of the property.  For the subject, we have concluded a load factor of 75 basis points to 

be appropriate. 

TERMINAL CAPITALIZATION RATES

Investment Type Rate Range Average

CBRE Seniors Housing Investor Survey

Standard Assisted Living

Class A:  Core Locations 5.50% - 10.00% 7.05%

Class A:  Non-Core Locations 5.50% - 11.00% 7.76%

Class B:  Core Locations 6.50% - 11.00% 7.98%

Class B:  Non-Core Locations 6.50% - 12.00% 8.47%

Class C:  Core Locations 7.50% - 12.00% 9.49%

Class C:  Non-Core Locations 7.50% - 13.00% 9.73%

Nursing Care

Class A:  Core Locations 9.50% - 14.00% 11.82%

Class A:  Non-Core Locations 9.50% - 15.00% 12.51%

Class B:  Core Locations 10.50% - 15.00% 12.80%

Class B:  Non-Core Locations 10.50% - 17.00% 13.38%

Class C:  Core Locations 11.50% - 16.00% 14.31%

Class C:  Non-Core Locations 11.50% - 17.00% 14.59%

CBRE Estimate 10.75%

Source: CBRE Investor Survey
 

Please note, the survey data presented above represent going concern or fee simple terminal cap 

rates. It is expected that a going concern terminal cap rate fall above a leased fee terminal cap rate. 

This is due to the removal of the business value cash flow which is considered the “more risky” 

component.  

In practice, fee simple rates typically fall 100 to 400 basis points above leased fee rates, for properties 

similar to the subject. Once adjusted for this, the CBRE estimate falls within the range of the 

comparables. 

Discounted Cash Flow Conclusion 

The DCF schedule(s) and value conclusions are depicted on the following page(s). 
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As noted above, a sensitivity analysis was included; in a case of an increment of 0.5% to the discount rate (IRR) and terminal cap rate will 

cause a decline in fair value of $370,616 as of March 31, 2017; a decrease of 0.5% to the discount rate (IRR) and terminal cap rate will 

cause a rise in fair value of $407,369 as of March 31, 2017. 
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Conclusion of Income Capitalization Approach 

The conclusions via the valuation methods employed for this approach are as follows: 

Direct Capitalization Method $7,500,000 

Discounted Cash Flow Analysis $7,900,000 

Reconciled Value $7,700,000

Compiled by CBRE

INCOME CAPITALIZATION APPROACH VALUES

 

Equal emphasis has been placed on both indications in concluding a market value for the subject. As 

a direct capitalization is typically utilized in estimating a market value for stabilized properties, the 

discounted cash flow analysis recognizes the changes in cash flows over the holding period of an 

asset. This methodology is considered to best reflect the actions of buyers and sellers currently active 

in this market.   
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Reconciliation of Value 

The value indications from the approaches to value are summarized as follows: 

Sales Comparison Approach $8,000,000 

Income Capitalization Approach $7,700,000 

Reconciled Value $7,700,000 

Compiled by CBRE

SUMMARY OF VALUE CONCLUSIONS

 
 

CBRE has derived fair market income and expenses based on the highest and best use, as well as the 

current use of the subject property. To solve for the allocated cash flow to the real estate, a lease 

coverage technique was applied. This is a lease coverage ratio whereby the data-points utilized were 

extracted directly from actual market transactions and CBRE conducted investor surveys.  

In applying an income approach, conversion of income to an indication of value may rely on 

derivation of capitalization rates from market sales. In this case, fair market lease coverage ratios are 

applied to the overall operating income to the going concern and then converted to a cash flow to the 

real estate only. This allocated cash flow is utilized to identify the fair market value to the real estate.  

Further, in valuing the subject portfolio, only the income capitalization approach is applicable and has 

been given most weight. The cost approach is not applicable in the estimation of market value due to 

the varying age of the improvements, with additions and-or renovations having occurred at a number 

of the properties. It is further recognized that the cost approach is not utilized by market participants in 

estimating market value. The methodology employed does result in a well-supported and reliable 

valuation, and best reflects the actions of market participants.  

Market participants are primarily analyzing properties based on their income generating capability.  

Therefore, the income capitalization approach is considered a reasonable and substantiated value 

indicator and has been given primary emphasis in the final value estimate. 

Based on the foregoing, the aggregate market value of the subject portfolio has been concluded as 

follows: 

MARKET VALUE CONCLUSION

Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is - Leased Fee Leased Fee Interest March 31, 2017 $7,700,000

Compiled by CBRE
 

The concluded market value presented above does not include the value of the furniture, fixtures and 

equipment (FF & E), and business value. 
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Assumptions and Limiting Conditions 

1. CBRE, Inc. through its appraiser (collectively, “CBRE”) has inspected through reasonable observation the subject 
property.  However, it is not possible or reasonably practicable to personally inspect conditions beneath the soil and the 
entire interior and exterior of the improvements on the subject property.  Therefore, no representation is made as to such 
matters.  

2. The report, including its conclusions and any portion of such report (the “Report”), is as of the date set forth in the letter 
of transmittal and based upon the information, market, economic, and property conditions and projected levels of 
operation existing as of such date. The dollar amount of any conclusion as to value in the Report is based upon the 
purchasing power of the U.S. Dollar on such date.  The Report is subject to change as a result of fluctuations in any of 
the foregoing.  CBRE has no obligation to revise the Report to reflect any such fluctuations or other events or conditions 
which occur subsequent to such date.   

3. Unless otherwise expressly noted in the Report, CBRE has assumed that: 

(i) Title to the subject property is clear and marketable and that there are no recorded or unrecorded matters or 
exceptions to title that would adversely affect marketability or value. CBRE has not examined title records (including 
without limitation liens, encumbrances, easements, deed restrictions, and other conditions that may affect the title or 
use of the subject property) and makes no representations regarding title or its limitations on the use of the subject 
property.  Insurance against financial loss that may arise out of defects in title should be sought from a qualified title 
insurance company. 

(ii) Existing improvements on the subject property conform to applicable local, state, and federal building codes and 
ordinances, are structurally sound and seismically safe, and have been built and repaired in a workmanlike manner 
according to standard practices; all building systems (mechanical/electrical, HVAC, elevator, plumbing, etc.) are in 
good working order with no major deferred maintenance or repair required; and the roof and exterior are in good 
condition and free from intrusion by the elements.  CBRE has not retained independent structural, mechanical, 
electrical, or civil engineers in connection with this appraisal and, therefore, makes no representations relative to the 
condition of improvements.  CBRE appraisers are not engineers and are not qualified to judge matters of an 
engineering nature, and furthermore structural problems or building system problems may not be visible.  It is 
expressly assumed that any purchaser would, as a precondition to closing a sale, obtain a satisfactory engineering 
report relative to the structural integrity of the property and the integrity of building systems.   

(iii) Any proposed improvements, on or off-site, as well as any alterations or repairs considered will be completed in a 
workmanlike manner according to standard practices. 

(iv) Hazardous materials are not present on the subject property.  CBRE is not qualified to detect such substances.  The 
presence of substances such as asbestos, urea formaldehyde foam insulation, contaminated groundwater, mold, or 
other potentially hazardous materials may affect the value of the property.   

(v) No mineral deposit or subsurface rights of value exist with respect to the subject property, whether gas, liquid, or 
solid, and no air or development rights of value may be transferred.  CBRE has not considered any rights associated 
with extraction or exploration of any resources, unless otherwise expressly noted in the Report.   

(vi) There are no contemplated public initiatives, governmental development controls, rent controls, or changes in the 
present zoning ordinances or regulations governing use, density, or shape that would significantly affect the value of 
the subject property. 

(vii) All required licenses, certificates of occupancy, consents, or other legislative or administrative authority from any 
local, state, nor national government or private entity or organization have been or can be readily obtained or 
renewed for any use on which the Report is based. 

(viii) The subject property is managed and operated in a prudent and competent manner, neither inefficiently or super-
efficiently. 

(ix) The subject property and its use, management, and operation are in full compliance with all applicable federal, state, 
and local regulations, laws, and restrictions, including without limitation environmental laws, seismic hazards, flight 
patterns, decibel levels/noise envelopes, fire hazards, hillside ordinances, density, allowable uses, building codes, 
permits, and licenses.   

(x) The subject property is in full compliance with the Americans with Disabilities Act (ADA).  CBRE is not qualified to 
assess the subject property’s compliance with the ADA, notwithstanding any discussion of possible readily achievable 
barrier removal construction items in the Report.  

(xi) All information regarding the areas and dimensions of the subject property furnished to CBRE are correct, and no 
encroachments exist.  CBRE has neither undertaken any survey of the boundaries of the subject property nor reviewed 
or confirmed the accuracy of any legal description of the subject property.  
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Unless otherwise expressly noted in the Report, no issues regarding the foregoing were brought to CBRE’s attention, and 
CBRE has no knowledge of any such facts affecting the subject property.  If any information inconsistent with any of the 
foregoing assumptions is discovered, such information could have a substantial negative impact on the Report.  
Accordingly, if any such information is subsequently made known to CBRE, CBRE reserves the right to amend the Report, 
which may include the conclusions of the Report.  CBRE assumes no responsibility for any conditions regarding the 
foregoing, or for any expertise or knowledge required to discover them.  Any user of the Report is urged to retain an 
expert in the applicable field(s) for information regarding such conditions.   

4. CBRE has assumed that all documents, data and information furnished by or behalf of the client, property owner, or 
owner’s representative are accurate and correct, unless otherwise expressly noted in the Report.  Such data and 
information include, without limitation, numerical street addresses, lot and block numbers, Assessor’s Parcel Numbers, 
land dimensions, square footage area of the land, dimensions of the improvements, gross building areas, net rentable 
areas, usable areas, unit count, room count, rent schedules, income data, historical operating expenses, budgets, and 
related data.  Any error in any of the above could have a substantial impact on the Report.  Accordingly, if any such 
errors are subsequently made known to CBRE, CBRE reserves the right to amend the Report, which may include the 
conclusions of the Report.  The client and intended user should carefully review all assumptions, data, relevant 
calculations, and conclusions of the Report and should immediately notify CBRE of any questions or errors within 30 
days after the date of delivery of the Report.  

5. CBRE assumes no responsibility (including any obligation to procure the same) for any documents, data or information 
not provided to CBRE, including without limitation any termite inspection, survey or occupancy permit.   

6. All furnishings, equipment and business operations have been disregarded with only real property being considered in 
the Report, except as otherwise expressly stated and typically considered part of real property.  

7. Any cash flows included in the analysis are forecasts of estimated future operating characteristics based upon the 
information and assumptions contained within the Report.  Any projections of income, expenses and economic 
conditions utilized in the Report, including such cash flows, should be considered as only estimates of the expectations 
of future income and expenses as of the date of the Report and not predictions of the future.  Actual results are affected 
by a number of factors outside the control of CBRE, including without limitation fluctuating economic, market, and 
property conditions.  Actual results may ultimately differ from these projections, and CBRE does not warrant any such 
projections.     

8. The Report contains professional opinions and is expressly not intended to serve as any warranty, assurance or 
guarantee of any particular value of the subject property.  Other appraisers may reach different conclusions as to the 
value of the subject property.  Furthermore, market value is highly related to exposure time, promotion effort, terms, 
motivation, and conclusions surrounding the offering of the subject property.  The Report is for the sole purpose of 
providing the intended user with CBRE’s independent professional opinion of the value of the subject property as of the 
date of the Report. Accordingly, CBRE shall not be liable for any losses that arise from any investment or lending 
decisions based upon the Report that the client, intended user, or any buyer, seller, investor, or lending institution may 
undertake related to the subject property, and CBRE has not been compensated to assume any of these risks. Nothing 
contained in the Report shall be construed as any direct or indirect recommendation of CBRE to buy, sell, hold, or 
finance the subject property.  

9. No opinion is expressed on matters which may require legal expertise or specialized investigation or knowledge beyond 
that customarily employed by real estate appraisers.  Any user of the Report is advised to retain experts in areas that fall 
outside the scope of the real estate appraisal profession for such matters. 

10. CBRE assumes no responsibility for any costs or consequences arising due to the need, or the lack of need, for flood 
hazard insurance.  An agent for the Federal Flood Insurance Program should be contacted to determine the actual need 
for Flood Hazard Insurance.  

11. Acceptance or use of the Report constitutes full acceptance of these Assumptions and Limiting Conditions and any 
special assumptions set forth in the Report.  It is the responsibility of the user of the Report to read in full, comprehend 
and thus become aware of all such assumptions and limiting conditions.  CBRE assumes no responsibility for any 
situation arising out of the user’s failure to become familiar with and understand the same.   

12. The Report applies to the property as a whole only, and any pro ration or division of the title into fractional interests will 
invalidate such conclusions, unless the Report expressly assumes such pro ration or division of interests. 

13. The allocations of the total value estimate in the Report between land and improvements apply only to the existing use 
of the subject property.  The allocations of values for each of the land and improvements are not intended to be used 
with any other property or appraisal and are not valid for any such use. 

14. The maps, plats, sketches, graphs, photographs, and exhibits included in this Report are for illustration purposes only 
and shall be utilized only to assist in visualizing matters discussed in the Report.  No such items shall be removed, 
reproduced, or used apart from the Report. 
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15. The Report shall not be duplicated or provided to any unintended users in whole or in part without the written consent of 
CBRE, which consent CBRE may withhold in its sole discretion.  Exempt from this restriction is duplication for the internal 
use of the intended user and its attorneys, accountants, or advisors for the sole benefit of the intended user.  Also 
exempt from this restriction is transmission of the Report pursuant to any requirement of any court, governmental 
authority, or regulatory agency having jurisdiction over the intended user, provided that the Report and its contents shall 
not be published, in whole or in part, in any public document without the written consent of CBRE, which consent CBRE 
may withhold in its sole discretion.  Finally, the Report shall not be made available to the public or otherwise used in any 
offering of the property or any security, as defined by applicable law. Any unintended user who may possess the Report 
is advised that it shall not rely upon the Report or its conclusions and that it should rely on its own appraisers, advisors 
and other consultants for any decision in connection with the subject property.  CBRE shall have no liability or 
responsibility to any such unintended user. 
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Improved Sale Data Sheets 



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name All-American Care
Address 2002 Cedar Street

Muscatine, IA 52761
United States

Government Tax Agency Muscatine

Govt./Tax ID 0834201003

Care Levels: NC 

Land Area 3.747 ac Year Built 1975
Gross Building Area (GBA) 27,143 sf Year Renovated N/A
Total Units 55 Buildings 1
Total Beds 96 Floor Count 1
Total Revenue Units 96 Condition Average
Investment Class C Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 55 96 Beds 96 70% N/A

Totals 55 96 96 70%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 18% 69% 12% 1%

 Amenities

General: Surface Parking, Lounge Areas, Salon, Doctor’s Office, Fully Sprinklered, Secured Courtyard

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, 24-Hour Response System

Sale Summary

Recorded Buyer 2002 Cedar Street Realty, LLC Marketing Time N/A
True Buyer Chana Cadaner Buyer Type Private Investor
Recorded Seller All-American Restorative Care of Muscatine Seller Type Private Investor
True Seller Caregiver Management Systems, Inc. Primary Verification Buyer/Seller

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use Skilled Nursing Date 4/20/2016
Proposed Use Skilled Nursing Sale Price $4,100,000
Listing Broker Not Disclosed Financing Cash to Seller
Selling Broker Not Disclosed Cash Equivalent $4,100,000
Doc # 2016-1972 Capital Adjustment $0

Adjusted Price $4,100,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
04/2016 Sale 2002 Cedar Street Realty, 

LLC
All-American Restorative 
Care of Muscatine

$4,100,000 $151.05



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Units of Comparison

Static Analysis Method Trailing Actuals Eff Gross Inc Mult (EGIM) 0.79
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $42,708
Net Initial Yield/Cap. Rate 10.95%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 70%

Financial

Revenue Type
Trailing 
Actuals

Period Ending 7/31/2015
Source Seller
Price $4,100,000
Occupancy 70%
Resident Days 24528
Effective Gross Income $5,188,556
Expenses $4,739,647
Net Operating Income $448,909
NOI/Revenue Unit $4,676
OER 91.35%
EGIM 0.79
Net Initial Yield/Cap. Rate 10.95%

Map & Comments

This comparable, identified as All-American Care of Muscatine, is a 96-bed skilled nursing facility. The 
improvements were constructed in 1975, are in average condition, and are situated on a 3.75-acre site. The 
physical address is 2002 Cedar Street, Muscatine, Muscatine County, Iowa. The property contains a unit mix 
of 10 private rooms and 45 semi private rooms (96 beds). According to management, the facility is licensed 
for 100 beds, but two semi-private units have been converted into offices and are not in service.  The 
property was placed under contract in early 2015 together with a sister property located in Washington, Iowa. 
The Washington transaction closed, but the Muscatine transaction was postponed until closing in April 2016. 
The implied OAR based on FYE 2015 net operating income of $448,909 is 10.95%, inclusive of a 3.0% 
management fee and $350 per bed reserve allowance.



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Property Name Priority Management Portfolio
Address Multiple - Dallas MSA

Rockwall, TX 75032
United States

Government Tax Agency Rockwall

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area N/A Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 568 Buildings N/A
Total Beds 568 Floor Count N/A
Total Revenue Units 568 Condition N/A
Investment Class A Construction Class N/A

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL 28 28 Units 28 89% N/A
NC 540 540 Beds 540 90% N/A

Totals 568 568 568 90%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer CareTrust REIT Inc. Marketing Time 10 Month(s)
True Buyer CareTrust REIT Inc. Buyer Type REIT
Recorded Seller Not Disclosed Seller Type End User
True Seller Not Disclosed Primary Verification Buyer

Interest Transferred Leased Fee Type Sale
Current Use AL/NC Date 12/1/2016
Proposed Use N/A Sale Price $95,900,000
Listing Broker N/A Financing Market Rate Financing
Selling Broker N/A Cash Equivalent $95,900,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $95,900,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2016 Sale CareTrust REIT Inc. Not Disclosed $95,900,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 2
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 11.15
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $168,838
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.97%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Trailing 
Actuals

Period Ending 12/31/2017 11/30/2016
Source Buyer Buyer
Price $95,900,000 $95,900,000
Occupancy 100% 95%
Resident Days 207320 196954
Effective Gross Income $8,600,000 $8,600,000
Expenses N/A N/A
Net Operating Income $8,600,000 $12,900,000
NOI/Revenue Unit $15,141 $22,711
OER N/A N/A
EGIM 11.15 11.15
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.97% 13.45%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2017 Net Lease Amount $8,600,000
Source Buyer Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$15,141

Adjusted Sale Price $95,900,000 Lease Fee Cap Rate 8.97
Annual Gross Lease 
Payment

$8,600,000 Net Lease Multiplier 11.15

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This comparable represents the purchase of three nursing homes in the greater Dallas-Fort Worth area by 
CareTrust REIT, Inc. (NASDAQ:CTRE) The purchase price was approximately $95.9 million. One of the 
properties did contain assisted living units. In connection with the acquisition, CareTrust entered into a new 
tenant relationship with affiliates of Priority Management Group, LLC, which took over operations effective 
December 1, 2016. The properties were stabilized at the time of sale. The portfolio, consisting of 540 skilled 
nursing beds and 28 assisted living units, is scheduled to generate first-year annual cash rent of $8.6 million, 
resulting in an initial cash yield of 8.97%. The new master lease carries an initial term of fifteen years, with 
two five-year renewal options and CPI-based rent escalators.



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name Pearl Valley Rehab - Two-Property Sale
Address 601 E Polk Street

Washington, IA 52353
United States

Government Tax Agency Washington

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area N/A Year Built 1970
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings N/A
Total Beds 190 Floor Count N/A
Total Revenue Units 190 Condition Average
Investment Class N/A Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 190 Beds 190 80% N/A

Totals N/A 190 190 80%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer N/A Marketing Time N/A
True Buyer N/A Buyer Type End User
Recorded Seller N/A Seller Type N/A
True Seller N/A Primary Verification Senior Care Investor/Public Data

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use Skilled Nursing Date 6/16/2015
Proposed Use Skilled Nursing Sale Price $7,200,000
Listing Broker N/A Financing Market Rate Financing
Selling Broker N/A Cash Equivalent $7,200,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $7,200,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
06/2015 Sale N/A N/A $7,200,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 7.69
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $37,895
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 80%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Trailing 
Actuals

Period Ending 12/31/2016 6/30/2015
Source Other(See Comments) Other(See Comments)
Price $7,200,000 $7,200,000
Occupancy N/A 80%
Resident Days N/A 55480
Effective Gross Income $936,000 $9,300,000
Expenses $0 $8,184,000
Net Operating Income $936,000 $1,116,000
NOI/Revenue Unit $4,926 $5,874
OER 0.00% 88.00%
EGIM 7.69 0.77
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.00% 15.50%

Map & Comments

A Northeast-based owner/operator purchased two skilled nursing facilities in the state for $7.2 million, or 
$37,895 per bed, with an expected first-year cap rate of 13%. The 90-bed facility in the town of Washington 
was built in the 1970s, but had some renovations 15 to 20 years ago. The Muscatine facility has 100 beds 
and was also built in the 1970s, with renovations in the late 1990s and early 2000s. Occupancy was 80%, 
and both facilities had experienced regulatory issues. Despite that, the facilities operated at a combined 12% 
margin on approximately $9.3 million of trailing-six month revenues (although, there is certainly upside). 
Mark Myers, Ryan Fleming and Joshua Jandris of Marcus & Millichap represented the seller, a husband and 
wife partnership exiting the business, in the transaction.



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Property Name Symphony Post Acute Network Portfolio
Address 1366 West Fullerton Avenue

Chicago, IL 60614
United States

Government Tax Agency Cook

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL 

Land Area 20.070 ac Year Built N/A
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings N/A
Total Beds 2451 Floor Count N/A
Total Revenue Units 2451 Condition N/A
Investment Class B Construction Class C - 

Masonry/concrete 
ext. walls & 
wood/steel roof & 
floor struct., exc. 
concrete slab on 
grade

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
AL N/A 118 Beds 118 86% N/A
NC N/A 2333 Beds 2333 86% N/A

Totals N/A 2451 2451 86%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 5% 67% 17% 11%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer Mainstreet Capital Marketing Time N/A
True Buyer N/A Buyer Type Private Investor
Recorded Seller Symphony Post Acute Network Seller Type Corporation
True Seller N/A Primary Verification Appraiser

Interest Transferred Leased Fee Type Sale/Leaseback
Current Use Seniors Housing Date 8/31/2015
Proposed Use Seniors Housing Sale Price $302,500,000
Listing Broker N/A Financing Not Available
Selling Broker N/A Cash Equivalent $302,500,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $302,500,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
08/2015 Sale/Leaseback Mainstreet Capital Symphony Post Acute 

Network
$302,500,000 N/A



Sale/Leaseback Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 4
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 12.50
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $123,419
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 86%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 9/30/2016
Source Appraiser
Price $302,500,000
Occupancy 100%
Resident Days 894615
Effective Gross Income $24,200,000
Expenses N/A
Net Operating Income $24,200,000
NOI/Revenue Unit $9,874
OER N/A
EGIM 12.50
Net Initial Yield/Cap. Rate 8.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 9/30/2016 Net Lease Amount $24,200,000
Source Appraiser Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$9,874

Adjusted Sale Price $302,500,000 Lease Fee Cap Rate 8.00
Annual Gross Lease 
Payment

$24,200,000 Net Lease Multiplier 12.50

Owner Expenses N/A Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

Heavenrich & Company announced the successful sale-leaseback of the Symphony Post Acute Network 
portfolio of 11 Chicago-area skilled nursing and post-acute facilities to Mainstreet. The transaction 
represents Symphony’s core portfolio of approximately 2,500 licensed beds and $200 million of revenues. 
Ten of the facilities closed on October 30 and the eleventh facility will close in February 2016.



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Property Name Liberty Nursing Portfolio
Address 315 Lilienthal Street

Cincinnati, OH 45233
United States

Government Tax Agency Hamilton

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC , AL , IL 

Land Area N/A Year Built N/A
Building Area N/A Year Renovated N/A
Total Units 1258 Buildings 15
Total Beds 1258 Floor Count N/A
Total Revenue Units 1258 Condition Good
Investment Class N/A Construction Class B - Reinforced 

concrete frames 
and concrete or 
masonry floors 
and roofs

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
IL 30 30 Units 30 83% N/A
AL 28 28 Units 28 82% N/A
NC 1200 1200 Beds 1200 82% N/A

Totals 1258 1258 1258 82%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
IL 100% N/A N/A N/A
AL 100% N/A N/A N/A
NC N/A N/A 18% 82%

 Amenities

General: N/A

Unit Specific: N/A

Sale Summary

Recorded Buyer CareTrust REIT, Inc Marketing Time 12 Month(s)
True Buyer CareTrust REIT, Inc Buyer Type REIT
Recorded Seller Liberty Healthcare Corporation Seller Type Corporation
True Seller Liberty Healthcare Corporation Primary Verification Broker

Interest Transferred Fee Simple/Freehold Type Sale
Current Use Nursing Care Date 12/14/2015
Proposed Use N/A Sale Price $177,000,000
Listing Broker Dan Baker, CBRE Financing Market Rate Financing
Selling Broker Dan Baker, CBRE Cash Equivalent $177,000,000
Doc # N/A Capital Adjustment $0

Adjusted Price $177,000,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
12/2015 Sale CareTrust REIT, Inc Liberty Healthcare 

Corporation
$177,000,000 N/A



Sale Seniors Housing & Care - Multi-Care No. 5
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) N/A
Buyer's Primary Analysis Static Capitalization Analysis Price / Revenue Unit $140,700
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.28%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 82%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending 12/31/2016
Source Broker
Price $177,000,000
Occupancy N/A
Resident Days N/A
Effective Gross Income N/A
Expenses N/A
Net Operating Income $23,500,000
NOI/Revenue Unit $18,680
OER N/A
EGIM N/A
Net Initial Yield/Cap. Rate 13.28%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 12/31/2015 Net Lease Amount $17,200,000
Source Broker Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$13,673

Adjusted Sale Price $177,000,000 Lease Fee Cap Rate 9.72
Annual Gross Lease 
Payment

$17,200,000 Net Lease Multiplier N/A

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.37

Map & Comments

The comparable represents the sale of 15 good quality properties located throughout Ohio. The properties 
primary consist of nursing care, with 1,200 nursing care beds, 28 assisted living units, and 30 independent 
living units. The portfolio was listed as a fee simple sale. The buyer, CareTrust REIT purchased the portfolio 
and leased the properties to Pristine Senior Living as a third-party operator and tenant. The lease was 
signed to 15 years with two five-year options. All leases are crossed and absolute net. The total purchase 
price was $177,000,000, or $140,700 per bed. The going concern capitalization rate was 13.28%, inclusive 
of market level management fees and reserves. The leased fee capitalization rate was 9.60%. The portfolio 
was 82% occupied with an 18% quality mix at the time of sale.



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 6
Property Name Dallas SNFs
Address 6825 Harry Hines

18648 Hillcrest Road
Dallas, TX 75235
United States

Government Tax Agency Dallas

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 5.050 ac Year Built 2008
Gross Building Area (GBA) 105,578 sf Year Renovated 2012
Total Units 210 Buildings 2
Total Beds 210 Floor Count 2
Total Revenue Units 210 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC 210 210 Beds 210 75% N/A

Totals 210 210 210 75%

 Amenities

General: Surface Parking, Lounge Areas, Salon, Fully Sprinklered

Unit Specific: 24-Hour Response System

Sale Summary

Recorded Buyer Aviv REIT Marketing Time 7 Month(s)
True Buyer N/A Buyer Type N/A
Recorded Seller VGA Leasing Seller Type N/A
True Seller N/A Primary Verification Seller, 972-517-6300

Interest Transferred Leased Fee Type Sale
Current Use SNF Date 10/23/2014
Proposed Use N/A Sale Price $28,500,000
Listing Broker N/A Financing Cash to Seller
Selling Broker N/A Cash Equivalent $28,500,000
Doc # 1146300 Capital Adjustment $0

Adjusted Price $28,500,000

Transaction Summary plus Five-Year CBRE View History
Transaction Date Transaction Type Buyer Seller Price Cash Equivalent Price/sf
10/2014 Sale Aviv REIT VGA Leasing $28,500,000 $269.94



Sale Seniors Housing & Care - Single-Care No. 6
Units of Comparison

Static Analysis Method Pro Forma (Stabilized) Eff Gross Inc Mult (EGIM) 11.11
Buyer's Primary Analysis Price and Capitalization Analyses Price / Revenue Unit $135,714
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.00%
Projected IRR N/A

Actual Occupancy at Sale 100%

Financial

Revenue Type
Pro Forma 
Stabilized

Period Ending N/A
Source N/A
Price $28,500,000
Occupancy N/A
Resident Days N/A
Effective Gross Income $2,565,000
Expenses $0
Net Operating Income $2,565,000
NOI/Revenue Unit $12,214
OER 0.00%
EGIM 11.11
Net Initial Yield/Cap. Rate 9.00%

Leased Fee

Year 1 Period Ending 10/23/2014 Net Lease Amount $2,565,000
Source Seller Net Lease Amount / Rev. 

Unit
$12,214

Adjusted Sale Price $28,500,000 Lease Fee Cap Rate 9.00
Annual Gross Lease 
Payment

$2,565,000 Net Lease Multiplier 11.11

Owner Expenses $0 Coverage Ratio 1.00

Map & Comments

This is a NNN lease feasible that has a 10 year lease rate with a lease rate of $2,565,000 or $24.29 per 
square foot.  There are two facilities in this sale.  One was constructed in 2008 and the second one was 
constructed in 2012.  They reflect average condition.
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Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Brooklyn Community Estates
Address 406 North Street

Brooklyn, IA 52211
United States

Government Tax Agency Poweshiek

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 4.180 ac Year Built 1966
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated 1993
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 60 Floor Count 1
Total Revenue Units 60 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 60 Beds 60 62% N/A

Totals N/A 60 60 62%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 15% 54% 6% 25%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Library, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $166 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $170 - 184 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Brooklyn Community Estates is a single-care facility located at 406 North Street in Brooklyn, IA. The facility 
has 60 beds offered as companion units for $166 per day and private units ranging from $170 to $184 per 
day. The census mix was reported at 6% Medicare, 54% Medicaid, 15% private pay and 25% insurance.  At 
the time of the survey the facility was 62% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - CCRC No. 2
Property Name Mayflower Community
Address 616 Broad Street

Grinnell, IA 50112
United States

Government Tax Agency Poweshiek

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 3.680 ac Year Built 1990
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 6
Total Beds 60 Floor Count 2
Total Revenue Units 60 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 60 Beds 60 70% N/A

Totals N/A 60 60 70%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 70% 24% 6% N/A

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Private Dining, Café/ Bistro, Lounge Areas, Library, Arts/Crafts Studio, Game Room, Media Room, Salon, 
Computer Center, Health & Wellness Center, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Secured Courtyard, 
Scheduled Transportation

Unit Specific: Full Kitchen, Kitchenette, Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/11/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - CCRC No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $231 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $205 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Mayflower Community is a CCRC located at 616 Broad Street in Grinnell, IA. The community has 60 nursing 
care beds offered as companion units for $205 per day and private units for $231 per day. The census mix 
was reported at 6% Medicare, 24% Medicaid and 70% private pay. At the time of the survey the community 
was 70 % occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name St Francis Manor
Address 2021 Fourth Avenue

Grinnell, IA 50112
United States

Government Tax Agency Poweshiek

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 7.200 ac Year Built 1977
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated 2013
Total Units 0 Buildings 2
Total Beds 78 Floor Count 1
Total Revenue Units 78 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 78 Beds 78 77% N/A

Totals N/A 78 78 77%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 42% 38% 11% 9%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/10/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $207 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $230 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

St Francis Manor is a single-care facility located at 2021 Fourth Avenue in Grinnell, IA. The facility has 78 
beds offered as companion units for $207 per day and private units for $230 per day. The census mix was 
reported at 11% Medicare, 38% Medicaid, 42% private pay and 9% insurance.  At the time of the survey the 
facility was 77% occupied.
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Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Property Name Eldora Specialty Care
Address 1510 22nd Street

Eldora, IA 50627
United States

Government Tax Agency Hardin

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 2.420 ac Year Built 1978
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 49 Floor Count 1
Total Revenue Units 49 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 49 Beds 49 67% N/A

Totals N/A 49 49 67%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 38% 42% 8% 12%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 1
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $196 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $196 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Eldora Specialty Care is a single-care facility located at 1510 22nd Street in Eldora, IA. The facility has 49 
nursing care beds offered as companion and private units for $196 per day. The census mix was reported as 
8% Medicare, 42% Medicaid, 38% private pay and 12% insurance. At the time of the survey the facility was 
67% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Property Name Hubbard Care Center
Address 403 South State Street

Hubbard, IA 50122
United States

Government Tax Agency Hardin

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 6.630 ac Year Built 1997
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 60 Floor Count 1
Total Revenue Units 60 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 60 Beds 60 95% N/A

Totals N/A 60 60 95%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 50% 38% 6% 6%

 Amenities

General: Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 2
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $207 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $192 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

Hubbard Care Center is a single-care facility located at 403 South State Street in Hubbard, IA. The facility 
has 60 nursing care beds offered as companion units for $192 per day and private units for $207 per day. 
The census mix was reported as 6% Medicare, 38% Medicaid, 50% private pay and 6% insurance. At the 
time of the survey the facility was 95% occupied.



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Property Name State Center Specialty Care
Address 702 3rd Street NW

State Center, IA 50247
United States

Government Tax Agency Marshall

Govt./Tax ID N/A

Care Levels: NC 

Land Area 2.950 ac Year Built 1972
Net Rentable Area (NRA) N/A Year Renovated N/A
Total Units 0 Buildings 1
Total Beds 46 Floor Count 1
Total Revenue Units 46 Condition Average
Investment Class B Construction Class D - Wood frame, 

floor and 
structure; 
considered 
combustible

 Care Level Summary

Level Units Beds Measure
Revenue 

Units Occupancy
Resident 

Ratio
NC N/A 46 Beds 46 80% N/A

Totals N/A 46 46 80%

 Census Mix

Level Private Pay Medicaid Medicare Other
NC 20% 60% 6% 14%

 Amenities
General: Surface Parking, Formal Dining, Lounge Areas, Fully Sprinklered, Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy, Scheduled 
Transportation

Unit Specific: Private Bath, Shared Bath, Individual Air Control, 24-Hour Response System, Smoke/ Carbon Detectors

Rental Survey

Services Included N/A Verification N/A

Concessions N/A Contact N/A
Last Rent Increase N/A Survey Date 05/16/2017

Management N/A



Comparable Seniors Housing & Care - Single-Care No. 3
Unit Mix & Asking Rates
Care Level Unit Type Units Beds Size (sf) Move-In Fee Rental Fee Fee Basis Meals

NC Private N/A N/A N/A N/A $205 Daily 3/Day
NC Companion N/A N/A N/A N/A $190 Daily 3/Day

Entrance Fee Structure
Plan Type Refundable Healthcare Benefits Amortization Schedule Residents

No information recorded
Second Resident Fees

Care Level Monthly Fee Move-In Fee
No information recorded

Care Service Fees
Care Level Type Monthly Fee

No information recorded

Other Fees
Care Level Description Fee

No information recorded
Map & Comments

State Center Specialty Care is a single-care facility located at 702 3rd Street NW in State Center, IA. The 
facility has 46 beds offered as companion units for $192 per day and private units for $205 per day. The 
census mix was reported as 6% Medicare, 60% Medicaid, 20% private pay and 14% insurance. At the time 
of the survey the facility was 80% occupied.
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2017 Budget
Grinnell Totals Zearing Totals

Revenue 2,759,310.00$  2,659,601.96$  

Expenses 2,651,283.69$  2,042,489.86$  

Net Income 108,026.31$     617,112.10$     

Add:  Rent 120,000.00$     120,000.00$     

EBITDAR 228,026.31$     737,112.10$     

Rate Addition

Adjusted EBITDAR



Chosen Midwest Portfolio
Jan ‐ Dec 2016

  
   Grinnell Zearing

  
Revenue      
Medicare Part A Room And Board  107,985.00$       91,235.00$        
Less: Contractual Adjustment  164,838.00$       113,264.00$     
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  37,247.00$         15,127.00$       
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  31,270.00$         27,240.00$       
Occupational Therapy  47,620.00$         34,465.00$       
Speech Therapy  51,800.00$         5,950.00$          
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  816.00$              ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  689.00$              564.00$             
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  (169,441.00)$      (83,346.00)$      
Private Room And Board  304,573.00$       1,306,987.00$  
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    (151.00)$            
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  ‐$                    ‐$                   
Occupational Therapy  ‐$                    ‐$                   
Speech Therapy  ‐$                    ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  ‐$                    ‐$                   



Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Medicaid Room And Board  1,343,098.00$    646,260.00$     
Less: Contractual Adjustment  106,302.00$       (11,255.00)$      
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  1,740.00$           ‐$                   
Occupational Therapy  5,500.00$           ‐$                   
Speech Therapy  2,260.00$           ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  ‐$                    ‐$                   
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  (9,500.00)$          ‐$                   
Managed Care Room And Board  12,128.00$         10,360.00$       
Less: Contractual Adjustment  19,702.00$         13,772.00$       
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  1,274.00$           1,057.00$          
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  4,180.00$           3,500.00$          
Occupational Therapy  5,175.00$           4,320.00$          
Speech Therapy  4,490.00$           ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  30.00$                56.00$               
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  (15,149.00)$        (8,933.00)$        
Hospice Room And Board  52,737.00$         26,610.00$       
Less: Contractual Adjustment  (11,714.00)$        (1,443.00)$        
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   



Physical Therapy  ‐$                    ‐$                   
Occupational Therapy  ‐$                    ‐$                   
Speech Therapy  ‐$                    ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  ‐$                    ‐$                   
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
VA Room And Board  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  ‐$                    ‐$                   
Occupational Therapy  ‐$                    ‐$                   
Speech Therapy  ‐$                    ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  ‐$                    ‐$                   
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Residential Care Room And Boa  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  ‐$                    ‐$                   
Occupational Therapy  ‐$                    ‐$                   
Speech Therapy  ‐$                    ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   



LAB  ‐$                    ‐$                   
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Assisted Living Room And Board  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Room Reservation  ‐$                    ‐$                   
Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Physical Therapy  ‐$                    ‐$                   
Occupational Therapy  ‐$                    ‐$                   
Speech Therapy  ‐$                    ‐$                   
Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Physician Care  ‐$                    ‐$                   
LAB  ‐$                    ‐$                   
Prior Year Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Less: Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
AsstLiving Medicaid Waiver R&B  ‐$                    ‐$                   
Less:  Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
RCAP‐RBA Room & Board  ‐$                    ‐$                   
Less:  Contractual Adjustment  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Medical Supplies  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Pharmacy  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Oxygen  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Physical Therapy  46,063.00$         18,470.00$       
Medicare B Occupational Thera  120,645.00$       20,717.00$       
Medicare B Speech Therapy  106,933.00$       4,040.00$          
Medicare B Co‐Ins‐Private  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Respiratory Therapy  ‐$                    ‐$                   
Medicare B IV Therapy  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Enteral Therapy  ‐$                    ‐$                   
Medicare B X‐Ray  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Ambulance  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Physician Care  ‐$                    ‐$                   
Medicare B LAB  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Prior Year Adjustm  ‐$                    ‐$                   
Medicare B Less: Contractual   (92,198.00)$        (8,723.00)$        
UPL Revenue  ‐$                    ‐$                   
Misc Gain/Loss  ‐$                    ‐$                   
Rental Income  ‐$                    ‐$                   
Management Fee Revenue  ‐$                    ‐$                   



License Fee Revenue  ‐$                    ‐$                   
Payroll Revenue  ‐$                    ‐$                   
Barber/Beauty  ‐$                    ‐$                   
Laundry  ‐$                    ‐$                   
Non Refundable Apt Deposit  ‐$                    ‐$                   
Nurse Call Revenue  ‐$                    ‐$                   
Transportation  ‐$                    ‐$                   
Employee/Guest Meals  40.00$                240.00$             
Interest Income  7.00$                  92.00$               
Vending Income  38.00$                ‐$                   
Discounts Earned  ‐$                    ‐$                   
Adjustments  ‐$                    ‐$                   
Misc. Income  (38.00)$               ‐$                   
Resident Rebates  ‐$                    ‐$                   
TOTAL Revenue  2,281,139.00$    2,230,476.00$  
Expenses      
Wages ‐ Activities Supervisor  ‐$                    19,831.00$       
Wages ‐ Regular Activities  33,020.00$         ‐$                   
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                    ‐$                   
Supplies Activities  902.00$              1,044.00$          
Entertainment  615.00$              1,626.00$          
Activities Other  85.00$                ‐$                   
Wages ‐  SS Supervisor  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ SS Regular  39,281.00$         ‐$                   
Wages ‐ SS Vacation/Holiday/S  ‐$                    ‐$                   
SS Supplies  ‐$                    ‐$                   
SS Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ R.N.  15,981.00$         59,200.00$       
Wages ‐ QMA  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ L.P.N.  291,910.00$       161,303.00$     
Wages ‐ Wound Nurse  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Aides  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ G.P.N  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ C.M.T.  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ C.N.A.  255,420.00$       278,199.00$     
Wages ‐ Nursing Vacation/Holi  ‐$                    ‐$                   
Medical Director Fees  7,700.00$           11,000.00$       
Agency R.N.  12,842.00$         2,918.00$          
Agency L.P.N.  5,374.00$           2,117.00$          
Agency Aides  60,004.00$         73,517.00$       
Agency C.M.T.  ‐$                    ‐$                   
Uniform Expense  ‐$                    ‐$                   
Supplies (Medical)  15,430.00$         7,159.00$          
Supplies (Non‐Medical)  31,054.00$         39,673.00$       
Incontinent Supplies  ‐$                    ‐$                   
Enteral Feeding Supplies  ‐$                    ‐$                   
Supplies ‐ Oxygen  3,985.00$           1,447.00$          



Equipment Rental (Non‐Medical)  ‐$                    ‐$                   
Equipment Supplies  4,644.00$           4,544.00$          
Equipment Rental (Medical)  2,041.00$           1,002.00$          
Nursing Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ DON  62,004.00$         71,122.00$       
Wages ‐ ADON  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Nursing Admin  ‐$                    18,927.00$       
Wages ‐ MDS Care Plan  ‐$                    36,423.00$       
MDS Consultant  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Transportation  5.00$                  ‐$                   
Wages ‐ Med Rec/Central Supply  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Nursing Admin Vacatio  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐Dietary  Supervisor  33,219.00$         14,740.00$       
Wages ‐ Dietary Regular ‐ Cook  36,559.00$         41,406.00$       
Wages ‐ Dietary Vacation/Holi  ‐$                    ‐$                   
Dietary Consultation Fees  9,760.00$           6,782.00$          
Chemicals  3,205.00$           1,607.00$          
Supplies (Non‐Food)  4,926.00$           5,018.00$          
Food Supplements  6,389.00$           11,662.00$       
Raw Food  66,921.00$         59,739.00$       
Equipment Rental  1,839.00$           835.00$             
Small Equipment Purchase  ‐$                    ‐$                   
Equipment Repair & Maintenance  628.00$              277.00$             
Inspection  ‐$                    ‐$                   
Dietary Purchased Services  ‐$                    ‐$                   
Dietary Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐Laundry Supervisor  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐Laundry Regular  48,365.00$         5,803.00$          
Wages ‐Laundry Vacation/Holid  ‐$                    ‐$                   
Uniform Expense  ‐$                    ‐$                   
Laundry Chemicals  2,162.00$           957.00$             
Laundry Supplies  772.00$              1,356.00$          
Linen  883.00$              436.00$             
Equipment Rental  2,670.00$           ‐$                   
Small Equipment Purchase  408.00$              ‐$                   
Mattresses  ‐$                    ‐$                   
Equipment Repair & Maintenance  1,173.00$           211.00$             
Laundry Purchased Services  ‐$                    ‐$                   
Laundry Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Housekeeping Supervis  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐Housekeeping Regular  35,489.00$         37,938.00$       
Wages ‐Housekeeping  Floor Te  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Housekeeping Vacation  ‐$                    ‐$                   
Housekeeping Chemicals  171.00$              645.00$             
Housekeeping Supplies  3,187.00$           4,254.00$          
Paper/Plastic  ‐$                    ‐$                   
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   



Small Equipment Purchase  ‐$                    ‐$                   
Equipment Repair & Maintenance  ‐$                    ‐$                   
Housekeeping Purchased Servic  ‐$                    ‐$                   
Housekeeping Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ P & M Supervisor  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ P  & M Regular  40,064.00$         21,771.00$       
Wages ‐ P & M Vacation/Holida  ‐$                    ‐$                   
Pager  ‐$                    ‐$                   
Telephone  5,037.00$           12,075.00$       
Cable‐Satellite  10,011.00$         2,329.00$          
Gas  3,751.00$           10,291.00$       
Electricity  31,221.00$         32,963.00$       
Water  9,023.00$           9,397.00$          
Sewer  8,708.00$           5,163.00$          
Trash Removal  6,714.00$           1,199.00$          
Carpet Cleaning  ‐$                    ‐$                   
Service Contracts  4,082.00$           897.00$             
Pest Control  2,056.00$           1,250.00$          
Vehicle Repair & Maintenance  ‐$                    ‐$                   
Supplies  9,175.00$           2,442.00$          
Grounds Landscaping  1,707.00$           2,953.00$          
Equipment Rental  ‐$                    ‐$                   
Small Equipment Purchase  ‐$                    ‐$                   
Repair & Maintenance  4,007.00$           6,076.00$          
P & M Purchased Services  ‐$                    ‐$                   
Internet Service  1,735.00$           496.00$             
Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Administrator / Depar  82,216.00$         73,195.00$       
Wages ‐ Office Manager / Rece  46,856.00$         37,501.00$       
Wages ‐ Regular ‐ Admission C  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Regular ‐ Marketing S  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Clinical Care Coordin  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐G & A Vacation/Holiday  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Staffing Coordinator  ‐$                    ‐$                   
Management Fees  113,074.00$       111,598.00$     
IGT License Fees  ‐$                    ‐$                   
Donations  ‐$                    ‐$                   
Rent ‐ Other  ‐$                    ‐$                   
Payroll Taxes  82,312.00$         82,689.00$       
Payroll Processing Fee  ‐$                    ‐$                   
Workers Compensation  ‐$                    ‐$                   
Background Check  620.00$              420.00$             
Beautician  ‐$                    ‐$                   
Physicals  1,987.00$           161.00$             
Employee Appreciation  2,777.00$           ‐$                   
Employee Charge  ‐$                    ‐$                   
Unemployment  26,636.00$         10,977.00$       



Group Insurance  70,127.00$         18,198.00$       
Uniform Expense  403.00$              ‐$                   
Legal Fees  744.00$              489.00$             
Bank Charges  120.00$              90.00$               
Interest Expense  85,681.00$         6,450.00$          
Accounting Fees  1,581.00$           1,242.00$          
Data Processing Fees  2,423.00$           2,223.00$          
Professional Fees  2,443.00$           974.00$             
Closing Cost  ‐$                    ‐$                   
Acquisition Fee  ‐$                    ‐$                   
Audit  ‐$                    ‐$                   
Advertising / Help Wanted  4,686.00$           ‐$                   
Marketing  544.00$              151.00$             
Software Maintenance  12,437.00$         8,902.00$          
Computer Support  98.00$                ‐$                   
Insurance ‐ General  1,955.00$           2,018.00$          
Insurance ‐ Property  8,063.00$           6,246.00$          
Insurance ‐ Auto  150.00$              12,772.00$       
Insurance ‐ Liability  93,028.00$         73,958.00$       
Insurance ‐ Work Compensation  19,240.00$         39.00$               
Bad Debt Expense  450.00$              ‐$                   
Depreciation Expense  ‐$                    ‐$                   
Taxes ‐ NFAC  46,204.00$         11,696.00$       
Taxes‐ Personal Property  ‐$                    19,589.00$       
Taxes‐ Real Estate  ‐$                    ‐$                   
Taxes ‐ General  ‐$                    ‐$                   
Inspection  450.00$              1,471.00$          
Office Supplies  3,563.00$           4,437.00$          
Equipment Rental  ‐$                    981.00$             
Small Equipment Purchase  514.00$              ‐$                   
Copier Equipment  5,424.00$           4,099.00$          
Computer Maintenance  30.00$                67.00$               
Auto Expense  10,920.00$         2,604.00$          
Vending/Soda Expense  ‐$                    ‐$                   
Dues & Subscriptions  11,022.00$         7,006.00$          
Travel & Seminar  ‐$                    ‐$                   
Travel ‐ Air  ‐$                    ‐$                   
Travel ‐ Lodging  ‐$                    ‐$                   
Travel ‐ Meals  ‐$                    ‐$                   
Education  ‐$                    765.00$             
Fuel  ‐$                    ‐$                   
Mileage Reimbursement  628.00$              39.00$               
Purchased Services  4,197.00$           41,506.00$       
Resident Reimbursement  120.00$              281.00$             
Postage  2,460.00$           587.00$             
Other Licenses  300.00$              60.00$               
Document Destruction  328.00$              360.00$             



Penalties  ‐$                    399.00$             
Parking  33.00$                ‐$                   
Printing  ‐$                    ‐$                   
Public Relations  ‐$                    ‐$                   
Miscellaneous  ‐$                    22.00$               
Employee Holiday Party  ‐$                    480.00$             
Rent Expense  120,000.00$       120,000.00$     
Rent ‐ Other  ‐$                    ‐$                   
Libel Theft Replacement  ‐$                    ‐$                   
Amortization Expense  ‐$                    ‐$                   
Ancillary  ‐$                    ‐$                   
X‐Rays  430.00$              ‐$                   
Labs  3,278.00$           546.00$             
Other  982.00$              ‐$                   
Wages ‐ Physical Therapist  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Therapy Aides  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ DOR  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                    ‐$                   
Contracted Services  180.00$              ‐$                   
Med A PT  22,851.00$         15,682.00$       
Med B PT  30,325.00$         13,011.00$       
Managed Care PT  2,677.00$           2,107.00$          
Private PT  1,915.00$           ‐$                   
Medicaid PT  808.00$              419.00$             
Managed Care Part B ‐ PT  ‐$                    ‐$                   
Managed Care Part B ‐ OT  ‐$                    ‐$                   
Managed Care Part B ‐ ST  ‐$                    ‐$                   
Hospice ‐PT  ‐$                    ‐$                   
Hospice ‐ OT  ‐$                    ‐$                   
Hospice ‐ ST  ‐$                    ‐$                   
Supplies  ‐$                    ‐$                   
Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Occupational Therapist  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                    ‐$                   
Contracted Services  ‐$                    ‐$                   
Med A OT  29,772.00$         17,061.00$       
Med B OT  76,748.00$         13,151.00$       
Managed Care OT  2,981.00$           2,220.00$          
Private OT  3,907.00$           ‐$                   
Medicaid OT  545.00$              761.00$             
Supplies  ‐$                    ‐$                   
Other  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Speech Therapist  ‐$                    ‐$                   
Wages ‐ Vacation/Holiday/Sick  ‐$                    ‐$                   
Contracted Services  ‐$                    ‐$                   
Med A ST  28,220.00$         2,488.00$          
Med B ST  42,454.00$         2,237.00$          



Managed Care ST  2,820.00$           ‐$                   
Private ST  1,372.00$           ‐$                   
Medicaid ST  497.00$              ‐$                   
Supplies  ‐$                    ‐$                   
Other  ‐$                    ‐$                   
Pharmacy Consultant  2,028.00$           2,507.00$          
Legend Drugs  55,529.00$         18,491.00$       
Supplies  ‐$                    ‐$                   
Non‐Legend Drugs  2,990.00$           339.00$             
TOTAL Expenses  2,418,466.00$    1,851,786.00$  

        
Net Income  (137,327.00)$      378,690.00$     

Less:  Hospital Portion of UPL ‐$  ‐$
Add:  Management Fees Expensed 113,074.00$  111,598.00$
Add:  Payroll Processing Fee Expensed ‐$  ‐$
Add:  License Fee Expensed 300.00$  60.00$
Less: 5% Non Upl Revenue Mgmt Fee 114,056.95$  111,523.80$
Add:  Rent Expense 120,000.00$  120,000.00$
Less: Real Estate Taxes 17,503.00$  28,698.00$

Adjusted EBITDAR (35,512.95)$  470,126.20$

With Rate Increases (35,512.95)$  470,126.20$



Chosen Midwest Portfolio
Income Statement 
1/1/2015 to 12/31/2015 

 Grinnell Health Care Center ‐ SNF   Zearing Health Care Center  
Revenue          

Medicare Part A Room And Board  $149,234.00 $115,554.00

Less: Contractual Adjustment  $145,797.00 $151,833.00

Pharmacy  $58,092.00 $21,832.00

Physical Therapy  $41,250.00 $40,900.00

Occupational Therapy  $40,235.00 $41,940.00

Speech Therapy  $8,210.00 $12,580.00

X‐Ray  $100.00 $‐   

LAB  $1,411.00 $2,408.00

Less: Contractual Adjustment  ($149,299.00) ($119,660.00)

Private Room And Board  $184,642.00 $866,081.00

Less: Contractual Adjustment   $‐    $‐   

Room Reservation   $‐    $‐   
Pharmacy   $‐    $‐   

Physical Therapy   $‐    $‐   
Occupational Therapy   $‐    $‐   

Speech Therapy   $‐    $‐   

LAB   $‐    $‐   

Medicaid Room And Board  $1,202,336.00 $716,446.00

Less: Contractual Adjustment  ($53,431.00) ($72,854.00)

Physical Therapy   $‐    $1,390.00

Occupational Therapy  $275.00 $540.00



Speech Therapy   $‐    $‐   

LAB   $‐    $‐   

Less: Contractual Adjustment  ($505.00) $‐   

Managed Care Room And Board  $5,980.00 $32,706.00

Less: Contractual Adjustment  $9,250.00 $41,624.00

Pharmacy   $‐    $1,229.00

Physical Therapy  $1,750.00 $11,370.00

Occupational Therapy  $1,990.00 $11,300.00

Speech Therapy  $1,560.00 $1,500.00

X‐Ray   $‐    $‐   

LAB   $‐    $76.00

Less: Contractual Adjustment  ($5,300.00) ($25,475.00)

Hospice Room And Board  $169,805.00 $16,562.00

Less: Contractual Adjustment  ($902.00) ($1,903.00)

Medical Supplies   $‐    $‐   

VA Room And Board   $‐    $‐   

Less: Contractual Adjustment   $‐    $‐   

Physical Therapy   $‐    $‐   

Occupational Therapy   $‐    $‐   

Speech Therapy   $‐    $‐   

X‐Ray   $‐    $‐   

Residential Care Room And Boa   $‐    $‐   

Less: Contractual Adjustment   $‐    $‐   



Assisted Living Room And Board   $‐    $‐   

Less: Contractual Adjustment   $‐    $‐   

Medicare B Physical Therapy  $22,839.00 $10,850.00

Medicare B Occupational Thera  $14,636.00 $5,861.00

Medicare B Speech Therapy  $3,490.00 $1,940.00

Medicare B Less: Contractual   ($9,043.00) ($6,452.00)

UPL Revenue   $‐    $‐   

Misc Gain/Loss   $‐    $‐   

Barber/Beauty   $‐    $‐   

Transportation   $‐    $‐   

Employee/Guest Meals  $330.00 $449.00

Interest Income   $‐    $‐   

Vending Income  $49.00 $‐   

Misc. Income  $2,452.00 ($603.00)

Resident Rebates   $‐    $‐   

TOTAL Revenue  $1,847,232.00 $1,880,025.00

Expenses          

Wages ‐ Regular Activities  $28,973.00 $‐   

Supplies Activities  $1,779.00 $1,071.00

Entertainment  $350.00 $1,396.00

Activities Other   $‐    $‐   

Wages ‐  SS Supervisor  $9,049.00 $6,802.00

Wages ‐ SS Regular  $31,267.00 $15,015.00

SS Supplies   $‐    $‐   



SS Other   $‐    $‐   

Wages ‐ R.N.  $129,584.00 $93,327.00

Wages ‐ QMA  $22,177.00 $‐   

Wages ‐ L.P.N.  $214,592.00 $124,747.00

Wages ‐ Aides  $1,879.00 $‐   

Wages ‐ C.N.A.  $255,911.00 $249,254.00

Medical Director Fees  $6,800.00 $11,000.00

Agency R.N.   $‐    $376.00

Agency L.P.N.   $‐    $‐   

Agency Aides  $4,604.00 $35,755.00

Uniform Expense  ($1,714.00) $‐   

Supplies (Medical)  $11,017.00 $6,016.00

Supplies (Non‐Medical)  $27,763.00 $31,384.00

Supplies ‐ Oxygen  $163.00 $907.00

Equipment Rental (Non‐Medical)  $621.00 $‐   

Equipment Supplies  $6,096.00 $2,685.00

Equipment Rental (Medical)  $6,110.00 $383.00

Nursing Other   $‐    $‐   

Wages ‐ DON  $34,006.00 $75,634.00

Wages ‐ ADON   $‐    $‐   

Wages ‐ Nursing Admin   $‐    $29,385.00

Wages ‐ MDS Care Plan   $‐    $10,660.00

Wages ‐ Med Rec/Central Supply   $‐    $‐   



Wages ‐Dietary  Supervisor  $16,080.00 $‐   

Wages ‐ Dietary Regular ‐ Cook  $44,239.00 $47,054.00

Dietary Consultation Fees  $8,768.00 $6,468.00

Chemicals  $1,675.00 $278.00

Supplies (Non‐Food)  $1,881.00 $4,361.00

Food Supplements  $3,750.00 $10,595.00

Raw Food  $62,091.00 $56,821.00

Equipment Rental  $912.00 $556.00

Small Equipment Purchase  $134.00 $‐   

Equipment Repair & Maintenance $745.00 $720.00

Inspection  $361.00 $268.00

Dietary Purchased Services  $286.00 $‐   

Dietary Other   $‐    $‐   

Wages ‐Laundry Regular  $45,837.00 $5,434.00

Laundry Chemicals  $3,103.00 $1,067.00

Laundry Supplies  $162.00 $155.00

Linen  ($5,402.00) $799.00

Equipment Rental   $‐    $‐   

Small Equipment Purchase   $‐    $‐   

Equipment Repair & Maintenance $1,527.00 $‐   

Laundry Purchased Services  $377.00 $‐   

Wages ‐ Housekeeping Supervis   $‐    $‐   

Wages ‐Housekeeping Regular  $34,712.00 $37,031.00

Housekeeping Chemicals  $2,553.00 $647.00



Housekeeping Supplies  $5,067.00 $2,361.00

Paper/Plastic   $‐    $47.00

Equipment Rental   $‐    $‐   

Small Equipment Purchase   $‐    $‐   

Equipment Repair & Maintenance  $‐    $‐   

Housekeeping Purchased Servic   $‐    $‐   

Housekeeping Other   $‐    $‐   

Wages ‐ P & M Supervisor   $‐    $‐   

Wages ‐ P  & M Regular  $35,932.00 $24,509.00

Telephone  $4,501.00 $12,596.00

Cable‐Satellite  $4,825.00 $‐   

Gas  $1,952.00 $4,547.00

Electricity  $31,200.00 $27,122.00

Water  $9,173.00 $14,539.00

Sewer  $7,733.00 $6,899.00

Trash Removal  $5,399.00 $1,585.00

Carpet Cleaning   $‐    $‐   

Service Contracts  $6,601.00 $2,128.00

Pest Control  $3,316.00 $1,651.00

Vehicle Repair & Maintenance  $15.00 $‐   

Supplies  $11,059.00 $2,232.00

Grounds Landscaping  $4,205.00 $3,625.00

Equipment Rental   $‐    $80.00



Small Equipment Purchase   $‐    $‐   

Repair & Maintenance  $10,754.00 $3,485.00

P & M Purchased Services  $866.00 $‐   

Internet Service  $148.00 $286.00

Other   $‐    $‐   

Wages ‐ Administrator / Depar  $81,792.00 $83,695.00

Wages ‐ Office Manager / Rece  $44,003.00 $30,169.00

Wages ‐ Regular ‐ Marketing S   $‐    $3,500.00

Management Fees  $92,833.00 $93,847.00

IGT License Fees   $‐    $‐   

Donations   $‐    $‐   

Payroll Taxes  $80,137.00 $69,797.00

Payroll Processing Fee   $‐    $‐   

Workers Compensation   $‐    $‐   

Background Check  $1,200.00 $420.00

Beautician   $‐    $‐   

Physicals   $‐    $‐   

Employee Appreciation  $115.00 $70.00

Employee Charge   $‐    $‐   

Unemployment  $14,313.00 $3,661.00

Group Insurance  $4,774.00 $3,051.00

Uniform Expense  $1,714.00 $‐   

Legal Fees  $4,389.00 $4,389.00

Bank Charges  $95.00 $‐   



Interest Expense  $29,985.00 $6,683.00

Accounting Fees  $4,834.00 $5,358.00

Data Processing Fees  $536.00 $208.00

Professional Fees  $1,876.00 $3,756.00

Advertising / Help Wanted  $1,109.00 $266.00

Marketing  $1,459.00 $328.00

Software Maintenance  $12,573.00 $9,098.00

Computer Support   $‐    $‐   

Insurance ‐ General   $‐    $‐   

Insurance ‐ Auto  $12,922.00 $15,093.00

Insurance ‐ Liability  $90,134.00 $86,208.00

Insurance ‐ Work Compensation  $33,365.00 $25,259.00

Bad Debt Expense  $443.00 $1,944.00

Taxes ‐ NFAC  $62,862.00 $13,001.00

Taxes‐ Personal Property   $‐    $‐   

Taxes‐ Real Estate   $‐    $4,553.00

Taxes ‐ General   $‐    $182.00

Inspection  $1,300.00 $137.00

Office Supplies  $5,547.00 $4,407.00

Equipment Rental   $‐    $70.00

Small Equipment Purchase  $598.00 $‐   

Copier Equipment  $4,041.00 $4,824.00

Computer Maintenance  $4,736.00 $1,426.00



Auto Expense  $15,997.00 $3,112.00

Dues & Subscriptions  $6,911.00 $4,865.00

Travel & Seminar   $‐    $‐   

Travel ‐ Air  $2,557.00 $1,704.00

Travel ‐ Lodging  $963.00 $642.00

Travel ‐ Meals  $479.00 $278.00

Education  ($36.00) $260.00

Mileage Reimbursement  $3,383.00 $514.00

Purchased Services  $7,482.00 $47,311.00

Resident Reimbursement  $60.00 $‐   

Postage  $3,401.00 $1,377.00

Other Licenses  $60.00 $60.00

Document Destruction  $505.00 $376.00

Penalties  $1,047.00 $5,005.00

Parking  $34.00 $‐   

Printing   $‐    $‐   

Public Relations   $‐    $‐   

Miscellaneous   $‐    $34.00

Employee Holiday Party   $‐    $‐   

Rent Expense  $120,000.00 $120,000.00

Ancillary   $‐    $‐   

X‐Rays  $208.00 $810.00

Labs  $879.00 $2,713.00

Other  $8,809.00 $‐   



Contracted Services  $180.00 $‐   

Med A PT  $20,326.00 $23,982.00

Med B PT  $1,309.00 $7,211.00

Managed Care PT  $1,532.00 $5,428.00

Private PT   $‐    $‐   

Medicaid PT  $490.00 $899.00

Managed Care Part B ‐ PT  $53.00 $‐   

Managed Care Part B ‐ OT   $‐    $‐   

Managed Care Part B ‐ ST   $‐    $‐   

Hospice ‐PT   $‐    $‐   

Hospice ‐ OT   $‐    $‐   

Hospice ‐ ST   $‐    $‐   

Med A OT  $23,627.00 $21,554.00

Med B OT  $81.00 $4,682.00

Managed Care OT  $1,515.00 $4,777.00

Private OT   $‐    $‐   

Medicaid OT  $502.00 $260.00

Med A ST  $2,226.00 $5,108.00

Med B ST  $25.00 $1,269.00

Managed Care ST  $1,069.00 $472.00

Private ST  $53.00 $‐   

Medicaid ST   $‐    $‐   

Pharmacy Consultant  $326.00 $219.00



Legend Drugs  $62,861.00 $28,166.00

Non‐Legend Drugs  $2,075.00 $747.00

TOTAL Expenses  $2,042,233.00 $1,744,979.00

Net Income  ($195,001.00) $135,046.00

Less:  Hospital Portion of UPL

Add:  Management Fees Expensed $92,833.00 $93,847.00

Add:  Payroll Processing Fee Expensed

Add:  License Fee Expensed $60.00 $60.00

Less: 5% Non Upl Revenue Mgmt Fee

Add:  Rent Expense $120,000.00 $120,000.00

Adjusted EBITDAR $17,892.00 $348,953.00

With Rate Increases $17,892.00 $348,953.00
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ADDENDUM E 

Legal Description 



 

{00122227 /1005/18}  

EXHIBIT A15 

 

GRINNELL HEALTH CARE CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

Beginning at the Southeast Corner of Lot 4 of the Subdivision of the Southeast Quarter of the 

Southwest Quarter of Section 8, Township 80, Range 16, Poweshiek County, Iowa, said point 

being on the South line of the Southeast Quarter of the Southwest Quarter of said Section 8 and 

on the Centerline of Bliss Street; thence North 90 degrees 00 minutes West, along the South line 

of Lot 4 of said Subdivision and along the South line of Lot 5 of the Subdivision of the 

Southwest Quarter of the Southwest Quarter of Section 8, a distance of 523.63 feet; thence North 

00 degrees 07 minutes 20 second East, 346.81 feet; thence South 90 degrees 00 minutes East, 

344.63 feet; thence South 00 degrees 07 minutes 20 seconds West, 88.90 feet; thence North 89 

degrees 50 minutes 30 seconds East,  179.00 feet to a point on the East line of said Lot 4 and on 

the Centerline of Bliss Street; thence South 00 degrees 07 minutes 20 seconds West, along the 

East line of said Lot 4 and also along the Centerline of Bliss Street, 258.40 feet to the point of 

beginning. 

 

Commonly known as: 415 W. 6th Avenue, Grinnell, Iowa 50112 

 

Tax Parcel No.: 0563300 

  



 

{00122227 /1005/18}  

 

EXHIBIT A16 

 

ZEARING HEALTH CARE CENTER LEGAL DESCRIPTION 

 

TRACT 1:  

 

Parcel "A" a part of Lot One (1) in the Subdivision of the East Three-Fourths (E 3/4) of the East  

Half (E 1/2) of the Northeast Quarter (NE 1/4) of Section Twenty-one (21), Township Eighty-

Five (85) North, Range Twenty-one (21) West of the 5th Principal Meridian, Story County, 

Iowa, as shown on the "PLAT OF SURVEY" filed in the office of the Recorder of Story County, 

Iowa on November 26, 1996 as Instrument No. 96-12871, Book 14, Page 111.  

  

TRACT 2:  

 

Permanent, non-exclusive easement for electric utility purposes as set forth in the Declaration of  

Utility Easement filed January 13, 1997 as Instrument No. 97-00387, and modified by the 

Amendment to Declaration of Utility Easement filed May 8, 1997 as Instrument No. 97-04400, 

in the office of the Recorder of Story County, Iowa. 

 

Commonly known as: 404 East Garfield, Zearing, Iowa 50278 

 

Tax Parcel No.: 04-21-230-105 
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Appraiser Qualifications 

 



PROFESSIONAL PROFILE 

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Bryan J. Lockard is part of CBRE's National Senior Housing and Healthcare 
Group. Specializing in the seniors housing sector for over five years, his primary 
focus is on continuing care retirement communities (CCRC), including buy-in or 
entrance fee properties. Mr. Lockard is based in Chicago, IL and oversees all 
CCRC assignments nationally. 
 
Mr. Lockard has experience in valuation, market studies, and feasibility analyses 
of single-asset to large portfolio transactions throughout the United States. Clients 
served include a broad base of local and national investment firms, property 
owners, development and operating companies, commercial and investment 
banks, insurance companies and REITs. 
 
Bryan began his career in commercial real estate as an Associate at HealthTrust in 
the Sarasota, Florida and Boston, MA offices. Bryan graduated from the University 
of Florida with a major in Finance and a minor in Leadership. 

REPRESENTATIVE ASSIGNMENTS 

Client/ Scope Property Type Location 

 Duncaster Retirement Community     
Tax Appeal 

Class A Life Care CCRC CT 

 Santa Marta                       
Potential Financing 

Class A Life Care CCRC 
(Type A) with expansion 

MO 

 Moorings of Arlington Heights 
Potential Financing  

Class B Modified Life 
Care CCRC (Type B) with 

expansion 

IL 

 Prudential Real Estate Investors 
Brookdale Portfolio Valuation 

Class A IL, AL, MC Eastern US 

 Omega Healthcare Investors       
Acquisition Underwriting 

Leased Fee SNF Portfolio North-Central US 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS 

 Certified General Appraiser: Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, New York, 
Michigan, Minnesota, Ohio and Wisconsin 

EDUCATION 

 University of Florida, B.S. 

 Major: Finance 

 Minor: Leadership 

 Appraisal Institute 

 Candidate for Designation 

 Multiple Advanced Level Courses 

 

BRYAN J. LOCKARD 
Vice President 
Seniors Housing & Care  
National Practice 
 
CBRE, Inc. 
321 North Clark, 34th Floor 
Chicago, IL  60654 
 
bryan.lockard@cbre.com 
T: +1 312 233 8654 
F: +1 312 935 1880 
 
www.cbre.com/shvas 



PROFESSIONAL PROFILE 

 

Rev. August 2013 

Les Linder, MAI, CCIM, is the Managing Director of CBRE’s Valuation & Advisory 
Services Group for the North Central Region which includes Illinois, Wisconsin, 
Indiana and the eastern half of Missouri and comprises over 30 professional 
appraisers. The Valuation & Advisory Services Group provides appraisal 
valuations and consulting services to a broad based national and local clientele 
including investors, property owners, commercial and investment banks, insurance 
companies and REITs. The appraisal group has expertise in the appraisal of multi-
family, retail, industrial, office, hotel and special purpose properties. 

Mr Linder also represents CBRE Valuation & Advisory as the National Practice 
Leader for the Manufacturing Housing Valuation Group. He also has direct 
responsibility as team leader of the Chicago Area Multi-Housing Valuation Group. 

Mr. Linder joined the CBRE team in Chicago in 2011. Prior to his move to 
Chicago, he was the Managing Director for CBRE in Michigan where he started 
and developed CBRE’s appraisal presence, including 12 appraisers in two offices. 
Prior to joining CBRE, Mr. Linder was a Senior Review Appraiser and Vice 
President at Bank One Corporation, Detroit, Michigan, for over seven years. 
During this time he was responsible for a wide range of real estate valuation 
functions including procuring and reviewing real estate appraisals of complex 
properties throughout the United States, risk assessment of existing portfolio 
assets, and participation in the development and evaluation of appraisal policies 
and procedures.  

In addition, he has over ten years of experience authoring appraisal reports and 
feasibility analyses on all types of existing as well as proposed commercial, 
industrial, multiple-family residential and special purpose properties throughout 
the Midwest. 

Mr Linder is active in the Appraisal Institute including being the past President of 
the Great Lakes Chapter. 

CREDENTIALS 

Professional Affiliations/Accreditations/Certifications 

 Appraisal Institute—Designated Member (MAI) 

 Certified Commercial Investment Member (CCIM) 

 State Certified General Appraiser 

 State of Michigan 

 State of Indiana 

 State of Illinois 

 State of Wisconsin 

EDUCATION 

 Indiana University, Bloomington, IN, Bachelors of Science Degree; Business-Real Estate 
Administration 

 

 

LES LINDER, MAI, CCIM 
Managing Director 
Valuation and Advisory Services 
T. +1 312 2338665 
F. +1 312 2338660 
les.linder@cbre.com 
 
www.cbre.com/Les.Linder 





Payment Receipt

If you paid for a certificate, it will be mailed on the next business day. You may use the certificate 
below as a temporary until your order arrives.

If you selected the Free Certificate Printout, print and cut out the certificate below.

Lesley John Linder

CG40801085

has completed all requirements for licensure in Indiana as a

CERTIFIED GENERAL APPRAISER

Expiring

June 30, 2018

To check the current status and expiration date for this license, please visit 
http://mylicense.in.gov/eVerification

Michael R. Pence Deborah J. Frye
                         Governor                                                              Executive Director
                    State of Indiana                                               Professional Licensing Agency

Lesley John Linder

CERTIFIED GENERAL APPRAISER

CG40801085

Expiration Date: 6/30/2018

To verify the current status and expiration date for this 
license, please visit http://mylicense.in.gov/eVerification

Page 1 of 2Welcome to Indiana Licensing

6/23/2016https://mylicense.in.gov/eGov/PaymentResult.aspx?answer=processed&payment_id=0&cr...
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ADDENDUM G 

CBRE Specialty Practice Brochure 



VALUATION 
AND ADVISORY  
SERVICES

Healthcare & Seniors Housing Capabilities

The CBRE Healthcare & Seniors Housing Group is dedicated to assisting our clients to better understand the 

dynamics of a thriving seniors housing and healthcare market. Our group offers a platform of integrated 

healthcare and seniors housing real estate services that is leveraged by the vast resources of CBRE. This 

platform includes a network of over 400 appraisers with local presence in more than 60 major metro 

markets across the United States. CBRE offers corporate-wide access to the most advanced information 

systems and analytical tools in the real estate industry. This allows for accurate and reliable valuations that 

are critical to the health of every real estate investment and loan.

The core group of healthcare and seniors housing professionals contains over 65 years of combined experience 

in this space. Our professionals regularly attend educational seminars and conferences, such as those 

sponsored by or affiliated with the Appraisal Institute, the National Investment Center for the Seniors Housing 

and Care Industry (NIC), the Assisted Living Federation of America (ALFA), the American Seniors Housing  

Association (ASHA), and the Urban Land Institute (ULI). These resources, coupled with a single point of contact  

and standardized reporting templates, allow for the consistency, depth of knowledge, accuracy, and timing 

that our clients expect. 

Waterstone at Wellesley 
Photography by Peter Vanderwarker.  

Used with permission.

www.cbre.com/shvas



SPECIALTY AREAS  
OF OUR PLATFORM

TYPICAL CLIENTS SERVED

• Traditional Debt Lenders

• Fannie Mae and Freddie Mac

• HUD and HUD Syndicates  
(Section 232 & 242)

• Public and Private Corporations

• Private Equity Firms

• Developers and Operators

• Litigation and Accounting Firms

• REITs

PROPERTY TYPES

• Independent Living Communities

• Assisted Living and Memory  
Care Residences

• Skilled Nursing Facilities

• Continuing Care Retirement  
Communities

• Age-Restricted Apartments

• Medical Office Buildings 

• Surgical and Sub-Acute Centers

• Hospice Facilities

• Hospitals

SCOPE OF SERVICES PROVIDED

Appraisal. Led by a highly qualified group of MAI designated appraisers, our 
experience within the healthcare and seniors housing market-place has provided 
us with the ability to understand relevant property types, specific market behavior,  
ownership structure, various regulatory requirements and management platforms 
across all property types within this sector. Team members have proven experience  
in single- and multiple-asset portfolio valuations. 

We invest time and resources in educating our staff and continuously improving our 
technologies to better serve our clients. No other valuation company in the industry  
parallels this level of dedication to this basic, yet crucial business concept. All 
appraisals are prepared in conformity with state regulatory requirements, FIRREA, 
and are subject to the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) as  
developed by the Appraisal Foundation, as well as the Standards of Conduct and Code  
of Ethics of the Appraisal Institute. 

Consulting. Advisory services include market studies, feasibility analysis, HUD  
fair market rent studies, site selection, operational benchmarking, development/ 
construction trends and portfolio management. 

Litigation Support. Our professionals have provided valuation counseling and 
advisory services in connection with bankruptcies, financial restructuring, claims 
of lender liability, partnership disputes, divorce settlements, breaches of contract, 
tenant-landlord disputes and claims of lost profits, among others. Our experts have 
testified in local, state and federal courts for a number of landmark cases. 

Property Tax Assessment Services. By understanding the operational intricacies  
of the healthcare and seniors housing space, we are able to assist our clients in  
obtaining fair property assessments. Whether part of an acquisition or due to a changing  
economic climate, our group is best suited to provide the support required to achieve 
an accurate ad valorem tax assessment of your property. 

Shelter Activities
Transportation, 

Laundry Meals
Basic Care 
Services

ADL Care  
Services

Specialized  
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Long-term 
Chronic Care

55+
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Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Real Estate Component

Services Component

Services Component
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Source: NIC Investment Guide



Management Review & Operational Due Diligence. We utilize first-hand market intelligence and actual operating data to bridge 
the gap between an investor and their operator. Our focus is maximizing your asset’s ability to drive value and profit by identifying 
specific market and operational opportunities that may be overlooked or not fully understood. 

We provide a third-party clinical assessment of an operation’s macro and micro functions. Our findings can be delivered in the form  
of in person presentations and or tailored reports designed to meet the specific needs of our client.

Financial & Tax Reporting. By aligning with the CBRE Financial & Tax Reporting Services Practice, we are able to complete  
valuations that follow the guidance set forth by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting  
Standards Board (IASB). These requirements include personal property where the fair values of the identified asset and liability  
components are valued and allocated to the purchase price subject to ASC Topic 820 and IFRS 3.

Transaction Support. The CBRE Healthcare & Seniors Housing Group is often engaged to opine on various strategies throughout  
the transaction process. Our exposure to a multitude of operational platforms, various market characteristics, and relationships with 
the nation’s leading seniors housing investment brokerage and debt & equity platforms allows us to provide unmatched insight into  
your investment. 

KNOWLEDGE IS POWER

Our Research Supports Your Continued Success. 
The VAS Platform system includes our proprietary web-based 
database that tracks detailed information about comparable 
sales, rentals, and operational information specific to seniors  
housing and various other healthcare property types. By  
actively managing our comprehensive and proprietary seniors 
housing database, we are able to convert relevant market  
information into timely market intelligence and develop sound 
underwriting perspectives and conclusions. By integrating 
market research with proprietary investor databases, we are 
able to analyze market cycles, anticipate trends, and identify  
various risks and opportunities. Our clients also benefit from 
leading-edge commentary and statistical data, provided 
by CBRE Global Research, on topics across every facet of  
investment real estate. 

Our knowledge is organic, meaning our teams do not have 
to wait on third-party vendors for market data essential to  
underwriting and closing a deal. We set the industry standard 
for market intelligence by utilizing our integrated network of 
professionals and our vast commercial real estate database. 
With extensive market resources, our professionals formulate 
accurate and reliable valuations that are critical to the success 
of every real estate transaction.

Seniors Housing  
Capital Markets (Debt & Equity)

Corporate Services

Asset Services

CBRE Econometrics  
Advisors

CBRE Global Investors

Trammell Crow Development & Investment

Seniors Housing  
Brokerage Services

Our staff has access to the entire CBRE real estate services platform,  
an invaluable tool for market research and insight. This network 
includes:

www.cbre.com/shvas © 2017 CBRE, Inc.



MARKET OVERVIEW

Demand for seniors housing is primarily driven by people over 
the age 75. According to the Unites States Census Bureau, the 
population age 65 and older is expected to more than double 
by 2030.  As for more immediate demand, improvements 
in employment and housing markets suggest personal 
income and liquidity restrictions will play a less-influential 
role in a potential resident’s decision to move. Meanwhile 
the performance of seniors housing properties against other 
commercial real estate classes continues to be strong.

The senior housing niche is well positioned to attract more 
investment due primarily to these demographics and 
performance trends. An attractive spread between borrowing 
rates and cap rates further fuel demand. Providing financing 
for these projects has heightened interest from life insurance 
companies, other traditional balance sheet lenders and 
several new debt providers. These lenders find the sector 
compelling for the reasons discussed, plus the sector has one 
of the lowest default rates. As such, lenders have become more 
comfortable with the nuances of the operating component of 
these properties.

With Class A trades for stabilized seniors housing deals 
ranging from 6.00% to 7.5% and 12.5% to 13.5% for NC, 
Class A stabilized multi-housing assets are coming in below 
4.0% in the major markets covered by CBRE. These low levels 
relative to the 10-Year Treasury do not suggest that these 
assets are overpriced so much as they indicate that investors 
expect the favorable fundamentals realized by the sector will 
continue.

Facing the rising interest rate environment, the market is 
asking how this will impact capitalization rates and asset 
values. CBRE Econometric Advisors analyzes two distinct 
macroeconomic scenarios to forecast expectations; one 
that considers moderate economic growth with a tempered 
upward adjustment in interest rates and one that considers 
robust economic growth with more aggressive increases in 
inflation and interest rates. CBRE economists expect a short-
to-medium term rise in interest rates under both scenarios 
with the benchmark 10-year Treasury yield projected to settle 
around 3.4% and 3.5% respectively by the beginning of 2018. 
While this increase is relevant, interest rate increases do not 
produce a one-to-one adjustment with capitalization rates. 

In an ever changing market environment it is our job is to 
best understand the operating complexities of this sector in 
relation to the various valuation trends that impact long term 
underwriting.
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Click on a professional’s name to view their cbre.com profile.

National Practice Leader
Zach T. Bowyer, MAI
+1 617 217 6032
zach.bowyer@cbre.com

National Practice Leader
Bennett C. Johnson
+1 213 613 3081
bennett.johnson@cbre.com

CCRC Specialist
Bryan Lockard
+1 312 233 8654
bryan.lockard@cbre.com

Quality & Risk Management
Kelly Jo Sunday, CPA
+1 617 217 6013
kelly.sunday@cbre.com

Northeast
Jason Skalko
+1 617 217 6032
jason.skalko@cbre.com

Northeast
Nico Turek
+1 617 217 6052
nico.turek@cbre.com

Northeast
Paige Avery
+1 617 217 6052
paige.avery@cbre.com

South Central & HUD Specialist
Paul Tibbit, JD, MAI
+1 214 979 5690
paul.tibbit@cbre.com

Southeast
Daniel Lincoln, MAI
+1 205 515 5985
daniel.lincoln@cbre.com

Southeast
Seve Gunter
+1 205 616 7846
seve.gunter@cbre.com

Southwest
Lizette Cannarella
+1 213 613 3259
lizette.cannarella@cbre.com

Southwest
Mary Ramzy
+1 213 613 3756
mary.ramzy2@cbre.com

Pacific Northwest
Christa Snyder
+1 206 292 6054
christa.snyder@cbre.com

North Central
James Palac
+1 2312 233 8684
jim.palac@cbre.com

North Central
Kaleigh Jones
+1 312 935 1472
kaleigh.jones@cbre.com

Canada
Steve Hiscox, AACI
+1 416 8152356
steve.hiscox@cbre.com

Sean McCrorie, CFA, CBV, MRICS
+1 416 8152375
sean.mccrorie@cbre.com 

Paul D. Marsh, B.Comm
+1 416 8473275
paul.d.marsh@cbre.com

Heather Payne
+1 416 8152309
heather.payne@cbre.com

United Kingdom
David Batchelor
+44 20 7182 2199
david.batchelor@cbre.com

Tom Morgan
+44 20 7182 2190
tom.morgan@cbre.com

Ben Rosewall, MRICS
+44 20 71822143
ben.rosewall@cbre.com

Keith Harris
+44 20 71822396
keith.harris@cbre.com

SENIORS HOUSING & HEALTHCARE GROUP

Seniors Housing Specialty Office

General VAS Office
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PRIMARY TEAM MEMBERS

Zach T. Bowyer, MAI is Senior Managing Director and National Practice Leader for CBRE’s Seniors 
Housing & Healthcare specialty practice. Specializing in the seniors housing sector for over fourteen 
years, Zach has completed over $50 billion in aggregate healthcare valuation and consulting assignments 
throughout the United States and has provided expert testimony in state judicial courts. Zach is a regular 
panel contributor at industry events such as NIC, NCREIF, ULI, Assisted Living Association and the 
Appraisal Institute. He is the Vice Chair of ULI’s Seniors Housing Council and on the Advisory Committee 
for the American Seniors Housing Association. He has published a number of articles and authors the 
CBRE Seniors Housing Investor Survey & Market Outlook. Zach has served on the Board of Directors 
and has Chaired Government Relations Committee for the MA Chapter of the Appraisal Institute. He 
volunteers on the Advisory Committee for the Hope Funds for Cancer Research; a foundation committed 
to the investigation of innovative cancer treatment and detection for the most difficult-to-treat and 
understudied cancers.

Bennett Johnson is a Vice President and a Practice Leader for the Seniors Housing & Care specialty 
group within Valuation and Advisory Services. Based in Los Angeles, he is involved in the strategic growth 
of both the local and national team.  He is responsible for the ongoing development of the platform 
and works collaboratively across product groups to broaden the depth of information used for analytic 
application.  Mr. Johnson joined CBRE in August 2014 bringing nearly ten years focused on valuation 
and market study work within the seniors housing and healthcare sector throughout the US, with 
exposure to a wide range of properties, operators and markets. Clients served include local and national 
investment firms, owners, development and operating companies, commercial and investment banks, 
insurance companies and REITs. Bennett received his Bachelor’s degree in Business Administration from 
Northeastern University, with a triple concentration in finance, marketing and entrepreneurship. 

Michael R. Rowland, MAI, FRICS is Executive Managing Director providing leadership of Americas 
operations including quality and risk management, business support group and specialty practices. 
Mr. Rowland has over 20 years of appraisal and consulting experience involving a wide variety of 
property types. He has extensive experience in all core asset classes, HUD, net leased investments, 
partial interests, tax appeal, properties encumbered by bond financing, and special purpose properties. 
Mr. Rowland provides executive oversight of the Seniors Housing & Healthcare specialty practice. As a 
member of the Investment Program Association (IPA), Mr. Rowland leads CBRE’s Net Asset Valuations 
and services some of the industry’s largest non-traded REITs, and serves on IPA’s Due Diligence and 
Operations committees. Mr. Rowland co-authors the CBRE Cap Rate Survey which provides cap rates 
and trends for stabilized and value add Class A, B and C core asset classes and hotel properties in the 
top 40 markets of the United States.

www.cbre.com/shvas



CBRE ACCOLADES

Steve Hiscox, AACI and Sean McCrorie, CFA, CBV, MRICS are Directors for the Canadian Seniors Housing & Healthcare Valuation 
Group and coordinate with our U.S. Seniors Housing & Healthcare Group in order to provide integrated, North American valuation 
coverage. Mr. Hiscox has specialized in the seniors housing industry since 1997 and since then has personally completed more than 
800 appraisals and/or feasibility studies. He has led several large portfolio appraisal assignments including IPOs for Chartwell Seniors 
Housing REIT and Sunrise REIT (Canada). Steve is a trusted expert and frequent guest speaker at industry conferences and seminars.

Sean McCrorie has provided valuation and advisory services to a broad array of public and private market clients in Canada and the U.S. 
Prior to joining a national real estate consultancy, Sean served in a variety of increasingly senior roles at Leisure-world Senior Care where 
he developed corporate finance experience in the areas of M&A, planning, analysis and treasury. Sean earned a Bachelor in Business 
Administration with distinction from Wilfrid Laurier University and is a CFA Charterholder and Chartered Business Valuator.

Fortune 500 company since 2008  
and  ranked #259 in 2016

Ranked #15 out of 500 companies on  
2016 “Best Employers” list

Ranked among the Most Admired for five 
consecutive years

Ranked among the top few outsourcing 
service providers, across all industries, for 
five consecutive years

Global Real Estate Advisor of the Year five 
years in a row

Named a World’s Most Ethical Company 
four years in a row

Top 100 Best Corporate Citizen
One of only two companies to be ranked 
in the top 12 of the Barron’s 500 in each 
of the past three years (2014-2016)

Named the top global brand in commercial 
real estate for 16 consecutive years

Ranked on Victory Media’s 2016 Top 100 
Military Friendly® Employers List



This brochure is digitally printed “on demand” in small quantities to reduce waste, 
eliminate obsolescence, and minimize the energy required for production and distribu-
tion. The paper includes 10% post-consumer content and was manufactured using an 
environmentally friendly, elemental chlorine free (ECF) process.

VALUATION AND ADVISORY SERVICES 
SENIORS HOUSING & HEALTHCARE SERVICES

For more information, please contact:

www.cbre.com/shvas

Thomas B. McDonnell, MAI, FRICS, CCIM 
President, Americas Valuation & Advisory Services 
321 North Clark Street, 34th Foor 
Chicago, IL 60654

ZACH T. BOWYER, MAI | Senior Managing Director/Practice Leader | Boston, MA | +1 617 217 6032 | zach.bowyer@cbre.com

BENNETT C. JOHNSON | Vice President | Los Angeles, CA | +1 213 613 3081 | bennett.johnson@cbre.com

MICHAEL R. ROWLAND, MAI, FRICS | Executive Managing Director | Phoenix, AZ | +1 602 735 5508 | michael.rowland@cbre.com

STEPHEN HISCOX | Vice President | Toronto, ON, Canada | +1 416 815 2356 | steve.hiscox@cbre.com
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 ___________________ משה אורלינסקי 

   

 ___________________ ג'יי אורלינסקי 
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