
2018נובמבר-מצגת למשקיעים 

1



Moinainידי-עלהוכנהזומצגת Limited(החברה":להלן")הכלולהמידע.ופעילותההחברהשלושיווקיתעקרוניתהצגהלצורך

יועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהואינוהשקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהאינו"(המידע":להלן)זובמצגת

הפורמאלייםבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוכןמצגמהווהאינה,בלבדונוחותתמציתלשםנועדההמצגת.מס

יש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.לציבורהחברהומפרסמתשפרסמה

.ולבורסהערךניירותלרשותהחברהשלהמלאיםבדיווחיםלעיין

להיכללעשויים,היינו,כהעדלציבורהחברהבדיווחיהמידעהוצגשבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת

.בעברהחברהשלובדיווחיהבדוחותיהשהוצגומאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםבמצגת

הערכות,מטרות,תחזיות,היתרביןהכולל1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

החברהשלציפיותועלפנימיותהערכותעל,זהלמועדנכוןהחברהשבידינתוניםעל,היתרבין,המבוססים,החברהשלואומדנים

,תחזיותיהכיוודאותכלאיןלחברה.החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםלאירועיםהמתייחסים

,והסביבההשוקבתנאישינוים,בשליטתהשאינםגורמיםבשלהיתרביןוזאת,חלקןאוכולן,יתממשוהערכותיהאו/ומטרותיה

המבוססיםוהערכותנתוניםלכלולעשויההמצגת,בנוסף.החברהשלהסיכוןמגורמיאיזהשלהתממשותםאו/ורגולטוריםשינויים

.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכך,החברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשרחיצונייםמקורותעל

מועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעל,חלקואוכולו,במצגתהכלולהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברה

.המצגתעריכת
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הבהרה משפטית



Moinian Group
מיליארד  10מעל , שנים35ניסיון של מעל –ב "ן הבולטות בארה"אחת מקבוצות הנדל

ב"ן המובילות בעולם ונגישות גבוהה למקורות מימון בארה"שותפות עם חברות הנדל, דולר שווי נכסים
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:עסקאות לדוגמה שביצעה הקבוצה בשנה האחרונה

The Real Deal, May 2018 The Real Deal, October 2018 The Real Deal, April 2018 (picture: FX FOWLE)



,ומסחרמשרדיםבנייניהכוללואיכותימגווןנכסיםפורטפוליו

בהם(1)מנהטןבלבממוקמיםהנכסיםמרבית.ומלונאותמגורים

הקבוצהשלLegacyנכסי

Moinian Limited-כרטיס ביקור

A1 / Stable דירוג

$1,285M הון עצמי

$771M הון מיוחס לבעלים

54% הון עצמי למאזן

$2,373M נכסיםסך

$848M חוב פיננסי נטו

40% נטו CAP -חוב נטו ל

$77.2M NOI(  2)שנתי

$22.5M FFO(  2)שנתי

רסי'ניו ג,הממוקם בניוארקBroad Street755-762: למעט נכס אחד לא מהותי(1)

Promoteכולל , כולל חלק החברה בחברות מוחזקות;1-9/2018בסיס נתונים לתקופה -שנתי עלולנרמ(2)

4

השקעותשלאסטרטגיהמיישמתהחברההאחרונותבשנים,בנוסף

ובאזוריםהנכסיםבסוגיוחובהוןשלשילוב/חובבאמצעותן"בנדל

מתמחההיאבהם

בסיסבמחיריכניסהעלהקפדהתוך,סלקטיביתעסקאותבחירת

low)נמוכים basis),ופיננסיתתפעוליתגמישותהמייצרבאופן

מרבית

הפורטפוליועיקר–ריביתלעלייתנמוכהחשיפה-הנכסיבצד

ואטרקטיביותקבועותבריביותהאחרונותבשניםמחדשמומן

Libor-לצמודותההלוואותמרבית-המימוןבמגזר

40%-כשלבשיעורנטוCAP-לנטוחוב–נמוךמינוף

ובפרט,ב"בארהן"הנדלבתחוםהפועלתMoinianמקבוצתחלק

שנים35מעליורק-בניו



אסטרטגית השקעה מותאמת לסביבה הכלכלית וניהול פיננסי שמרני
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–קפדניתעסקאותבחירת▪

ההיווןבשיעוריירידהעלנשענתאיננההערךיצירת–בלבדנמוךבבסיסאקוויטיהשקעותביצוע▪

הנכסיםמחיריסביבתלאורעדיףסיכון-סיכוייחס–ן"נדללפרויקטימימוןהעמדתשלבדרךהשקעה▪

ריביתעלייתלהמשךוהצפי

מינימליתוחשיפההקרובותבשניםנמוךפירעונותעומס–יעילחובומבנהנמוךמינוףעלשמירה▪

ריביתלעליית

ממוצע חוב בכירמ"מח

שנים7.2-כ

LTVחוב בכיר

40%-כ

עלות משוקללת  

חוב בכיר

4.2%-כ

ריבית קבועה
81%

ריבית  
משתנה

19%

מבנה החוב

ריבית משתנה
90%

ריבית  
קבועה

10%

תיק ההלוואות במגזר המימון

בסיס איחוד יחסי של חלק החברה בחברות מוחזקות-על30/09/2018כל הנתונים הינם ליום 



התפתחויות אחרונות
$41M-חלק החברה כ–ידי הקבוצה -על3CC-רכישת מלוא הבעלות ב
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,נוסףושותףבההשליטהבעלעםיחד,הקבוצההתקשרו2018ספטמברבחודש▪

SLשל(49%-כ)זכויותיהמלואלרכישתבהסכם Greenבנכס

שלחלקהמוצגלפיוההוגןלשוויזהה,דולרמיליון820-כשלשווילפיבוצעההעסקה▪

30/09/2018ליוםהכספייםבדוחותבנכסהחברה

הינובעסקההשליטהבעלשלחלקו;דולרמיליון41-כהינובעסקההחברהשלחלקה▪

במזומןידו-עלשולמואשרדולרמיליון103-כ

(היום24%-כחלף)*בנכסמהזכויות32.7%-בכהחברהתחזיקהעסקההשלמתלאחר▪

12-כעליעמודהנכסשלNOI-בהחברהשלחלקהכ"סה,העסקההשלמתלאחר▪

**דולרמיליון

2018בתשעת החודשים הראשונים בשנת NOI-בנרמול שנתי לפי ה** ;שנמצא בתוך הכסףPromoteכולל * 

Classמסחרינכס✓ Aלכיכרצמוד)לוקיישןבפריים

Columbus circleו-Time Warner Center)נוףעם

פארקלסנטרלפתוח

מסעדותבקרבתומצויתחתיתרכבתקווי8-לנגיש✓

עסקיםומרכזיבילוימוקדי,מבוקשות

–ארוכיםבחוזיםמובילותלחברותמושכר✓
שנים10-כהינוהמשוקללהחוזיםמ"מח

Versace,Nordstromהינםבנכסבולטיםשוכרים✓
JPMorgan Chase,CVS,Y&Rועוד

Hiroko Masuike, The New York Times SL Green Realty Corp



התפתחויות אחרונות
בברוקליןLinden Blvd 123התקדמות בבניה בפרויקט 
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L+8.25%נושאת ריבית שנתית בשיעור של , עבורו הלוואת בניה בשעבוד ראשון ויחידוכן העמידה, מהזכויות בנכס50%-החברה מחזיקה בכ▪

SF38,000-בשטח של כCommunity facilityוכן , חניות300, יחידות למגורים467הנכס צפוי לכלול ▪

$98M-הושקעו כ30/09/2018כאשר נכון ליום , $200M-בכנאמדת , לרבות מרכיב הקרקע, עלות הפרויקט כולו▪

(26מתוך )23-סיימו לבנות את הקומה ה–בניית השלד לקראת סיום –הבניה מתקדמת בהתאם לתוכנית הביצוע ▪



התפתחויות אחרונות
Oskar((572 11thהשלמת הבניה והתחלת שיווק של פרויקט  Avenue
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(תפוסה62%-כ)יחידות102להשכרתחוזיםנחתמולהיוםנכון–החלוהשיווק*(TCOהתקבל)2018מאיבחודשהושלמההנכסבניית▪

SF25,000-כשלבהיקףמסחרשטחיוכן,למגוריםיחידות164-ככוללהנכס▪

(בלבד$4M-כשלבמחיר2003בשנתנרכשההקרקע)$198M-כהינו30/09/2018ליוםנכוןבספריםהנכסשווי▪

Affordable-התחתמיטיביםבתנאים$104M-כשלבהיקףהלוואההנכסכנגדהועמדה2017באוקטובר▪ New York Housing Program,ובגיבוי

letter)אשראימכתב of credit)מ-Bank of China.שלבשיעורשנתיתריביתנושאתההלוואהBank of China Bond index + 2.24%

 *Temporary Certificate of Occupancy– המוכר בישראל4אישור דומה לטופס
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התפתחויות אחרונות
5th 535-545-השלמת שיפוץ השטח המסחרי ב Avenue

ברוקריםמספרבאמצעותלהשכרהמוצעהואוכעת,לאחרונההושלםNBA-הלחנותשצמודRetail-השטחשיפוץ▪

דולרמיליון14-בכהסתכמההשיפוץעלות▪

65,000-כ)השטחאתלהשכירהחברהבכוונת▪ SF)גבוההפיננסיתאיתנותי/בעלים/לשוכרטווחארוךבחוזה



התפתחויות אחרונות
המריוטמימון מחדש להלוואת הבניה שהועמדה לטובת מימון פרויקט מלון 

שבבעלות מר דיוויד מרקסיארדסבהדסון 
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שלמחדשלמימוןהלוואההסכםעלהחברהחתמה2018יוליבחודש▪

MDGשלבתחברה,הפרויקטליזםשהעמידההקודמתהבניההלוואת

מרקסדיווידמרשבשליטת

עלעומדהפרויקטשלהבניההשלמתשיעור,היזםידי-עלשדווחכפי▪

בתחילתלפעוללהתחילצפויוהמלון,(30/06/2018ליוםנכון)92.5%-כ

2019שנת

ועלות,$228M-כהינו30/06/2018ליוםנכוןהנכסשווי,היזםדיווחיפי-על▪

כנכסהפרויקטשוויאומדן$182.5M;-בכידועלמוערכתהכוללתהפרויקט

$271M-כהינומיוצב

שלבסכוםשהינההקודמתההלוואהחלף)$125M(1)שלבסכוםההלוואה▪

36שללתקופההינה,המלוןשלויחידראשוןבשעבודמובטחת($90M-כ

ריביתונושאת,(נוספיםחודשים12-בלהארכתהאופציהעם)חודשים

Libor+4.15(2)%שלבשיעורשנתית

'בבנספחלמצואניתןההלוואהלתנאיבנוגענוספיםפרטים▪

משוויו המיוצב של הפרויקט$165M(2 )75%(1: )ללווה זכות להגדלת סכום ההלוואה לסך של עד הנמוך מבין(1)

במקרה שהלווה יממש את זכותו להגדלת סכום ההלוואה כאמור0.30%-ככל שתמומש תקופת האופציה וב0.50%-שיעור הריבית יעלה ב;1.85%-לא יפחת מLibor-שיעור ריבית ה( 2)

New-York YIMBY, October 24, 2018
Image by Andrew Campbell Nelson



נדבך אחד מאסטרטגית השקעה כוללת–ן "מימון נדל
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הריביתבשיעוריהדרגתיתלעלייהציפיותעםבשילוב,היסטוריבשפלהיווןושיעוריפדרליתריבית–האחרונותבשניםהאתגר

מניבן"בנדלחדשותלהשקעותביחסזהירהגישהדורשים

–ההזדמנות

נמוכיםומינוף(basis)מחירלרמתחשיפהתוךמתמחההחברהבהםובאזוריםנכסיםבסוגין"בנדלהשקעה▪

מחירילפי(האקוויטידרךבנכסיםבהשקעהלהשיגניתןמאשריותרנמוךבסיכוןיותרגבוההתשואהלהניבעשויההחובדרךהשקעה▪

(5%-3%שלהיווןשיעוריהמשקפיםשוק

ישנהלחברה,הצורךבמקרהכך.ובניהולבפיקוחשוטפתמעורבותודורשתהייזוםצדאתהיטבמכירההחברה,פיננסיממשקיעבשונה▪

היזםבנעלילהיכנסאפשרות

–יתרונות

בהוןלהשקעהביחסנמוךבסיכוןהינהן"נדלבחובההשקעה,נמוכהריביתבסביבת:דפנסיביות▪

(ערךמעלייתבמובחן)התזרימיתהתשואהמאשריותרגבוההתזרימיתתשואהלייצרעשויהנכסיבחובהשקעה,יורק-בניו:חזקתזרים▪

באקוויטיהשקעהעל

פחותנזילים(בשותפויותבייחוד)בנכסיםשאקוויטיבעודחזקה(notes)לחובהנזילות,הנוכחיבשוק:נזילות▪

מיטיביםבתנאיםJVלעסקאותוגישהמתחריםפניעלבולטיתרוןלהנותנתגמישמימוןלהעמידהחברהיכולת:שותפויותיצירת▪

בריביתלעלייהאפקטיביגידורנותנת(לליבורצמודכ"שבד)בחובהשקעה.דולרמיליארד2-בכנכסיםלחברה:הנכסיםתיקגידור▪



Is the property 

fits the company 

strategy and the 

existing portfolio?

yes

Perform a 
detailed 

analysis & DD

Negotiation &
Deal structuring

Pure equity 

position

Option for an 

equity deal

High quality fixed 

income security

Investment period Maturity

go

Termination

no

Termination

no

Repayment

מתודולוגיה ותהליך–ן "מימון נדל
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מלווהשלמבטמנקודתוהן(אקוויטי)בעליםשלמבטמנקודתהןפוטנציאליתעסקהכללעומקבוחנתהחברה▪

העמדתותשקלראויההשקעהלהוותעשוייםהםאיתנהכלכליתהיתכנותובעליהחברהשלהפורטפוליואתתואמיםהפרויקטאווהנכסבמידה▪

הפרויקטאולנכסמימון

123למשל)הנכסאוהפרויקטבהוןהשקעהעםיחדתשולבחובדרךהשקעה,לעיתים▪ Linden,1428 Fulton)
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Annual interest rate

(not including additional fees)
Funded as of September 30, 2018Total commitmentUnderlying asset

L+4.15%$125M$125M(1)461 W 34 St, Manhattan

8.50%$20M$20M245 5th Avenue, Manhattan

L+8.25%$58M$160M123 Linden Blvd, Brooklyn

6.335%$7.1M$8.6M900 8th Ave, Manhattan

L+7.25%$11.3M$53M1428 Fulton St / 343 Ralph Ave, Brooklyn

L+8.50%$24M$24MPrime Harlem, 124th St, Manhattan

L+10.00%$13.1M$36.8M(2)Greystone Hotel, Miami

L+10.75%-$12M112-24 Astoria Boulevard, Queen, NY

L+11.00%$18M$18M102 John St, Manhattan

$276.5M$457.4MTotal

ריכוז עסקאות–ן "מימון נדל

’ללווה זכות להגדלת סכום ההלוואה כמפורט בנספח ב(1)

+4.75%Lבריבית של ' בוצעה סינדיקציה עם צד ג$20Mבגין (2)



(דולר'מ)ריכוז נתונים פיננסים

31/12/2017 30/09/2018 תמצית מאזן

429 227 נכסים שוטפים

1,865 2,146 נכסים לא שוטפים

2,294 2,373 סך נכסים

96 101 התחייבות שוטפות

908 987 התחייבויות לא שוטפות

1,004 1,088 סך התחייבויות

772 771 הון מיוחס לבעלים

1,290 1,285 הון עצמיסך

1-9/2017 1-9/2018 נתונים תפעוליים עיקריים

46.0 57.9
NOI 

כולל חלק החברה בחברות מוחזקות  )

(Promoteכולל 

13.3 16.9
FFO

כולל חלק החברה בחברות מוחזקות  )

(Promoteכולל 
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סיכום
ן הגדולות והמובילות בניו יורק"מחברות הנדל▪

ן על גווניו השונים"הנהלה אקטיבית ובעלת ניסיון מעמיק בנדל▪

תוך גידור סיכונים מתמיד  , במחירי כניסה נוחיםהשקעה בנכסים אטרקטיבים▪

עלויות נמוכות במחזור חוב-נגישות מצוינת לבנקים ולשוק ההון ▪

ארוך  מ"במחשוכרים איכותיים במגוון תחומי פעילות ▪

יחסי מינוף נמוכים ותזרים חזק▪
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▪Consider only deals in which the underlying asset is compatible with the 

existing real-estate portfolio (type of asset, location etc.)

▪A first step aims to prepare the ground for a better equity position in the future

▪A complementary hedging activity → Mitigating current market risks

An integral part of our 

holistic investment 

approach

Relying on our real-

estate expertise

▪Analyzing the fundamentals of the property / project from a real-estate 

developer perspective

▪Performing a detailed due-diligence similar to any other equity transaction 

▪Maintaining high managerial involvement – An active overseeing of the project

▪Setting an effective monitoring mechanism (including on-ground supervision)

▪Short duration & maturity – Re-negotiation & exit option

▪Strict covenants (Operational & Financial), strong collaterals and guarantees

Minimizing and 

controlling the risk

16
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▪Moinian group owns approximately $2B of assets in the Far West Side

▪Structured the deal to possess a good position to execute a future equity transaction, 

while meanwhile enjoy strong and stable cash-flow (interest+fees)

▪Mitigating current market risks – Obtain a significant foothold in the project with low 

exposure to the risks involved (land value, construction risk etc.)

An integral part of our 

holistic investment 

approach

Relying on our real-

estate expertise

▪ In-depth knowledge of the project's surrounding area

▪Extensive experience and expertise in constructing and operating assets of this 

particular type (A limited service hotel, similar to HGI)

▪Performed a comprehensive DD, including stress tests and a detailed examination of 

the construction plans and budget

▪The investment was made at a stage when already started building the foundations, 

and after signing a franchise agreement with Marriott

▪Full-time supervision on ground, ongoing detailed reporting, an approval mechanism 

regarding changes in budget, schedules etc.  

▪The initial loan term was 10 months only → allowed the company to re-assess the 

project’s progress and risk; The current loan was granted after the owner contributed  

significant additional equity to the project.

▪Low leverage (LTC vs. LTV), secured by a first lien and personal guarantees  

Minimizing and 

controlling the risk

דוגמה ליישום עקרונות העבודה–ן "מימון נדל

461 W 34 St, Manhattan

נספח א
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▪The property is located in a rapidly developing area that experiences strong demand 

for residential apartments
▪

▪A combined equity & debt deal that allows the company to enjoy both strong and 

stable cash-flows (interest and fees) and value appreciation

▪Mitigating current market risks – from the company perspective, the equity investment 

is non-leveraged (as the company is the only lender as well)

▪Right of first refusal to join as equity partners in additional projects in the area 

An integral part of our 

holistic investment 

approach

Relying on our real-

estate expertise

▪ In-depth knowledge of the project's surrounding area

▪Extensive experience and expertise in constructing and managing such multifamily 

assets

▪Performed a comprehensive DD, including stress tests and a detailed examination of 

the construction plans and budget - from both equity partner and a lender perspective

▪The investment was made at a stage when zoning and all permits were already in 

place, and in progress to achieve 421-a tax benefits

▪Full-time supervision on ground, ongoing detailed reporting, an approval mechanism 

regarding changes in budget, schedules etc.  

▪Low leverage (LTC vs. LTV), secured by a first lien and guarantees

▪The company’s partners in the project are subject to a non-competition restriction

Minimizing and 

controlling the risk

דוגמה ליישום עקרונות העבודה  –ן "מימון נדל
123 Linden Blvd., Brooklyn

נספח א
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245 5th Avenue, Manhattan461 W 34 St, ManhattanAddress

Joe SittDavid MarxSponsor / Partner

• Stabilized office & retail property

• Historical average occupancy: >90%

• 2017 NOI: ~$12.1M

Transition loan for a limited service hotel: Courtyard 

Marriott flag, 399 keys and 2,820 SF of retail space

Underlying property 

description

$20M mezzanine loan

• Senior loan in the amount of the lower of $125M 

and 55% of the asset’s estimated stabilized value

• The borrower has an option to increase the loan 

amount to be the lower of $165M and 75% of the 

asset estimated stabilized value

Investment type

Moinian limited holds 16.67% (25% with promote) of 

the equity rights in the property
-Moinian equity perspective

7 years36 month + 12 month extension optionTerm

8.50% fixed

The higher of: (1) 1.85%+4,15%; (2) L+4.15%

• Additional 0.30% if increasing the loan amount

• Additional 0.50% if exercising the extension option

Annual interest rate

-

• Closing fee: 1.0%

• Extension fee: 0.5%

• Exit fee: 0.75%

Additional fees

LTV (senior + mezzanine) = 65%LTC = 71%       LTV once stabilized = 48%LTC / LTV

• Bad Boy guaranty

• Full interest and carry guaranty

• Bad Boy guaranty

• Completion guaranty

• Full interest and carry guaranty

Guarantees

נספח ב
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900 8th Ave, Manhattan123 Linden Blvd, BrooklynAddress

Moinian GroupMoinian Limited, Solomon Feder & Israel NeimanSponsor / Partner

• Stabilized residential: 42 story, 393 units (77% market, 

23% affordable)

• Historical average occupancy: 96%

• Estimated 2017 NOI: ~$13.7M

Residential development: 467 units, 421-a tax 

benefits

Underlying property 

description

$8.6M B note$20M equity (50%) + $160M senior loanInvestment type

Property is owned by the groupCombined investment of both equity & debtMoinian equity perspective

4 years – full amortization42 month + 6 month extension optionTerm

6.335% fixedLibor +8.25%Annual interest rate

-Extension fee: 0.5%Additional fees

Overall LTV (senior + B note) = 40%LTC = 80%       LTV once stabilized = 55%LTC / LTV

-
• Completion guaranty

• Full interest and carry guaranty
Guarantees

(2/5)מידע תמציתי על כל הלוואה –ן "מימון נדל נספח ב
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Prime Harlem, 124th St, Manhattan

(around corner from Aloft hotel & Whole foods)
1428 Fulton St / 343 Ralph Ave, BrooklynAddress

Natanel Deitcher & Edward PoteatJoe Brunner & Abe MendelSponsor / Partner

Land as of right 306,000 SF, zoning for residential (50% 

market, 50% affordable) + 31,000 for community center 

+100,000 SF for future development

Residential development: 155 units (80% market, 

20% affordable), 421-a tax benefits

Underlying property 

description

$24 senior loan
$7M equity (35%) + $53M senior loan

(Equity promote for 10 years: 40% if IRR > 20%)
Investment type

Right of first refusal on equity if soldCombined investment of both equity & debtMoinian equity perspective

12 month + two 6 month extension options24 month + 6 month extension optionTerm

Libor +8.50%Libor +7.25%Annual interest rate

• Closing fee: 1.0%

• Extension fee: 0.5%

• Exit fee: 1.0%

• Closing fee: 1.0%

• Extension fee: 0.5%

• Exit fee: 1.0%

Additional fees

LTV = 53%LTC = 73%       LTV once stabilized = 62%LTC / LTV

• Full interest and carry guaranty
• Completion guaranty

• Full interest and carry guaranty
Guarantees

(3/5)מידע תמציתי על כל הלוואה –ן "מימון נדל נספח ב
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112-24 Astoria Boulevard, Queen, NY
Greystone Hotel

19th St/Collins Ave, Miami
Address

David MarxVos Hospitality – Trans Inns & B GroupSponsor / Partner

Re-development of 126 key AC Marriott hotel

Re-development of full service hotel,

92 rooms & 12,600 SF amenity with F&B 

component on rooftop

Underlying property 

description

$12M mezzanine loan
$20 senior loan which was syndicated with a third 

party for Libor+4.75% and $16.8M mezzanine loan
Investment type

-Option to purchase ~24% at $5.7M equityMoinian equity perspective

18 month +  12 month extension option24 month + three 12 month extension optionsTerm

Libor +10.75%Libor +10.00%Annual interest rate

• Closing fee: 1.00%

• Extension fee: 0.50%

• Exit fee: 1.00%

• Closing fee: 1.50%

• Extension fee: 0.50%

• Exit fee: 1.00%

Additional fees

LTV <= 65%LTC = 55%LTC / LTV

• Personal & Bad Boy guaranty

• Completion guaranty

• Full interest and carry guaranty

• Limitations on additional debt

• Completion guaranty

• Full interest and carry guaranty
Guarantees

(4/5)מידע תמציתי על כל הלוואה –ן "מימון נדל נספח ב
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102 John St, ManhattanAddress

Moinian GroupSponsor / Partner

Land as of right 14,229 SF, zoning for residential 

and retail

Underlying property 

description

Mezzanine loan in the amount of the lower of $18M 

and 70% of the land fair value
Investment type

Property is owned by the groupMoinian equity perspective

12 month + two 6 month extension optionTerm

Libor +11.0%Annual interest rate

• Closing fee: 1.00%

• Extension fee: 0.50%

• Exit fee: 1.00%

Additional fees

LTV <= 70%LTC / LTV

• Completion and carry guaranty

• Bad Boy guaranty
Guarantees

(5/5)מידע תמציתי על כל הלוואה –ן "מימון נדל נספח ב
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