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Buckingham Hall  בית דירות להשכרה מסוגHUD



Spencerשלערךניירותהצעתמהווהאינהזומצגת Equity Group Limited(החברה":להלן)"ניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבור

המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווהזומצגת.לציבורערך

ערךבניירותהשקעה.בלבדתמציתימידעהינוהמידע.מסיועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו"(המידע":להלן)

רכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרט,החברהשלערךובניירותבכלל

וביצוע,2019לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחזהובכלל,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירות

מידעאו/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםלכלולעשויהזומצגת.שלווכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיניתוח

ולפייורקניובעיררובעיםלפיNOI-הנתוניפילוחלרבות)לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגבומהאופןשונהבאופןהמוצג

פירעונותהיקף,2020בספטמבר30יוםלאחרשבוצעומחדשמימונים,נזילותיתרותשלשמירהעלהחברההקפדת;(6שקף)שימושים

פילוח;(7שקף)2020בספטמבר30ליוםהדוחותתאריךלאחרעיקרייםהונייםאירועיםוסיכוםבשנה('ב-ו'אסדרות)החובאגרותקרנות

Parkviewבנכסיםהלוואותוהגדלתמחדשמימון;(9שקף)החברהשלהבכירהחובבגיןוהריביתהקרןתשלומי Apartments,

Morrisaniaו-Jerome(10שקף),סדרה)החובאגרותלמחזיקיההצעההשוואתטבלת;(13שקף)הקורונהוירוסמשברהשפעותתיאור

.((15שקף)('א

החובבגיןוהריביתהקרןתשלומיפילוח(ב);(7שקף)בשנה('ב-ו'אסדרות)החובאגרותקרנותפירעונותהיקף(א):בדברהחברההערכות

בחוקהמונחכהגדרת)'עתידפניצופהמידע'מהווים;(13שקף)הקורונהוירוסהתפרצותמשברהשפעת(ג)-ו;(9שקף)החברהשלהבכיר

לאשלעילהחברההערכותכילכךוודאותואין,המלאהבשליטתהואינההחברהשלניסיונהעלהמתבסס,(1968-ח"תשכ,ערךניירות

שונהשיהיהאו/ויתממשלאעתידפניצופהשהמידעלכךלהביאהעשוייםהעיקרייםהגורמים,החברהלהערכת.מהותיבאופןאף,ישתנו

אישורלרבותנדרשיםרגולטוריםאישוריםוקבלתלמגוריםהדירותשוקבמצבתמורות;המקומיתבכלכלהתמורות:הינםלעילמהמתואר

שלפיננסיםקשיים;התפשטותוומניעתהקורונהוירוסבמשברהטיפולבענייןרשויותשלהחלטות;וכדומההריביתבשיעורישינויים;אכלוס

המידעכיודאותכלאין,לפיכך.חיצונייםבגורמיםותלותאשראיבגיוסקשיים;שכירותבדמילשאתביכולתםלפגיעהיובילואשרשוכרים

.לעילמהאמור,מהותיבאופןאף,שונהלהיותיכולוהואיתממששלעיל

הבהרה משפטית
ומידע צופה פני עתיד

Friendset Apartments
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ברובעיםבעיקר)יורק-ניובעירלהשכרהדירותבניינישלוהשכרההשבחה,ברכישהמתמקדתהחברה

HUDתחתמפוקחתבשכירותדירותהשכרתהינוהחברהמפעילותגדולחלק.(וברונקסברוקלין

(Department of Housing).חופשיתושכירותמפוקחתבשכירותלהשכרהדיורנכסילחברהבנוסף.

לתחוםכניסהHUD.תחתההשכרהבתחוםיורקבניוהגדולותהשחקניותלאחתנחשבתהחברה

.הפדראליהשיכוןמשרדשלהרגולציהעםמעמיקההכרותמחייבת

כרטיס ביקור

Buckingham Hall  בית דירות להשכרה מסוגHUD
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פרופיל עסקי ופיננסי
30/09/2020ליום 

2,725

*דירות להשכרה

בבעלות החברה  , בנוסף

נכס  )נכסים נוספים 

קרקעות , לוגיסטיקה מניב

(.להשבחה והסכמי חכירה

96%
שיעור תפוסת

הנכסים

30/09/2020נכון ליום 

שיעור התפוסה ליום 

.נותר יציב31/12/2020

$371.6M
הון בעלי המניות  

30/09/2020נכון ליום 

$49.3M
NOI  שנתי

חודשים אחרונים שהסתיימו 12לתקופה של )

של NOI-כולל חלק יחסי ב.  30/09/2020ביום 

(.השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

61.4%
נטו CAP-חוב נטו ל

30/09/2020נכון ליום 

(.כולל חלק החברה בחוב של חברות כלולות)

$85.4M
מזומנים ושווי מזומנים  

30/09/2020ליום 

ולא כולל  לפי דוחות כספיים מאוחדים 

אירועים לאחר תאריך המאזן אשר הגדילו  

. את יתרות הנזילות של החברה

.  7לפרטים נוספים ראו שקף 

A2.il / ilA
'  ב-ו' ח א"דירוג סדרות אג

(בהתאמה)ובמידרוגבמעלות 

לסדרת  +ilAדירוג 

המובטחת  ' ח ג"אג

.בשעבוד ראשון

Long Island City

$12.6M
FFO  שנתי

חודשים אחרונים שהסתיימו 12לתקופה של )

של FFO-כולל חלק יחסי ב.  30/09/2020ביום 

(.השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
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. Fox Hillלא כולל יחידות דיור בעסקת* 



המסובסדהדיורתכנית

(Section הקונגרסי"ענוסדה(8

בשכרסיועלספקבמטרה1974-ב

.יכולתמעוטותלמשפחותדירה

01

HUDתכנית דיור בר השגה מסובסד של 

בנייתעודדההמדינה

HUDשלפרויקטים

מסהטבותמתןי"ע

בפרויקטיםלמשקיעים

.שכאלה

02
לרובהינהבתוכניתלהיכללהזכאות

השנתיתהכנסתםאשרלשוכרים

עולהאינה(המשפחהלגודלהמתואמת)

באזורהחציוניתמההכנסה80%על

.לגוררוציםהםבוהבניין

03
ההפרשכללבדרךיהיההדירהבשכרהסיוע

לביןדיורליחידתשנקבעהדירהשכרבין

החודשיתמההכנסה30%(א)מביןהגבוה

10%(ב);המשפחהשלהמתואמת

.המשפחהשלברוטוהחודשיתמההכנסה

04
,כיוםהקיימתהסבסודלנוסחתבהתאם

משכרמשמעותיחלקהחברהמקבלת

,שבבעלותהHUD-הבניינישלהדירה

.מהממשלהישירות

05

. מאותם נכסים71%-עמד על כHUD-י ה"ששולמו עHUD-שיעור דמי השכירות בנכסי ה-2019בשנת 
.  HUD-י ה"חל גידול בשיעור שכר הדירה ששולם ע2020בשנת 
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פילוחים ומגמות

בערךהאפקטיביהחברהחלקלפימחושב.30/09/2020ליוםנתונים

.הנכסיםשלהספרים

NOI(עיקרישימוש)שנתיבחישוב.

NOIהאפקטיביהחברהחלקלפימחושב.

.של עסקאות משותפותNOI-כולל חלק יחסי ב*
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התקופותהון בעלי המניות לאורך
דולרבאלפי

55%36%

9%

ן לפי מיקום  "פילוח שווי נכסי נדל
בניו יורק

ברוקלין ברונקס קווינס ומנהטן

80%

20%

NOIפילוח 

מגורים אחר



נזילות  
וגמישות פיננסית

ביחסמספקותנזילותיתרותשלשמירהעלמקפידההחברה,שניםלאורך

.השוטפותח"האגלחלויות

אתהגדילההחברה2020לשנתשלישירבעוןסוףועד2020שנתמתחילת

שלקרנותותשלומיהקורונהמשברחרף)דולר'מ30-כבעודהנזילותיתרת

.(ח"אגגיוסיללאחובאגרות

יתרותאתלהגדילהמשיכהאףהחברה-הכספיהדוחתאריךלאחר

שיעוראתהורידואףאשר)מחדשמימוניםמספרשלהשלמהי"עהנזילות

שללחברהתזריםשיצרונכסיםבמספר(הקודמותלהלוואותביחסהריבית

פעלההחברה,בנוסף.(10שקףראונוספיםלפרטים)בקירובדולר'מ15-כ

פרעההחברה,מנגד.דולר'מ70-כשלברוטובתמורה'בח"אגלהרחבת

',בח"אגהרחבתלאחר.דולר'מ30-כשלבהיקף'אח"אגשלוריביתקרן

.דולר'מ49-לכמסתכמיםבשנה'ב-ו'אח"אגקרנותפירעונותהיקף
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ייעוד עיקרימיקוםהצגה חשבונאיתשיעור החזקהשם הנכס#
מספר יחידות

דיור
שיעור תפוסה

^לפי שימוש עיקרי 

,  שווי ספרים
באלפי דולר

LTV
NOI

בחישוב שנתי
באלפי דולר

FFO
בחישוב שנתי
באלפי דולר

הערות

1Buckingham Hall Apartments50%בית דירות לצורכי ברוקליןאיחודHUD18098%59,00049.1%3,5171,861

2Highbridge Concourse Phase II100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD17398%66,45052.6%3,0311,435שווי הנכס כולל גם מרכיב קרקע .

3Jerome Terrace Apartments100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD7896%12,15035.7%696
407

לפרטים לגבי עדכון מימון הנכס לאחר תאריך  
. 10המאזן ראו שקף 

4Morrisania II Apartments100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD20399%62,50025.7%3,3552,474
לפרטים  . שווי הנכס כולל גם מרכיב קרקע

לגבי עדכון מימון הנכס לאחר תאריך המאזן  
. 10ראו שקף 

5Parkview Apartments100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD7297%10,30033.7%501271
לפרטים לגבי עדכון מימון הנכס לאחר תאריך  

. 10המאזן ראו שקף 

6Riverstone Houses100%בית דירות לצורכי ברוקליןאיחודHUD12095%23,30042.1%1,231628

7Kings Court Apartments99%בית דירות לצורכי ברוקליןאיחודHUD11098%16,65053.6%838430

8Tilden Apartments100%בית דירות לצורכי ברוקליןאיחודHUD5593%14,90061.9%758281

9Logan Plaza100%13094%23,30080.6%1,251544בית דירותמנהטןאיחוד

10Duffield Housing100%10100%10,05054.8%461204בית דירותברוקליןאיחוד

113 Spencer Court100%1694%3,05025.6%158125בית דירותברוקליןאיחוד

125 Spencer Court100%1688%2,70031.2%13599בית דירותברוקליןאיחוד

13Highbridge Phase 1100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD12297%18,95057.7%1,045495

14The North Flats-Phase I-Church and School66.9%91בית דירותברוקליןאיחודNR80,78060.3%15699

החברה מקדמת את אישורי האכלוס ותחילה  
NOI-היקף ה. מחודשת של השכרות בנכס

בהתאם  )הפוטנציאלי בהנחת ייצוב הנכס 
.דולר' מ3.8-הינו כ(  להערכת השווי

15Noonan Plaza100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD28396%76,26071.5%4,7051,611
חושב בניכוי פיקדון לצורך השקעות  LTV-ה

. הוניות בנכס

16Academy Gardens100%בית דירות לצורכי ברונקסאיחודHUD46999%76,80064.1%4,6292,326

17Friendset Apartments50%בית דירות לצורכי ברוקליןאיחודHUD25997%62,45075.0%4,0242,044

18Albee50%15091%155,20076.7%6,2401,016בית דירותברוקליןאיחוד

19Long Island City40%100%נתונים לפי -חברה כלולה18893%123,10059.4%5,0181,402בית דירותקווינסשווי מאזני  .

20101 Varick50%100%נתונים לפי -חברה כלולה100%73,05071.1%3,5811,465---לוגיסטי/משרדיםברוקליןשווי מאזני  .

21Harrison49%100%נתונים לפי -חברה כלולה197,20035.6%171171------קרקע להשקעהברוקליןשווי מאזני  .

22Fulton 625 ו- Fulton 635*נתונים בטבלה לפי חלק החברה6,1606,160---98,458------(מניבים)הסכם חכירה ברוקליןשווי מאזניהון מועדף.

2,72596%1,266,59857%51,66125,548(100%לפי )כ "סה
625-635אינו כולל את  LTV-נתון ה

Fulton 

.2020במרץ 27שפורסם ביום 2019לדוח תקופתי של החברה לשנת 1.7.8.2-ו1.7.8.1לפרטים נוספים ראה סעיפים . או חברת הנכס והלוואות חברת הנכס/הנתונים מתייחסים להון מועדף שהעמידה החברה בלבד ולא לנכס ו* 
. Fox Hillהטבלה לעיל אינה כוללת את עסקת 

30/09/2020נתונים ליום , מצבת הנכסים
מהנכסים100%הנתונים בטבלה הם לפי 
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.שיעורי התפוסה בשטחי המסחר בנכסים מהותיים מפורטים בגילוי הייעודי אודות נכסים אלה. שטחי המסחר בנכסים אינם מהותיים לחברה, ככלל. שיעורי התפוסה מתייחסים לשטחי המגורים בלבד^ 

קישור להורדת הטבלה באקסל

https://www.dropbox.com/s/0gygd13xsx2dvq9/SEG-ASSETS%20TABLE%20Q3-2020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gygd13xsx2dvq9/SEG-ASSETS%20TABLE%20Q3-2020.xlsx?dl=0


100%נתונים לפי –חוב מאוחד 
באלפי דולר

1שנה 
תשלום קרן 

Q4/2020 – Q3/2021

2שנה 
תשלום קרן 

Q4/2021 – Q3/2022

3שנה 
תשלום קרן 

Q4/2022 – Q3/2023

4שנה 
תשלום קרן 

Q4/2023 – Q3/2024

ואילך5שנה 
תשלום קרן 

Q4/2024 – ואילך
הערותכ"סה

3 Spencer Court22765---787

5 Spencer Court24826---850

Parkview Apartments517174763,2623,535
לעדכון אירועים לאחר תאריך  

10המאזן ראו שקף 

Highbridge Concourse Phase II-50269171334,09436,000

Buckingham Hall Apartments---29,524-29,524

Duffield Housing----5,8005,800

Jerome Terrace Apartments--13324,4554,500
לעדכון אירועים לאחר תאריך  

10המאזן ראו שקף 

Kings Court Apartments--1681748,8589,200

Logan Plaza47449050752316,93318,928

Morrisania II Apartments25735136437815,12716,477
לעדכון אירועים לאחר תאריך  

10המאזן ראו שקף 

Riverstone Houses2002082172269,1019,952

Tilden Apartments-1321821888,9979,500

Highbridge Phase 1----11,18411,184

Academy Gardens----50,00050,000

Noonan Plaza--41156864,31265,290

Friendset Apartments----47,40047,400

The North Flats-85188792047,34250,000

Total banks consolidated1,0284,1963,51433,322326,865368,927
Albee(ח ג"אג')2,4462,4462,4462,446112,531122,316

100%נתונים לפי –חוב של חברות כלולות 
באלפי דולר

1שנה 
תשלום קרן 

Q4/2020 – Q3/2021

2שנה 
תשלום קרן 

Q4/2021 – Q3/2022

3שנה 
תשלום קרן 

Q4/2022 – Q3/2023

4שנה 
תשלום קרן 

Q4/2023 – Q3/2024

ואילך5שנה 
תשלום קרן 

Q4/2024 – Q3/2024
הערותכ"סה

Long Island City----74,00074,000

101 Varick-45,500---45,500

Harrison
70,500----70,500

מ על מימון מחדש של  "החברה מנהלת מו
ההלוואה וצופה להשלים זאת במהלך הרבעון  

.2021הראשון לשנת 

Total Non-Consolidated70,50045,500--74,000190,000

30/09/2020נכון ליום , טבלת חוב בכיר
.בסוף חיי ההלוואה אותו צופה החברה למחזר במועד הרלוונטי" הבולט"הנתונים כוללים גם את מרכיב 
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. ככל שישנה, בהנחת מימוש אופציית הארכה-

קישור להורדת הטבלה באקסל

https://www.dropbox.com/s/0gygd13xsx2dvq9/SEG-ASSETS%20TABLE%20Q3-2020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gygd13xsx2dvq9/SEG-ASSETS%20TABLE%20Q3-2020.xlsx?dl=0


.לחברהוהושבונפרעובעברהחברהנתנהאותןדולר'מ28.5-כשלקרןבהיקףהלוואות2020בשנת-ן"נדלהלוואות•

•Harrison–יורקניוועירייתהנכסחברתכנגדהערעוראתהדוחהיורקניומדינתשלהעליוןהמשפטביתהחלטתהתקבלה,2020בפברואר20ביום.

•North Flats-בריבית(דולר'מ46בסךישנההלוואהנפרעה)דולרמיליון53-כשלכוללבסךבנכסמחדשמימוןהחברהביצעההדיווחתקופתבמהלך
.(בלבדריביתתשולםהראשונותוחציבשנהכאשר)ההלוואהנטילתמתאריךשנים5הינוהחדשהההלוואהשלהסופיהפירעוןמועד.4.18%-כשל

•Albee-מהשטח53%-כהמהוויםר"ראלפי16.5-כשלבשטחקצהשוכריעםשנים15-לשכירותהסכמישנינחתמוהדיווחתקופתבמהלך
קבועותעליותנקבעובהסכמים."(ההסכמים":להלן)בשנהדולרמיליון1.2-כשלבתמורה,בגינםהשכירותדמימפוטנציאל%60-וכבנכסהמסחרי

הסכימו2020ביוני29ביום.בהתאמה,דולרמיליון1.49-ו1.34-כשללסךהשכירותדמיאתיעדכנואשרשנים10-ו5תוםלאחרהשכירותבדמי
עלהנכסלחברתששולמוב"ארהדולרמיליון1שללסךבתמורהוזאתהראשיתהשכירותבהסכםההתקשרותהפסקתעלהראשיוהשוכרהנכסחברת

.הפנוייםהשטחיםיתרתלהשכרתמ"מומנהלתהחברה.הראשיהשוכרידי

•Whitlock-השלימההחברה,2020שנתשלהשלישיהרבעוןבמהלך(Closing)דולרמיליון25-כשלכוללתבתמורההקרקעשלהמכירהעסקתאת.

•- Parkview Apartments3.5-כשלבסךישנההלוואהנפרעה)דולרמיליון5.6-כשלכוללבסךמחדשמימוןהשלימההחברה2020אוקטוברבחודש
בשנתיים,(נוספותשנים5-להחברהשלאופציהוכוללת)שנים5-להינהההלוואה,3.625%-כהינוהחדשהההלוואהעלהריביתשיעור.(דולר'מ

.בלבדריביתתשולםהראשונות

•- Morrisania(דולר'מ16.5-כשלבסךישנההלוואהנפרעה)דולר'מ26.6-כשלכוללבסךמחדשמימוןהשלימההחברה2020דצמברבחודש.
השניםבשלוש.ההלוואהנטילתמתאריךשנים10הינוהחדשהההלוואהשלהסופיהפירעוןמועד,2.69%-כהינוהחדשהההלוואהעלהריביתשיעור

.בלבדריביתתשולםהראשונות

•Jerome-דולר'מ7.5-כעלעומדתכיוםשההלוואהכך,דולר'מ3שלבסכוםהנכסבגיןההלוואהלהגדלתפעלההחברה–2020אוקטוברבחודש
כאשרשנים3-כבעודהינוההלוואהשלהסופיהפירעוןמועד,3.625%הינוהריביתשיעור.(דולר'מ4.5-כעלעמדהחובהיקףהחובהגדלתטרם)

.בלבדריביתתשולםהראשונותבשנתיים.שנים5בעודההלוואהאתלהאריךאופציהישלחברה

אירועים נבחרים לתקופה של תשעה חודשים  
ואירועים נבחרים לאחר תאריך המאזן30/09/2020שהסתיימו ביום 
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436 Albee



מאזן-נתונים פיננסים 
בדצמבר31ליום בספטמבר30ליום נתונים מאוחדים  

2020201920192018ב"באלפי דולר ארה

שוטפיםנכסים

85,36966,80655,74358,586מזומניםושווימזומנים

500571500914ומיועדיםמוגבליםפיקדונות

20,54728,54725,547-ן"נדללמימוןהלוואות

9,43811,3469,57313,253אחריםשוטפיםנכסים

43,03143,55020,650-למכירההמוחזקיםשוטפיםלאנכסים

שוטפיםלאנכסים

774,790921,340752,650940,216להשקעהן"נדל

198,749140,994202,051150,686המאזניהשווישיטתלפיהמטופלותהשקעות

4,6665,2405,2096,296ן"נדללמימוןהלוואות

20,94927,51726,61332,921ומיועדיםמוגבליםפיקדונות

3,7793,8813,8816,388אחריםשוטפיםלאנכסים

1,098,2401,241,2731,128,3171,255,457נכסיםכ"סה

שוטפותהתחייבויות

מבנקיםא"לזהלוואותשלשוטפותוחלויותק"לזהלוואות
1,028124,101פיננסייםותאגידים

59,909118,468

39,40136,51936,79433,928חובאגרותשלשוטפותחלויות

14,99017,71517,26313,839זכותויתרותזכאים

שוטפותלאהתחייבויות

350,088270,001299,057283,610פיננסייםותאגידיםמבנקיםהלוואות

273,066307,412285,173295,621חובאגרות

1,9982,0931,9701,967משוכריםפקדונות

680,571757,841700,166747,433התחייבויותכ"סה

371,647353,967378,988376,283לבעליםהמיוחסעצמיהון

46,022129,46549,163131,741שליטהמקנותשאינןזכויות

417,669483,432428,151508,024העצמיההוןסך
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Academy



תוצאתייםנתונים 

נתונים מאוחדים  
לתקופה של תשעה חודשים  

בספטמבר30שנסתיימה ביום 
בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

202020219201920182017ב"באלפי דולר ארה

38,73240,64554,27147,41939,265הכנסות מדמי שכירות והכנסות נלוות

00-1,0004,657הכנסות מדמי ייזום ואחרות

8411,7332,2584,0723,133ן"הכנסות ממתן הלוואות למימון נדל

11,12812,78017,07114,98814,577הוצאות תפעול נכסים

28,44529,59839,45837,50332,478רווח גולמי

3,8023,8725,0444,3373,377הוצאות הנהלה וכלליות

24,64325,72634,41433,16629,101רווח תפעולי  

4,41710,18524,20242,256(444)נטו, חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

3,737(7,229)10,695(8,833)(9,268)ן להשקעה"משינוי ערך ומימוש נדל( הפסד)רווח 

-103350470213משינוי ערך נכס פיננסי( הפסד)רווח 

15,03421,66055,76450,35275,094רווח מפעולות רגילות

(18,934)21,141(27,331)(24,835)(1,086)מהפרשי שער ועסקאות הגנת מטבע( הוצאות)הכנסות 

2592742854,5562,198הכנסות מימון

22,86924,41538,42631,97629,103הוצאות מימון

44,07329,255(9,708)(27,316)(8,662)נקי( הפסד)רווח 

3,70533,03930,163(21,316)(7,341)נקי המיוחס לבעלי מניות החברה( הפסד)רווח 

(908)11,034(13,413)(6,000)(1,321)נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח 

44,07329,255(9,708)(27,316)(8,662)(הפסד נקי)כ רווח "סה
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Morrisania



משבר 
הקורונה
Covid-19
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העולםאתהפוקדהקורונהמשברעםהחברההתמודדותבדבר2019,בדצמבר31ליוםהמאוחדיםהכספייםלדוחות(4)21לבאורבהמשך
,בפרטיורקניוובעירבכלליורקניובמדינתהממשלהוראותלענייןלרבותבנושאההתפתחויותאחרעוקבתהחברה,2020שנתמראשית

דירותבתיעלבדגש,דירותבתיהשכרתהינההחברהעסקישליבתהעובדהבהינתן.העסקיותתוצאותיהעלהמשברהשפעתאתובוחנת
סמוךועד2020בספטמבר30ליוםנכון,"(הפדראליתהדיורתכנית":להלן)דירהבשכר(סיבסוד)לסיועהפדראליתהתוכניתחלהעליהם

שלהמסחרובשטחילמגוריםהמניביםבנכסיםהתפוסהשיעורי.פעילותהעלהמשברשלמהותיתהשפעהזיהתהלאהחברה,הדוחלתאריך
התקשרויותעלהמגוריםבנכסילרעהמהותיתהשפעההאמורהבתקופהנרשמהלאוכןולאחריההדוחתקופתבמהלךיציביםנותרוהחברה

בחלקקצהשוכריעםשכירותחוזיעלוחתימהראשישכירותהסכםביטולעםבקשר.קיימיםשכירותהסכמיוחידושחדשיםשכירותבחוזי
למועדלסמוךועדהדוחתקופתמתחילתיציבנותרהחברהשלהמגוריםבנכסיהגבייהשיעור.לעיל(4)7באורראהAlbeeנכסשלהמסחרי

החברהזיהתהלא,הדוחלתאריךנכון.הכספיותתוצאותיהעלמהותיתהשפעהזיהתהלאהחברה,האמורלאור.הכספייםהדוחותאישור
Northבנכסהלוואהשלמחדשלמימוןהתקשרותהושלמהפברוארחודשבמהלךכךכשבתוך,נזילותהמצבעלהמשברשלמהותיתהשפעה

Flatsידיעללושהועמדהן"נדללמימוןהלוואההחברהשותףפרעאפרילחודשבמהלךוכןלעיל(3)7בבאורכמפורט,דולרמיליון53שלבסך
החברהעומדת,הדוחולתאריך2020בספטמבר30ליוםנכון,כןכמו.לעיל(1)7בבאורכמפורט,במלואהדולרמיליון20שלבסךהחברה
שלהמזומניםיתרות,החברהלהערכת.החברההתקשרהבהםהשוניםהמימוןבהסכמיהקבועיםהתשלוםובתנאיהפיננסיותהמידהבאמות
הכספיהמצבעלהדוחתאריךלאחרלחברהשנבעוהמזומניםעםיחד,דולרמיליון85-כשלכוללבסך,2020בספטמבר30ליוםנכוןהחברה

בהתחייבויותיהלעמודוכןלעיןהנראהבעתידפעילותהאתלנהללהמשיךלהיאפשרו(8)7בבאורכמפורט('בסדרה)חובאגרותמהרחבת
.('ג-ו'ב',אסדרות)החובאגרותלתנאיבהתאםבתשלומיםלרבות,השונות

ידיעלשנאמדמהשווימהותיתשונהלהשקעהן"הנדלשלההוגןשהשווילכךסימניםהתקיימוהאםהחברהבחנה2020,בספטמבר30ליום
שיעורי,היווןשיעוריוביניהםכלכלייםהשפעהגורמיכללהאשר,הדוחבתקופתשנעשתהבבחינה.2019,בדצמבר31בתאריךחיצונישמאי

.האמוריםבגורמיםמשמעותישינויאיןכילמסקנההחברההגיעה,החברהנכסיעלשכירותודמיתפוסה

ויכולתןהמשברעםבפרטיורקניוומדינתבכללב"ארההתמודדותלהמשךבאשרודאותאיוקיימתמתגלגלאירועהינוהמשברכילצייןראוי
שוכריםשלביכולתםלפגיעהלהובילעשויותהמשברשלהשליליותההשפעותהמשך.הקרובהבתקופההשוניםהמשקענפיאתבשניתלפתוח
המזומניםבתזריםלקיטוןלהביאהעלולההשכירותדמיאתלשלםהמסחרובשטחיהפדראליתהדיורלתכניתכפופיםשאינםהחברהבנכסי

שלהמניבן"הנדלנכסישוויוקיטוןשכירותבמחירילירידהולאפשרותהחברהבנכסיהתפוסהבשיעורילירידה,החברהשלהשוטפתמפעילות
.החברה

החברה,הפדראליתהדיורתכניתחלהעליהםדירותבתיעלבדגש,דירותבתיהשכרתהינההחברהעסקישליבתהעובדהלאור,זאתעםיחד
.בהתחייבויותיהולעמודהשוטפתפעילותהאתולממןלהמשיךתוכלהיא,רבזמןימשךלאוהמשברהיהכימעריכה

. ההפניות לעיל מתייחסות לדוח הכספי. 2020לדוח הכספי של רבעון השלישי לשנת 7.7מתוך ביאור -



הצעה למחזיקי 
אגרות החוב

'סדרה א

14North Flats



טבלת השוואה
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'התאמה לשטר ב'לפי שטר אאמת מידה פיננסית

מיידיאמות מידה לפירעון 

דולר  ' מ150-לא יפחת מההון המינימלי
(לא כולל מיעוט)

דולר  ' מ200-לא יפחת מ
(כולל מיעוט)

--35%-לא יפחת מיחס ההון למאזן המינימלי

75%לא יעלה על שיעור של --CAP-יחס חוב ל

--16לא יעלה על EBITDA-יחס חוב ל

NOIדולר' מ20-לא יפחת מ--מינימלי

 EBITDAיחס נכסים כפופים לתוכנית דיור לבין 
( /'בשטר א)מתואם 

המתואם מנכסים הכפופים לתוכניות  NOI-יחס ה 
('בשטר ב)עידוד ממשלתיות או עירוניות המינימאלי 

40%-לא יפחת מ40%-לא יפחת מ

35%לא יעלה על 50%לא יעלה על יזום לסך מאזןפרויקטייחס היקף 

אמות מידה לחלוקה

דולר  ' מ175-לא יפחת מההון המינימלי
(לא כולל מיעוט)

דולר  ' מ215-לא יפחת מ
(לא כולל מיעוט)

--16לא יעלה על EBITDA-יחס חוב ל

65%לא יעלה על שיעור של --CAP-יחס חוב ל

--40%-לא יפחת מיחס ההון למאזן המינימלי

התאמתשעניינןהחובאגרותשלהנאמנותבשטרהקבועותהפיננסיותהמידהאמותאתלשנותמבקשתאינההחברהכיבזאתמובהר
בשטרהקבועיםלמנגנוניםבהתאםריביתפיצוי('אסדרה)החובאגרותלמחזיקיהחברהמשלמתזהלמועדשנכוןיצוין.ריבית

.הנאמנות

ההצעה למחזיקי אגרות  
'החוב סדרה א

נ.העמיתרת35%-כשלמיידימוקדםפירעון
.נ.ע1.00כלעבור1.07₪שלבמחיר



תודה רבה

Logan Plaza-בית דירות להשכרה
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