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של  20211לדוח התקופתי לשנת   עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(

.PACIFIC OAK SOR (BVI) Holdings Ltd  

 )להלן: "החברה"( 

 

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  – חלק שלישי 

וקרקע להשקעה    - לדוח התקופתי    1.7.8בהתייחס לסעיף   .1 ויתווסף מהותיתנכסים מהותיים  יעודכן   ,
 האמור להלן בנוגע לנכסי הנדל"ן אשר סווגו כנכסים מהותיים בדוח התקופתי:

 

 ;במיניאפוליס בניין משרדים - Marquette Plaza .א

 שלושה בנייני משרדים, אטלנטה, ג'ורג'יה;  – Georgia 400 Center .ב

 ה(, ג'ורג'יה; שני בנייני משרדים, בעיר דאנוודי )בקרבת אטלנט – Crown Pointe .ג

 מתחם משרדים וקרקע, בריצ'ארדסון, טקסס;  – Richardson Portfolio .ד

 נכס נדל"ן מניב לשימוש מגורים.  – Lofts at NoHo Commons . ה

 . בניין משרדים בסן פרנסיסקו, קליפורניה- Sacramento  353 .ו

 
ועד לסמוך מועד    2022העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון השלישי לשנת    1

ולא נכלל בפרק א'    2022ולא עודכן בדוחות החברה לרבעון הראשון והשני לשנת  דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי  
  2022למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת    . העדכון מתייחסלדוח זה )דוח הדירקטוריון( 

-2022-01)מס' אסמכתא:    2022באפריל    10( ותיקון לו מיום  2022-01-039640)מס' אסמכתא:    2022במרץ    31שפורסם ביום  
 ולהוסיף על האמור בהם.   לעדכן"( ובא הדוח התקופתי()לעיל ולהלן: "0379899
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    Marquette Plaza   – מבנה מניב  .א

Marquette Plaza    
)באלפי דולר, אלא אם 

 צוין אחרת( 

שנה/תקופ 
 ה

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו שימשה הערכת  8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של 
 הנתונים

ערך  
בספרים  

בסוף  
 תקופה

שווי  
הוגן  
בסוף  
 תקופה

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס 
שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  

 פעל לפיו 

 הנחות נוספות בבסיס ההערכה

 היוון  שיעורי
NOI  מייצג 

 )בדולר(

 שיעור
  תפוסה 
 מייצג 

 Minneapolis אזור 

, Minnesota 

30.9.2022 105,300 105,300 6,548 5,485 5.21% 5.21% 6.17% 58% (7,863) 79.82% 1.57 

Kroll 

 

: לשעבר )

Duff & 

Phelps) 

 

10 year 

DCF 

Terminal Cap 

Rate: 7.00% 

Discount Rate: 

7.75% 

 :2של טווח
6,995 - 9,949 

 : 2טווח של
 80% - 97% 

ציון 
מטבע 

 הפעילות 
 דולר 

שימוש  
 1.44 79.7% 1,018 56% 7.9% 6.4% 6.4% 7,019 8,601 109,805 109,805 2021 משרדים עיקרי 

Terminal Cap 

Rate: 7.00% 

Discount Rate: 

7.50% 

5,803 81.22% 

עלות 
מקורית 
)באלפי  

דולר  
 ארה"ב( 

89,403 2020 106,885 106,885 8,894 7,212 6.7% 6.7% 8.1% 58.2% (1,747) 82.1% 1.52 

Terminal Cap 

Rate: 7.25% 

Discount Rate: 

7.50% 

5,629 83.70% 

חלק  
התאגיד 

 )%( 
100% 2019 102,565 102,565 7,620 6,078 5.9% 5.9% 6.8% 52.1% (1,206) 70.5% 1.69 

Terminal Cap 

Rate: 7.25% 

Discount Rate: 

7.75% 

5,847 86.03% 

שטח 
(SF ) 

522,656 
  :הערות

 .  2022בספטמבר  30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2022 בספטמבר 30יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  (1)
( deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2021בספטמבר  30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2021בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  (2)

 . 2021בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
( deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2020בספטמבר  30ם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום , הינו בהתא2020בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  (3)

 . 2020בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2019באוקטובר  30שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום , הינו בהתאם להערכות שווי  2019בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  (4)

 . 2019בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
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 3 

 

   Georgia Center 400    – מבנה מניב  .ב

400 Georgia 
Center   באלפי(

דולר, אלא אם צוין 
 אחרת( 

 שנה/תקופה 

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו שימשה 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם 
 של הנתונים

ערך בספרים  
 בסוף תקופה 

שווי הוגן  
 בסוף תקופה 

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס 
שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  
פעל 
 לפיו 

 נוספות בבסיס ההערכההנחות 
 

 היוון  שיעורי
NOI  מייצג 

 )בדולר(

 שיעור
  תפוסה 
 מייצג 

 ,Atlanta אזור 

Georgia 

30.9.2022 88,400 88,400 6,395 2,709 3.06% 3.06% 2.97% 50% 2,597 76.13% 2.09 

Kroll 

 

: לשעבר )

Duff & 

Phelps) 

 

10 year 

DCF 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.50% 

 :3של טווח
2,198- 12,327 

טווח 
   :3של

68% - 
91% 

ציון 
מטבע 

 הפעילות 
 דולר 

שימוש  
 2.13 77.3% (5,445) 73% 4.9% 5.3% 5.3% 4,464 8,982 83,988 83,988 2021 משרדים עיקרי 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.50% 

3,492 74.40% 

עלות 
מקורית 
)באלפי  

דולר  
 ארה"ב( 

90,265 2020 87,313 87,313 9,582 5,748 6.6% 6.6% 6.4% 68% (6,303 ) 83.0% 2.07 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.50% 

5,396 83.40% 

חלק  
התאגיד 

 )%( 
100% 2019 91,355 91,355 5,904 3,542 3.9% 3.9% 3.9% (1 ) 65% (1,240) 86.3% 2.30 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.50% 

4,498 84.16% 

שטח 
(SF ) 419,567 הערות: 

 . 2019הנכס נרכש במהלך שנת  (1)
נובע בעיקרו מעלייה בביקוש למבני   2021הגידול בשווי לעומת שנת    . 2022בספטמבר    30  , הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום2022  בספטמבר  30יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (2)

 משרדים מסוגו של הנכס באזור בו הוא ממוקם. 
(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2021בספטמבר    30אם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  , הינו בהת2021בדצמבר    31ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום    השווייצוין כי   (3)

 . 2021בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2019בספטמבר    30על ידי מעריך שווי חיצוני ליום    , הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו2020בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (4)

 . 2020בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
( deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2019באוקטובר    30וני ליום  , הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצ2019בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (5)

 . 2019בדצמבר  31בנכסים עד ליום 

 
 

 
 

 
 שנים.  10על פני  3
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   Crown Pointe   – מבנה מניב  .ג

Crown Pointe 
 

)באלפי דולר, אלא אם 
 צוין אחרת( 

 שנה/תקופה 

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו שימשה 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם 
 של הנתונים

ערך בספרים  
 בסוף תקופה 

שווי הוגן  
 בסוף תקופה 

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס 
שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  

 פעל לפיו 

 הנחות נוספות בבסיס ההערכה

שיעורי  
 היוון

NOI  מייצג 
 )בדולר(

 שיעור
  תפוסה 
 מייצג 

 ,Dunwoody אזור 

Georgia 

30.9.2022 91,000 91,000 7,579 4,045 4.45% 4.45% 4.83% 59% (4,842) 73.11% 2.27 

 
Kroll 

 

: לשעבר )

Duff & 

Phelps) 

 

 
 

היוון 
תזרים 

המזומנים 
(Income 

Approach ) 

Terminal 

Cap Rate: 

7.50% 

Discount 

Rate: 

9.50% 

 :4טווח של
5,358-10,632 

טווח 
 : 4של

81% - 
91% 

ציון 
מטבע 

 הפעילות 
 דולר 

שימוש  
 2.20 69.7% (3,495) 57% 6.6% 6.0% 6.0% 5,522 9,857 92,592 92,592 2021 משרדים עיקרי 

Terminal 

Cap Rate: 

7.50% 

Discount 

Rate: 

9.50% 

5,582 69.90% 

עלות 
מקורית 
)באלפי  

דולר  
 ארה"ב( 

83,400 2020 93,156 93,156 10,873 5,980 6.4% 6.4% 7.2% 57% (7,299 ) 72.1% 2.18 

Terminal 

Cap Rate: 

7.50% 

Discount 

Rate: 

9.50 % 

5,936 75.00% 

חלק  
התאגיד 

 )%( 
100% 2019 98,146 98,146 10,295 5,514 5.6% 5.6% 6.6% 52% 1,146 76.4% 2.24 

Terminal 

Cap Rate: 

7.50% 

Discount 

Rate: 

9.50 % 

6,159 87.36% 

שטח 
(SF ) 

509,792 
 :הערות

    .2022בספטמבר  30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2022 בספטמבר 30יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  (1)
(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2021בספטמבר    30להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  , הינו בהתאם  2021בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (2)

 . 2021בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2020בספטמבר    30שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  , הינו בהתאם להערכות שווי  2020בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (3)

 . 2020בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
 deferred( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2019באוקטובר    31וי חיצוני ליום  , הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שו2019בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  

rent 2019בדצמבר  31( בנכסים עד ליום . 
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    Richardson Portfolio   – מבנה מניב  .ד

Richardson Portfolio 
 

)באלפי דולר, אלא אם 
 צוין אחרת( 

 שנה/תקופה 

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו שימשה 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת 
 ערכם של הנתונים 

ערך בספרים  
 בסוף תקופה 

שווי הוגן  
 בסוף תקופה 

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס 
שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  

 פעל לפיו 

 הנחות נוספות בבסיס ההערכה

שיעורי  
 היוון

NOI  מייצג 
 )בדולר(

 שיעור
  תפוסה 
 מייצג 

 Richardson אזור 

, Texas 
30.9.2022 69,880 69,880 4,964 2,029 2.90% 2.90% 4.6% 27% (3,107 ) 73.27% 1.73 

Kroll 

 

: לשעבר )

Duff & 

Phelps) 

 

 

 

Income 

approach 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

0%0.8 

 :5טווח של
2,064 -  6,099 

 : 5טווח של
ציון  95% - 73%

מטבע 
 הפעילות 

 דולר 

שימוש  
 עיקרי 

 משרדים
וקרקע לא  

 מפותחת 
2021 85,610 85,610 8,090 2,490 2.9% 2.9% 5.6% 44% (10,065) 71.0% 1.68 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.50% 

2,261 73.67% 

עלות 
מקורית 
)באלפי  

דולר  
 ארה"ב( 

44,500 2020 86,612 86,612 10,332 3,046 3.5% 3.5% 4.5% 49% (9,602 ) 71.6% 1.45 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.50% 

3,610 85.15% 

חלק  
התאגיד 

 )%( 
100% 2019 93,712 93,712 10,247 3,559 3.8% 3.8% 4.5% 44% (1,301) 77.5% 1.66 

Terminal 

Cap Rate: 

7.00% 

Discount 

Rate: 

7.75% 

3,673 84.55% 

שטח 
(SF ) 428,0356 הערות:  

מיליון דולר. לפרטים אודות אופן החזקת   4-מהזכויות בנכס אשר הוחזקו עד לאותו מועד על ידי שותף צד ג', וזאת בתמורה לסך של כ  10%( עסקה לרכישת  100%, השלימה חברה מאוחדת של החברה )2021באוקטובר    18ביום   . א
 . 2020לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.15-ו 1.7.9.5עסקת רכשיה כאמור והסכם השותפות אשר היה קיים בו ראו סעיפים הנכס עד להשלמת  

 מיליון דולר.   11-, בתמורה לסך של כהניהולאו לחברת  ר"ר, לצד שלישי שאינו קשור לחברה 141,950-, בשטח בר השכרה של כRichardson Portfolio -, נמכרו שני בנייני משרדים המהווים חלק מ2022במהלך חודש ינואר  .ב
מבחינת   .  התפוסה והשכירות בהם  ושיעורי, מבחינת מיקום גיאוגרפי, אופי הבניינים  לעניין זה יצוין כי שני הבניינים שנמכרו כאמור הינם בעלי מאפיינים שונים מאלו של שני הבניינים אשר נותרו בפורטפוליו שבבעלות החברה

; מבחינת אופי הבניינים , שני הבניינים שנמכרו הינם  North Central Expressway (US-75)  -בסמוך ל  –באזור בעל נגישות תחבורתית גבוה    ממוקמיםיינים שנמכרו,  שנותרו בבעלות החברה, בשונה משני הבנמיקום, שני הבניינים  
לר"ר בהתאמה. לעומתם, שני   19-ר"ר ו-דולר ל  18-, ודמי השכירות הממוצעים בהם היו כ60%-ר"ר , אשר שיעור התפוסה בהם למועד מכירתם היה כ  94,608  -ר"ר ו  50,594קומות בעלי שטח בר השכרה של    5-ו  2מבנים בני  

וסה בהם למועד מכירתם  ר"ר )בהתאמה(, כוללים חניון בן חמש קומות, אשר שיעור התפ  242,382-  ר"ר ו  180,970קומות בעלי שטח בר השכרה של    16-ו   10אשר בבעלות החברה הינם מבנים בני    בפורטפוליוהבניינים אשר נותרו  
אשר    ולאור מאפיינים שונים אלו, מחיר עסקת מכירת שני הבניינים שנמכרו אינו משקף את שווי שני הבניינים אשר נותרו בפורטפולילר"ר בהתאמה.    24-ר"ר ו-דולר ל  21-, ודמי השכירות הממוצעים בהם היו כ73%-היה כ

  בבעלות החברה. 
 : כמו כן
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 אקר של קרקע לא מפותחת.  13.8ר"ר לשימוש משרדים;  428,035שטח השכרה של     6
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Richardson Portfolio 
 

)באלפי דולר, אלא אם 
 צוין אחרת( 

 שנה/תקופה 

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו שימשה 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת 
 ערכם של הנתונים 

ערך בספרים  
 בסוף תקופה 

שווי הוגן  
 בסוף תקופה 

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס 
שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  

 פעל לפיו 

 הנחות נוספות בבסיס ההערכה

שיעורי  
 היוון

NOI  מייצג 
 )בדולר(

 שיעור
  תפוסה 
 מייצג 

נובע בעיקרו ממכירת שני בנינים   2021הקיטון בשווי לעומת שנת    .2022בספטמבר    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2022  בספטמבר  30יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (1)
 מתוך ארבעת הבניינים בפורטפוליו כאמור בס"ק ב' לעיל. 

( deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2021בספטמבר    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2021בדצמבר    31כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  יצוין   (2)
 . 2021בדצמבר  31בנכסים עד ליום 

( deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2020בספטמבר    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2020בדצמבר    31הנכסים לעיל נכון ליום  יצוין כי השווי ההוגן של   (3)
 . 2020בדצמבר  31בנכסים עד ליום 

(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2019באוקטובר    31, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2019בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (4)
 . 2019בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
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   Lofts at NoHo Commons   – מבנה מניב  . ה

Lofts at NoHo 

Commons 
)באלפי דולר, אלא אם 

 צוין אחרת( 

 שנה/תקופה 

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו  8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

שימשה הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד  
 לקביעת ערכם של הנתונים

ערך  
בספרים  

בסוף  
 תקופה

שווי הוגן  
בסוף  
 תקופה

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  

 פעל לפיו 

 הנחות נוספות בבסיס ההערכה

שיעורי  
 היוון

NOI  מייצג 
 )בדולר(

 שיעור
  תפוסה 
 מייצג 

 אזור 
North 

Hollywood

, California 

30.9.2022 119,100 119,100 6,293 3,506 2.94% 2.94% 3.41% 60% 116 93.84% 2,372 

Kroll 

 

: לשעבר )

Duff & 

Phelps) 

 
 

 
 

היוון  
תזרים  

המזומנים  
(Income 

Approach ) 

Terminal 

Cap Rate: 

4.25% 

Discount 

Rate: 

0%56. 

 :7טווח של 
3,169  - 6,561 

 : 7טווח של
92%  -  

97% 
 
 

ציון מטבע  
 דולר  הפעילות 

שימוש  
 2,530 94.9% (455) 63% 3.7% 3.2% 3.2% 3,801 7,183 118,385 118,385 2021 מגורים  עיקרי 

Terminal 

Cap Rate: 

4.00% 

Discount 

Rate: 

6.00% 

3,387 90.10% 

עלות 
מקורית 
)באלפי  

דולר  
 ארה"ב( 

102,500
8 2020 118,641 118,641 8,046 4,360 3.7% 3.7% 3.7% 63% (11,212) 91.4% 2,519 

Terminal 

Cap Rate: 

4.50% 

Discount 

Rate: 

6.00% 

3,321 92.10% 

חלק  
התאגיד 

 )%( 
90% 2019 128,262 128,262 8,112 4,558 3.6% 3.6% 4.1% 58% 8,450 93.5% 2,535 

Terminal 

Cap Rate: 

4.25% 

Discount 

Rate: 

6.25% 

4,679 99.14% 

מספר 
 :הערות 292 יחידות 

 . SOR-II-הנם כפי שנמסרו לחברה מ 2019שנת . לאור זאת, הנתונים בטבלה זו לעיל עבור SOR-IIבמסגרת המיזוג עם  II SORעל ידי  2020באוקטובר  5הנכס הועבר לחברה ביום  (1)
   . 2022בספטמבר  30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2022 בספטמבר 30יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום  (2)
( בנכסים  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2021בספטמבר    30ני ליום  , הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצו 2021בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכס לעיל נכון ליום   (3)

 . 2021בדצמבר  31עד ליום 
, אשר היה מבוסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני 2020באוקטובר    5, הינו בהתאם למחיר רכישה אשר נקבע במסגרת מיזוג קרנות הריט מיום  2020בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (4)

 . 2020בדצמבר  31( בנכסים עד ליום deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2020בספטמבר  30ליום 
(  deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון )  2019באוקטובר    31כות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  , הינו בהתאם להער2019בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (5)

 . 2019בדצמבר  31בנכסים עד ליום 
 .לדוח התקופתי 7.15  לפרטים אודות עיקרי הסכם השותפות בנכס ראו סעיף 
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      Sacramento 353    – מבנה מניב  . ו

353 Sacramento 
Street Center  

)באלפי דולר, אלא 
 אם צוין אחרת( 

 שנה/תקופה 

 פריט מידע 
ב)ט(, במקרה בו שימשה 8נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של 
 הנתונים

ערך  
בספרים  

בסוף  
 תקופה

שווי הוגן  
בסוף  
 תקופה

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
 בתקופה 

NOI  
בפועל 
 בתקופה 

שיעור  
 התשואה

 )%( 

שיעור  
התשואה 
המתואם 

 )%( 

שיעור  
תשואה 

על 
העלות 

 )%( 

יחס 
שווי  
הנכס 
לחוב 

(LTV ) 

רווחי 
)הפסדי(  

 שערוך 

שיעור  
התפוסה 

לתום  
 תקופה

דמי 
שכירות 

ממוצעים  
ליחדה 

)לחודש(  
 )בדולר( 

זיהוי  
מעריך  
 השווי 

מודל 
ההערכה  
שמעריך 
השווי  

 פעל לפיו 

 הנחות נוספות בבסיס ההערכה

 שיעורי היוון 
NOI  מייצג 

 )בדולר(

 שיעור

  תפוסה 

 מייצג 

 אזור 
San 

Francisco, 

California 
30.9.2022 236,100 236,100 11,538 3,589 1.52% 1.52% 4.75% 46.81% (9,975) 49.45% 6.82 

 
 

Kroll 

 

: לשעבר )

Duff & 

Phelps) 

 

 
 

היוון 
תזרים 

המזומנים 
(Income 

Approach ) 

Terminal Cap 

Rate: 5.50% 

Discount Rate: 

%507. 

 9טווח של 
4,468  - 19,285 

 :9טווח של
45% - 
ציון  100%

מטבע 
 הפעילות 

 דולר 

שימוש  
 5.66 87.16% (1,642) 44.5% 12.2% 3.7% 3.7% 9,226 19,661 251,500 251,500 2021 משרדים עיקרי 

Terminal Cap 

Rate: 5.25% 

Discount Rate: 

7.25% 

13,456 55.04% 

עלות 
מקורית 
)באלפי  

דולר  
 ארה"ב( 

115,500 2020 250,600 250,600 20,282 13,909 5.6% 5.6% 12.0% 44% (6,081)   86.9% 6.80 

Terminal Cap 

Rate: 5.25% 

Discount Rate: 

7.25% 

12,310 91.50% 

חלק  
התאגיד 

 )%( 
55% 2019 264,700 264,700 16,999 9,928 3.8% 3.8% 8.6% 44% 54,847 87.9% 5.96 

Terminal Cap 

Rate: 5.50% 

Discount Rate: 

7.50% 

10,205 92.16% 

שטח 
  :הערות 284,751 )ר"ר( 

בביקוש למבני   מירידהנובע בעיקרו    2021בשווי לעומת שנת    הקיטון.   2022בספטמבר    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2022  בספטמבר  30יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום   (1)
 משרדים מסוגו של הנכס באזור בו הוא ממוקם. 

 . 2021בדצמבר  31, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2021בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכס נכון ליום  (2)
 . 2020בדצמבר  31, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2020בדצמבר  31נכון ליום יצוין כי השווי ההוגן של הנכס  (3)
 . 2019בדצמבר  31, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום 2019בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכס נכון ליום  (4)
 .לדוח התקופתי 7.15  עיקרי הסכם השותפות בנכס ראו סעיףלפרטים אודות  (5)
ולא (reassessed) ר"ר. בעקבות זאת, החברה בצעה הערכה לנכס    77,181  -מסיום מוקדם של תקופת השכירות של שוכר משמעותי בנכס אשר שכר כ  נובע בעיקר  2022-ו  2021בפועל בשנים    NOI- המייצג ל  NOI-יצוין כי ההבדל בין ה (6)

 מיליון דולר.  7-של כ היו שינויים מהותיים בהנחות בהערכת השווי. יצוין כי בגין סיום מוקדם של תקופת השכירות כאמור, שילם אותו השוכר עמלת סיום מוקדם בסך
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האמור להלן  מאוד, יעודכן ויתווסף  נכסים מהותיים    -לדוח התקופתי    1.7.9בהתייחס לסעיף   .2
 : בנוגע לנכסי הנדל"ן אשר סווגו כנכסים מהותיים מאוד בדוח התקופתי

 

 ;אוקלנד, קליפורניה – בניין משרדים - Oakland City Center .א

 ;מנהטן, ניו יורק –בניין משרדים  -William Street  110 .ב

 .קרקע לשקעה, לאס וגס, נבדה -  Park Highlands I&II .ג
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  Oakland City Center -מבנה מהותי מאוד  .א

 פרטים אודות הערכת השווי 

 
נכון ליום    10 כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2022  בספטמבר  30יצוין 

 נובע בעיקרו מירידה בביקוש למבני משרדים מסוגו של הנכס באזור בו הוא ממוקם.  2021הקיטון בשווי לעומת שנת . 2022בספטמבר 
  בספטמבר   30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2021  בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום    11

 .2021 בדצמבר 31( בנכסים עד ליום deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2021
בספטמבר    30ת שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  , הינו בהתאם להערכו2020  בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום    12

 .2020 בדצמבר 31( בנכסים עד ליום deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2019
בתוספת    2019באוקטובר    31צוני ליום  , הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חי 2019בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן נכון ליום    13

 .2019בדצמבר   31( עד ליום Capexהשקעות הון )
 שנים.  10על פני   14
, עמלות השכרה והשקעות לשם שיפורים  tenant improvementsפחות תקציב    NOI-לעניין זה, "תזרים חופשי", הינו תזרים מזומנים )המחושב כ   15

 ( לפני כיסוי חוב, עלויות מימון ומיסים.  (capital improvements)במושכר 

Oakland City Center 

)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק 
 ( 100%  –התאגיד בנכס  

30.09.2022 2021 2020 2019 

 204,29313 202,18712 196,66811 179,80010 השווי שנקבע )במטבע המסחרי( 

 Kroll זהות מעריך השווי

 ( Duff & Phelps: לשעבר )

 כן  כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי?
 כן  כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי? 

 31.12.2019 30.09.2020 30.09.2021 .202230.09 תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי 

 Year DCF 10 )השוואה/הכנסה/עלות אחר( 

 ( Income Approachגישת היוון תזרים המזומנים )  – ת השווי כהנחות עיקריות ששימשו לצורך הער 
 Gross Leasableהשכרה )-שטח בר 

Area ( שנלקח בחשבון בחישוב )ב-SF) 
367,791 

 88.4% 95% 100% 95% )%(  1שיעור תפוסה בשנה +
 92.1% 95% 100% 95% )%(  2שיעור תפוסה בשנה +

- תפוסה מייצג מתוך השטח ברשיעור 
 ההשכרה לצורך הערכת שווי )%( 

 14: טווח של 
95%-67% 94.5% 94.5% 94.4% 

לצורך הערכת   15תזרים מזומנים חופשי
 8,012 8,698 1,330 (1,697) 1השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 9,514 10,176 7,485 2,746 2השווי +

לצורך הערכת  תזרים מזומנים חופשי 
 10,895 11,913 8,284 6,308 3השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 12,374 12,013 9,172 9,070 4השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 12,386 12,828 9,766 12,063 5השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 12,136 11,751 5,754 11,033 6השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 11,285 10,907 8,771 6,141 7השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 12,001 13,706 10,806 8,817 8השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 14,223 13,629 11,951 2,465 9השווי +

תזרים מוזמנים חופשי לצורך הערכת  
 14,540 14,480 7,621 13,559 10+השווי 

NOI 10טווח של מייצג למטרת הערכת השווי  : 
5,609 - 14,391 7,654 8,698 , 8,011 

 שנים  10 שנים  10 שנים  10 שנים  10 זמן עד מימוש רעיוני 

מכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש  
 (Reversionary Rateרעיוני )

%5.75 Terminal 

Cap Rate 

5.50% Terminal 

Cap Rate 

5.50% 

Terminal Cap 

Rate 

6.25% 

Terminal Cap 

Rate 

( שנלקחה  Discount Rateשיעור היוון )
 7.00% 6.25% 6.25% 6.25% לצורך הערכת השווי )%( 

  ניתוחי רגישות

 שיעורי תפוסה 
 100% 100% 100% 100% 5%עליה של  
 90% 90% 90% 90% 5%ירידה של 

 היוון שיעורי 
 6.50% 5.75% 5.75% 6.75% 0.25%עליה של  
 6.00% 5.25% 5.25% 6.25% 0.25%ירידה של 

דמי שכירות  
ממוצעים  

 ליחידה מושכרת 

 16,076 16,858 16,207 13,278 1%עליה של  

 16,076 16,858 16,207 13,278 1%ירידה של 
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 William 110 –מבנה מהותי מאוד  .ב

  השוויפרטים אודות הערכת 

 
נכון ליום  י  16 כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2022  בספטמבר  31צוין 

 . 2022בספטמבר 
  בספטמבר   30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2021  בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום    17

 .2021 בדצמבר 31( בנכסים עד ליום deferred rentשכירות דחויים )( וכן דמי Capexבתוספת השקעות הון ) 2021
בספטמבר    30, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2020  בדצמבר  31יצוין כי השווי ההוגן של הנכסים לעיל נכון ליום    18

 .2020 בדצמבר 31( בנכסים עד ליום deferred rent( וכן דמי שכירות דחויים )Capexבתוספת השקעות הון ) 2019
בתוספת    2019באוקטובר    31, הינו בהתאם להערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  2019בדצמבר    31יצוין כי השווי ההוגן נכון ליום    19

 .2019בדצמבר   31( עד ליום Capexהשקעות הון )
 שנים.  10על פני    20
, עמלות השכרה והשקעות לשם שיפורים  tenant improvementsפחות תקציב    NOI-"תזרים חופשי", הינו תזרים מזומנים )המחושב כלעניין זה,     21

 לפני כיסוי חוב, עלויות מימון ומיסים.   (capital improvements)במושכר 

110 William Street 

)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק התאגיד  
 ( 60%  –בנכס 

30.09.2022 2021 2020 2019 

 540,32819 503,55918 461,25717 300,44116 השווי שנקבע )במטבע המסחרי( 
 540,328 461,257 461,257 416,300)*(  החברה הכלולה השווי בספרי

 Duff & Phelps (a Kroll Business) זהות מעריך השווי

 כן  כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי?
 כן  כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי? 

 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 תאריך התוקף של הערכת השווי
מודל הערכת השווי )השוואה/הכנסה/עלות  

 Income Approach אחר( 

 ( Income Approachגישת היוון תזרים המזומנים )  – ת השווי כלצורך הער הנחות עיקריות ששימשו 
( Gross Leasable Areaהשכרה )-שטח בר 

 (SF-שנלקח בחשבון בחישוב )ב 
928,157 

 100% 92.5% 90% (*)*90.0% )%(  1שיעור תפוסה בשנה +
 100% 94% 90% (*)*95.0% )%(  2שיעור תפוסה בשנה +

- מתוך השטח ברשיעור תפוסה מייצג 
 ההשכרה לצורך הערכת שווי )%( 

:טווח של   

58%-94%20 
100% 100% 100% 

לצורך הערכת   21תזרים מזומנים חופשי
 (16,886) ( 94,180) 5,270 7,079 1השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 22,664 8,481 (20,174) (42,909) 2השווי +

הערכת  תזרים מזומנים חופשי לצורך 
 27,693 1,671 (2,343) (3,821) 3השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 19,450 26,070 26,646 26,603 4השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 30,103 31,507 24,457 23,827 5השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 33,131 29,113 25,502 29,730 6השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 32,720 29,683 28,652 30,830 7השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 34,214 34,427 37,389 28,809 8השווי +

תזרים מזומנים חופשי לצורך הערכת  
 35,038 33,914 33,775 34,739 9השווי +

תזרים מוזמנים חופשי לצורך הערכת  
 32,163 27,021 41,633 35,684 10השווי +

NOI מייצג למטרת הערכת השווי 
 : 20טווח של
8,153  –  
6,3313 

11,661 40,275 12,079 

 שנים  10 שנים  10 שנים  10 שנים  10 זמן עד מימוש רעיוני 

מכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני 
(Reversionary Rate) 

5.25% 

Terminal Cap 

Rate 

5.50% 

Terminal Cap 

Rate 

5.50% 

Terminal Cap 

Rate 

5.50% 

Terminal Cap 

Rate 

שנלקחה  (Discount Rateשיעור היוון )
 לצורך הערכת השווי )%( 

6.25% )***( 8.00% 7.00% 6.75% 

  ניתוחי רגישות

 שיעורי תפוסה 
 100% 97.5% 95% 95% 5%עליה של  
 100% 87.5% 85% 85% 5%ירידה של 

 10.25% 5.75% 8.00% 6.50% 0.25%עליה של   שיעורי היוון 
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השטחים    יתרת  היות שהחברה הכלולה המחזיקה בנכס, עודנה מנהלת משא ומתן עם שוכר פוטנציאלי להשכרת )*(  
  מיליון דולר משווי הערכת השווי   25דירקטוריון החברה החליט לנקוט בגישה שמרנית ולהפחית    הפנויים בנכס, 

 אלפי דולר.  416,300וקבע כי השווי בספרי החברה הכלולה הינו  

  הממוצעים שונים משיעורי התפוסה    2022בספטמבר    30ליום    התפוסה המובאים בהנחות הערכת השווי  שיעורי  )**( 
ההשכרות  59%-)כ  2022בספטמבר    30ליום    בפועל בקצב  עלייה  בחשבון  הביאה  השווי  שהערכת  כך  עקב   )
 high-quality creditבעל דירוג אשראי איכותי ביותר )  צד ג'  שוכר  עם  מתקדם  על רקע משא ומתן  (leasing rate)בנכס

tenantיתרת השטחים הפנויים בנכס( ( בנוגע לשכירות ארוכת טווח בשטח נרחב בנכס(.   

הינה    2021בספטמבר    30לעומת זו ליום    2022בספטמבר    30ליום    )***( הורדת שיעור ההיוון במסגרת הערכת השווי
( בעיר ניו יורק עם  commercial real estateפור כללי בסקטור הנדל"ן המסחרי )כתוצאה מגורמים רבים לרבות שי

דירוג אשראי   ג' בעל  ומתן המתקדם עם שוכר צד  וכן המשא  רגיעה משמעותית בחששות ממגיפת הקורונה 
השטחים הפנויים  )יתרת    ( בנוגע לשכירות ארוכת טווח בשטח נרחב בנכסhigh-quality credit tenantאיכותי  ביותר )

 .  בנכס( 

 Park Highlands I&II –מבנה מהותי מאוד  .ג

 הצגת הנכס

Park Highlands I&II 
)נתונים לפי מאה 

אחוזים; חלק התאגיד 
 ( 100%  –בנכס 

 2022 בספטמבר  30פירוט ליום 

 צפון לאס וגאס, נבדה מיקום הקרקע 
 אקר  809 שטח הקרקע 

 ייעוד הקרקע 
כפוף   הנכס  את פיתוח  המתווה  המקומית  הרשות  ידי  על  אושר  אשר  פיתוח  להסכם 

הזכויות והחובות הבסיסיות המשויכות להקמת הנכס ובכלל זה זכויות הבניה כמפורט  
 להלן בטבלה זו. 

זכויות בניה קיימות 
 בקרקע 

 להלן פירוט זכויות הבנייה הנוכחיות בנכס: 
  360שטח של  ו)    illage IV-ב  אקר  266שטח של    –  Single Familyלשימוש  . זכויות בנייה  1

 ; Village II-ב  אקר
 יחידות פיתוחillage IIV  (387   ;)-ב  אקר  26שטח של    -   Multifamilyלשימוש  . זכויות בנייה  2
illage V-ב  אקר   44שטח של     –  ( מסחר מגורים mixed useלשימוש משולב ). זכויות בנייה  3

II (526  ;)יחידות פיתוח 
-כאזור  )ייעוד   IIVillage-ב  אקר  67  שטח של  -אתר קזינומסחרי/. זכויות בנייה לשימוש  4
 (. 2015שחקים אושר בשנת מ

 בתוך כך יצוין כי זכויות כאמור עשויות להשתנות בהתאם לתהליכי הפיתוח של הקרקע. 

ייעוד קרקע מתוכנן 
וציון תמצית השלבים  
התכנוניים הנדרשים  

 לשינוי הייעוד

 נמכרו.  4-ו 3כאשר כפרים  (Villages –חלוקת לארבעה אזורים )כפרים  הפרויקט 
 , בטרם פתיחה בתהליכי פיתוח נדרשת עבודת הנדסת ערים מקיפה.2  -ו   1ביחס לכפרים  

לכפר   ל1ביחס  יחולק  הוא  ל  4-,  נכון  אשר  אזרחית  הנדסה  ופיתוח  תכנון  סמוך  שלבי 
 וגאס. -כולם קבלו את אישור הרשות המקומית של צפון לאס  התשקיףמועד ל

וגאס במהלך שנת  -,  התכניות לגביו הוגשו לרשות המקומית של צפון לאס2ביחס לכפר  
, הושהה המשך תהליך הפיתוח על ידי החברה  התשקיף. יצוין כי נכון לסמוך למועד  2020

 עד להשלמת הליך ניתוח של ביקושים בשוק בו ממוקם הנכס. 
, מנהל את העיצוב הטכני הסופי  Pacific Oak SOR Highlands TRSיצוין כי הקבלן הראשי,  

 של הפרויקט,  בהתאם לייעוד הקבוע בהסכם הפיתוח כאמור לעיל בטבלה זו. יצוין כי

מחקרים טכניים )בקשר עם תנועה, ניקוז, מים, ביוב וכיו"ב( התומכים בפיתוח הפרויקט 
 .וגאס-מית של צפון לאסאושרו על ידי הרשות המקו

 
בפיתוח  התומכים  וכיו"ב(  ביוב  מים,  ניקוז,  תנועה,  עם  )בקשר  טכניים  *מחקרים 

 וגאס. -הפרויקט אושרו על ידי עיריית צפון לאס
זכויות בניה מתוכננות 

 ראו לעיל לעניין זכויות בניה.  לאחר שינוי הייעוד 

 מבנה ההחזקה בקרקע 
 Pacific Oak SOR Park Highlands TRS LLC( בשרשור על ידי  100%הנכס מוחזק במלואו )

( על ידי החברה. לפרטים נוספים אודות שיעור ההחזקות  100%אשר מוחזקת במלואה ) 
 לדוח התקופתי.   7.1.7סעיף ראו 

 100%22חלק התאגיד בפועל  

 
כי במהלך שנת  י  22 מ  2017צוין  בפרויקט  ל  50.1%-הגדילה החברה את שיעור החזקותיה  בגין הרכישות כאמור  100%-עד  עלות הרכישה  , כאשר 

. בנוסף     Park Highlands II  -ו   Park Highlands Iשל    common members’ equity -מ  100%מיליון דולר. החברה מחזיקה    37.9הסתכמה בסכום של  
, חברה בת של החברה, אשר החזיקה בחלק מהזכויות בקרקע כאמור, מכרה למספר משקיעים מורשים  2016מהלך חודש ספטמבר  יצוין כי ב

((accredited investors  820    מניות בכורה מועדפתClass A  בתמורה ל )אלפי דולר    800-)אשר אינן מקנות זכות הצבעה בתאגיד הנכס המחזיק בנכס

110 William Street 

)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק התאגיד  
 ( 60%  –בנכס 

30.09.2022 2021 2020 2019 

 9.75% 5.25% 8.00% 6.00% 0.25%ירידה של 
דמי שכירות  

ממוצעים ליחידה 
 מושכרת 

 27,197 29,772 43,923 24,275 1%עליה של  

 27,197 29,772 43,923 24,275 1%ירידה של 
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 בקרקע 
ציון שמות השותפים 

 ---  לקרקע 

 2011דצמבר  רכישת הקרקע תאריך  
פירוט זכויות משפטיות  

בנכס )בעלות, חכירה  
 וכדומה( 

 בעלות 

מצב רישום זכויות 
 רשומות  משפטיות 

תיאור שימוש ביניים 
מהותי בקרקע, אם 

 ישנו
 --- 

האם נמצאו מקורות  
מימון להמשך הקמת  
הנכס ]בכלל זה, יש 
לציין תנאים מתלים  
מרכזיים להעמדת 

כאמור, והאם מימון 
התאגיד עומד בהם  

 בתאריך הדוח[ 

 החברה טרם התקשרה בהסכמי מימון בקשר עם הקמת הפרויקט. 

ציון עניינים מיוחדים  
]זיהום קרקע וכיוצא 

 באלה[ 
 --- 

שיטת הצגה בדוחות 
הכספיים ]איחוד  
מלא/שווי מאזני/ 

 ]פעילות משותפת 

 מאוחד 

 פרטים נכס שנמכר 

  קרקע לא מפותחת  ראק  193-חברה עסקה למכירת כההשלימה    2021ביוני    3ביום   . א
לרוכש צד ג' שאינו קשור    23( למגורים  בנייהזכויות    הכוללים)   Village I-ב  נכסה  משטח

מיליון דולר )לפני עלויות    56.5-, בתמורה של כהניהולו/או חברת    הריט  לקרןלחברה,  
 עסקה(. 

תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה, הושלמה  , לאחר  2022  בנובמבר   30ביום   . ב
כ של  שטח  למכירת  )בחלק  67-עסקה  בנכס   מפותחת  לא  קרקע   Village II  -אקר 

  מיליון דולר   55-הכוללות זכויות בנייה לשימוש מסחרי(  לרוכש צד ג'  בתמורה של כ 
 . )לפני עלויות עסקה(

החברה מנהלת משאים ומתנים למכירת שטחי קרקע לא מפותחת בנכס קרקע  כמו כן,  
Park Highlands    שאינם שלישיים  צדדים  עם  הבאים  בהסכמים  התקשרה  במסגרתם 

הסכמים מותנים אשר לרוכשים ישנה זכות לסגת ואשר הינם    קשורים לחברת הניהול
 מהם. 

נובמבר   . א אקר   234בהסכם למכירת שטח של  התקשרה החברה    2021במהלך חודש 
הנכס משטח  מפותחת  לא   23(למגורים  בנייהזכויות    ים כולל ה )  Village I-ב  קרקע 

כ של  ברוטו  דולר   4.112  -בתמורה  הפקיד  24מיליון  כאמור,  התקשרות  במסגרת   .
מיליון דולר, אשר החל מחודש    13.5הרוכש מתוך תמורת העסקה פקדון בסכום של  

ידי הרוכש, נעשה בלתי  , עם תום תקופת בדיקת הנאותות של הנכס על  2022פברואר  
( לרוכש  בהתקיימות none- refundableהדיר  מותנית  עודנה  כאמור  עסקה  השלמת   .)

המוניציפליות   לרשויות  הנכס  קרקע  פיתוח  תוכניות  הגשת  לרבות  מתלים  תנאים 
דצמבר  וקבלת האישורים הדרושים על ידם, וצפוי שתושלם, ככל ותושלם, במהלך  

 .אקר  71עבור חלק של   2023דצמבר וב אקר 163עבור חלק של  2022

אקר קרקע    77בהסכם למכירת שטח של  התקשרה החברה    2022במהלך חודש מרץ   . ב
בתמורה    23(למגורים  בנייהזכויות    יםכוללה)  Village I-ב  ,לא מפותחת משטח הנכס 

כ של  מתוך    52.9-ברוטו  הרוכש  הפקיד  כאמור,  התקשרות  במסגרת  דולר.  מיליון 
, עם 2022מיליון דולר אשר החל מחודש מאי    3.5תמורת העסקה פקדון בסכום של  

 -noneנעשה בלתי הדיר לרוכש ) תום תקופת בדיקת הנאותות של הנכס על ידי הרוכש,  

refundable השלמת עסקה כאמור עודנה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים לרבות .)
האישורים   וקבלת  המוניציפליות  לרשויות  הנכס  קרקע  פיתוח  תוכניות  הגשת 

 . 2023הדרושים על ידם, וצפוי שתושלם, ככל ותושלם, במהלך חודש דצמבר  

מהוות מידע צופה פני    ןהמכירה כאמור ומועד  אותעסקהערכות החברה בדבר השלמת  
התשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  המונח  כמשמעות  על  1968  –עתיד  המבוסס   הסכמי, 

המותנ ומתניםועל    יםהמכירה  הרוכש  המתקיימים  המשאים  לעיל.   יםעם  כאמור 
המידע האמור עשוי שלא להתממש ככל שיחולו שינויים לרעה בשוק הנדל"ן באזור בו  

הרוכש נסיגת  לעיל,  כאמור  המתלים  התנאים  התקיימות  אי  עקב  הנכס,    יםממוקם 
 . לדוח התקופתי   7.19  בסעיףהמפורטים  וכן עקב התממשות גורמי הסיכון    מההסכמים 

 
אלפי דולר. יצוין כי מניות    1,900-)אשר אינן מקנות זכות הצבעה בתאגיד הנכס המחזיק בנכס( בתמורה ל  Class Bמועדפת  מניות בכורה    1,927וכן  

 ומקנות עדיפות בעת חלוקה.  10%הבכורה כאמור נושאות דיבידנד בשיעור של 
 . family residential-multi -ו  single family residential family-residential and multisingle family , זכויות להקמת מבני  23
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   פרטים אודות הערכת השווי

Park Highlands I&II 
)נתונים לפי מאה אחוזים; חלק 

 ( 100%  –התאגיד בנכס  
30.09.2022 2021 2020 2019 

השווי שנקבע )במטבע  
 המסחרי( 

 )באלפי דולר( 

 383,65025סה"כ:  
 

Village I  :
139,900 

 
Village II   ללא(

החלק המיועד  
- לשימוש מסחרי 

 :()קזינו 
188,600 

 
  Land for 

Commercial use 

(casino) in Village 

II: 
55,150 

  272,91826סה"כ:  
 

Village I:140,570 
 

Village II: 
132,700 

 
Land for 

Commercial use 

(casino) in Village 

II: 
 -- 

 198,158סה"כ:  
 

Village I  :
111,958 

 
Village II: 
86,200 

 
Land for 

Commercial use 

(casino) in Village 

II: -- 

 205,348סה"כ:  
 

Village I  :
112,248 

 
Village II: 
93,100 

 
Land for 

Commercial use 

(casino) in Village 

II: -- 

 Colliers זהות מעריך השווי

 כן  כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי?
 כן  כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי? 

תאריך התוקף של הערכת  
)התאריך שאליו מכוונת  השווי 

 הערכת השווי( 

בספטמבר   30
2022 

בספטמבר   30
2020 

בספטמבר   30
2020 

בספטמבר   30
2019 

אם ההערכה  
בגישת  

 ההשוואה 
(Sales 

Comparison 

Approach) 

אקר  מחיר ל
לצורך  

ההערכה  
 דולר( אלפי  )ב

 סה"כ:  
474   
 
Village I :443 
 

Village II (  ללא
  החלק המיועד

  לשימוש מסחרי 
 :((קזינו )

443 
 

Land for a Casino 

in Village II: 
825 

 סה"כ:  
359 
 
Village I :442 
 

Village II: 
298 
 

Land for a Casino 

:in Village II 
 -- 

 סה"כ:  
210 
 
Village I :225 
 

Village II: 
193 
 

Land for a Casino 

:in Village II 
 -- 

 218סה"כ:  
 
 
Village I :225 
 

Village II: 
209 
 

Land for a Casino 

:in Village II 
 -- 

טווח מחירים  
רבוע של    לאקר

קרקעות ברות  
השוואה  
)במטבע  
 המסחרי( 

468,808– 
614,800 

ללא החלק  לאקר
  לשימוש המיועד 

 מסחרי )קזינו( 

472,075 – 
562,881 
 לאקר 

203,595 – 
235,237 
 לאקר 

203,595 – 
 לאקר  225,000

580,000-900,000 
עבור  לאקר 

  החלק המיועד 
מסחרי   לשימוש

 . )קזינו( 

- - - 

מספר  
הקרקעות  

ברות השוואה  
 )#( 

4 4 4 4 

לגבי הקרקעות  
העיקריות  

שנלקחו לצורך  
ההשוואה )אם  

נוגע לעניין(  
יצוינו:  

שם/זיהוי,  
מיקום ושטח  

 הקרקע. 

השוואה  קרקעות
ללא החלק המיועד 

לשימוש מסחרי 
 :)קזינו(

Comparable 1: NE 

cnr Losee Road @ 

Tropical Parkway, 

35.34 acres, zoned 

Comparable 1: 7230 

Raven Ave, 

Residential Land, 

52.58 acres, zoned R-

2, $569,669/acre 

 

Comparable 2: 

NWQ of 215 

Freeway and Lossee 

Rd, Park Highlands 

Village 1 Ph1&2, 

Comparable 1: 7755 

Aliante Parkway, 

Park Highlands, 

84.86 acres, zoned 

residential, 

$235,237/acre 

Comparable 2: 

SWC Camino El 

North and Lone 

Mountain, Vacant 

Land, 118.76 acres, 

Comparable 1: SWC 

Camino El North and 

Lone Mountain, 

Vacant Land, 118.76 

acres, zoned R-1, 

$203,595/acre 

Comparable 2: 

Grand Teton Drive 

and Aliante Parkway, 

Park Highlands, 

84.86 acres, zoned 

 
הגידול בשווי בין  .  בין החלק המיועד למגורים לחלק המיועד לשימוש מסחרי )קזינו(  Village II-ב  לראשונה  מבחינה  2021הערכת השווי לשנת    25

   שווי החלק המיועד לשימוש מסחרי )קזינו(. וכן  לקרקעות לבנייה באזור הנכסבביקוש מגידול  בעיקרו נובע  2021לשנת   2022ספטמבר 
וי בזכויות  . כמו כן יצוין כי לא חל שינ באזור הנכסנובע בעיקרו מגידול הביקוש לקרקעות לבנייה    2021-ל  2020הגידול בשווי הנכס בין השנים    26

 הבנייה בקרקע ולא בקידום תוכניות הנוגעות לקרקע. 
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residential, 

511.0/acre 

Comparable 2: 

NWC US 215  

&Revere, 32.92 

acres, zoned 

residential, 

577.9/acre 

Comparable 3: 

Centennial/Wof  

Alpine Ridge,  61.17 

acres, zoned 

residential, 

547.9/acre 

Comparable 4:  I-

215 and Revere St, 

34.64 acres, zoned 

residential 478.0/acre 

192.74 acres zoned 

residential, 

$458,325/acre 

 

Comparable 3: W 

Centennial Pkwy & 

Pole Line Rd, 

Residential Land, 

55.14 acres, zoned 

UDR, $518,541/acre 

 

 Comparable 4: S 

Hualapai Way, Las 

Vegas, 34.81 acres, 

zoned RS, Clark 

County, 

$581,729/acre 
 
 

zoned R-1, 

$203,595/acre 

Comparable 3: 1142 

Brilliant Meadow 

Ave, The Villages at 

Tule Springs Village 

4, 82.97 acres, zoned 

residential, 

$225,000/acre 

Comparable 4: 4458 

Zara Point Ave, Park 

Highlands, 69.35 

acres, zoned 

residential, 

$216,294/acre 

residential, 

$220,000/acre 

Comparable 3: 1142 

Brilliant Meadow 

Ave, The Villages at 

Tule Springs Village 

4, 82.97 acres, zoned 

residential, 

$225,000/acre 

Comparable 4: 4458 

Zara Point Ave, Park 

Highlands, 69.35 

acres, zoned 

residential, 

cre$216,294/a 

קרקעות השוואה 
עבור החלק 

 לשימוש המיועד
 : מסחרי )קזינו(

Comparable 1: 
NWC 215 and S. Las 

Vegas Las Vegas 

Blvd 

Were 32.9 acres, Sold 

for 580, zoned 

commercial, 

 

Comparable 2: 
NWC 215 and S. Las 

Vegas Las Vegas 

Blvd 

25.31 acres, Sold for 

998, zoned 

commercial, 

 

Comparable 3: 
NWC 215 and S. Las 

Vegas Las Vegas 

Blvd 

and 66.63 acres Sold 

for 900.5, zoned 

commercial 

- - - 

שיעור תשואה  
 )%( - - - - 

משתנים  
מרכזיים  

 אחרים 
- - - - 
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PACIFIC OAK SOR (BVI) Holdings Ltd. 

 )"החברה"( 

 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
 2022 בספטמבר  30ליום 

 

של    החברה  דירקטוריון דירקטוריון  דוח  את  בזה  להגיש    תשעה של    הלתקופ  החברהמתכבד 
 "(. הדוח  תקופת"  או"  המדווחת  התקופה)להלן: "  2022  בספטמבר  30ביום    וסתיימ החודשים ש

  התאגיד   ענייני  במצב  שחלו  ולשינויים  לאירועים  ומתייחסת  בהיקפה  מצומצמת  הינה  הסקירה
ענייני החברה   על הדירקטוריון    דוחקוראו מצוי    שבפני   בהנחה   נערך  הדוח .  המדווחת  בתקופה

  זה  בדוח מובא  ואשר, 20211אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת  2021 בדצמבר 31ליום 
 "(. 2021 תקופתי: "דוח להלן) הפנייה של בדרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אסמכתא:    2022  ,במרץ  31ביום    םרס ופ 1 )מס'    2022  באפריל  10  מיום  מתקן  דיווח  וכן,  039640-01-2022מס' 

 . (2022-01-037989: אסמכתא 
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 העסקית  וסביבתו התאגיד של תמציתי תיאור –ראשון  חלק

 החברה וסביבתה העסקית  .1

כחברה פרטית המוגבלת במניות בהתאם להוראות   2015בדצמבר    18החברה התאגדה ביום   .א
2004  ,BVI Business Companies Act לצורך גיוס חוב מהציבור בישראל, באמצעות הנפקת ,

 אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

לחברה .ב למועד הדוח,  שאינן    נכון  חוב   – למניות החברה    המירותסדרה אחת של אגרות 
ב'( )סדרה  החוב  הנקוב ו   2020  בפברואר  13  ביום  לראשונה  שהונפקו,  אגרות  ערכן  אשר 

פרסום הדוח למועד  נכון    7,  2021באוקטובר    31מהימים    סדרה  תוהרחב)לאחר    הכולל 
הינו  2022במאי    2  -ו  2021בנובמבר   הרחבת   .ע.נ."ח  ש  1,164,479,866(  אודות  לפרטים 

 . להלן 2.5 בסעיף ראו  2022במאי  2הסדרה מיום 

 ראו   החוב  אגרות  למחזיקי  ייעודי  בגילוי החוב )סדרה ב'(    אגרות  עם  בקשר  נוספים  לפרטים .ג
 . להלן רביעי חלק

   ולאחריו הדוח בתקופת אירועים .2

 נכסים למכירת עסקאות 2.1

  HighlandsParkלמכירת שטחים מקרקע נכס  הסכמים 2.1.1

, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה, הושלמה עסקה 2022  בנובמבר  30ביום  
הכוללות זכויות   Village II  -חלקב)   בנכס    אקר קרקע לא מפותחת  67-למכירת שטח של כ

מסחרי( לשימוש  ג'   2בנייה  צד  כ  3לרוכש  של  דולר  55-בתמורה  בשטח 5מיליון  הזכויות   .
לפרטים  . לפרטים אודות הסכם  והתקבלה התמורה אצל החברההקרקע הועברו לרוכש  

לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השני לשנת   2.1.1אודות הסכם המכירה ראו בסעיף  
2022 . 

כן,    קרקע  נכסב  מפותחת  לא   קרקע  שטחילמכירת  ומתנים    משאיםמנהלת    החברהכמו 
Park Highlands  קשורים  שאינם  צדדים שלישיים  במסגרתם התקשרה בהסכמים הבאים עם 

קרן  לח אשר   הריטברה,  מותנים  הסכמים  הינם  כאמור  הסכמים  הניהול.  לחברת  או 
 . מהםזכות לסגת   נהיש לרוכשים

 'ב  הסכם ' א הסכם 

 2022 במרץ 2021 נובמבר ההתקשרות  מועד

 נשוא הקרקע שטח
 ההסכם 

 Village I -מפותחת ב אקר קרקע לא 234

 4( למגורים  בנייהזכויות  ים כוללה)

 Village I -אקר קרקע לא מפותחת ב 77

 4כוללת זכויות בנייה למגורים(ה)

  עסקת  תמורת

 5ברוטו  המכירה 
 דולר   מיליון 52.9 מיליון דולר   121.4

  מתוך פקדון כספי
 העסקה  תמורת

מיליון דולר, אשר החל מחודש פברואר    13.5
של  2022 הנאותות  בדיקת  תקופת  תום  עם   ,

נעשה בלתי הדיר לרוכש  הנכס על ידי הרוכש,  
(none- refundable .) 

מחודש    3.5 החל  אשר  דולר,    מאי מיליון 
, עם תום תקופת בדיקת הנאותות של  2022

הדיר   בלתי  נעשה  הרוכש,  ידי  על  הנכס 
 לרוכש 

 (none- refundable .) 
  מתלים תנאים

 העסקה להשלמת
הגשת   לרבות  זה  מסוג  בעסקאות  מקובלים  מתלים  הנכס  תנאים  קרקע  פיתוח  תוכניות 

 . ן לרשויות המוניציפליות וקבלת האישורים הדרושים על יד
 להשלמת צפוי  מועד

  ככל, העסקה
 שתושלם 

אקר   163עבור חלק של  2022במהלך דצמבר 
 אקר   71עבור חלק של  2023דצמבר  במהלך ו

 2023 דצמבר

 
  .קזינו  ובהם( mixed use(מסחר   מבני להקמתכוללות זכויות   אשר  2
 . שאינו קשור לחברה, לקרן הריט ו/או חברת הניהול  3
 . family residential-multi  -ו  family-single family residential single family residential and multiזכויות להקמת מבני     4
לחברת     1%בשיעור של    disposition feeוכן לפני עלויות עסקה לצדדים שלישיים ועמלה מסוג    Closing Creditsלפני    5

 .Back to Back -הניהול בהתאם לתנאי הסכם ה
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  Myrtle Beach Hotel (Springmaid) מלון למכירת הסכם 2.1.2

 Myrtle-בהממוקם  )  Springmaid  נכס מלון  למכירת  ה, הושלמה עסק2022בספטמבר    1ביום  

Beach(, לצד  90%אשר הוחזק על ידי החברה באמצעות חברה מאוחדת )  , דרום קרוליינה)
מיליון    91-כבתמורה ברוטו של    שאינו קשור לחברה, לקרן הריט ו/או לחברת הניהולשלישי  

את   .6דולר  העסקה,  תמורת  מתוך  במלואה,  החברה  פרעה  המכירה,  עסקת  השלמת  עם 
מיליון    52-עמדה על כ  לאותו המועדהקיימות בקשר עם הנכס, אשר יתרתן נכון    ההלוואות

כך שהנכס נקי מכל שעבוד.  דולר,  הוא  נכון למועד השלמת עסקת  נמכר כאשר  כי  יצוין 
 לפרטים  מיליון דולר.  90 -על כ  הבספרי החברה עמדשל הנכס    המופחתת  העלותהמכירה,  

דיווח מיידי של החברה מיום   (  2022-01-113107)מס' אסמכתא:    2022בספטמבר    3ראו 
   אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.

 Richardson Portfolio מנכס קכחלשני בנייניי משרדים   תמכיר 2.1.3

חלק מ2022ינואר    24  ביום בנייני משרדים המהווים  שני  נמכרו   ,-  Richardson Portfolio  ,
ר"ר, לצד שלישי שאינו קשור לחברה או לחברת הניהול,    141,950-בשטח בר השכרה של כ

מיליון דולר שמשו   9.1-. מתוך תמורת עסקה כאמור, כ7מיליון דולר   11-בתמורה לסך של כ
תחת   המבנים  יתר  עם  בקשר  ההלוואה  של  חלקי    שניים )   Richardson Portfolioלפירעון 

 אלפי דולר.  398 -( ולחברה נבע תזרים נטו בסך של כבמספר

   PORT II-ב  זכויות רכישת וכןPORT -ב מיעוטהזכויות   רכישת 2.2

- השלימה החברה התקשרות בעסקה לרכישת זכויות המיעוט )כ  2022במהלך חודש יולי  
"( מידי תאגיד המוחזק PORT:"בס"ק זה  . )להלןPacific Oak Residential Trust Inc  -( ב3.2%

,  2022כמו כן, במהלך חודש יולי  .  8מיליון דולר  6.7-על ידי חברת הניהול, בתמורה לסך של כ
ב  PORTהשלימה החברה באמצעות   יתרת הזכויות  ג' של  צד   Pacific Oak  -רכישה מידי 

Residential Trust II inc.    ":להלן בס"ק זה(PORT IIבתמורה לסך של כ )"-מיליון דולר,   1.1
נכסי    588-כך שלאחר השלמת עסקה כאמור, מחזיקה החברה, בשרשור, במלוא הזכויות ב

Single Family    אשר הוחזקו על ידיPORT II   להלן בס(" :נכסי"ק זה  PORT II.)"  כי   יצוין  
וכי   9דולר  מיליון  5.68- כ  של  כולל  בסכום  הלוואות  נושאים  PORT II  נכסי  נכון למועד הדוח,

החברה   נדרשה, לא  ונכון לסמוך למועד הדוח   כאמור  הרכישה  עסקת  השלמתנכון למועד  
יצוין כי לא שולמו לחברת הניהול עמלות בקשר .  PORT IIלהשקעות הוניות נוספות בנכסי 

השלמת   האמורותעם    מחזיקה לעיל,    האמורות   העסקאותהשלמת    לאחר  .העסקאות 
  2,458-ב  הכל, ובסך  PORT II-ו   PORTבנכסי( הזכויות  100%החברה במאוחד במלוא )

   .2022 בספטמבר 30 ליום נכון Single Family נכסי

לדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוחות   2.2סעיף  בראו  לפרטים אודות העסקאות האמורות  
( אשר המידע 104920-01-2022)מס' אסמכתא:    2022  ביוני  30הכספיים של החברה ליום  

 על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 

 10התקשרות בהסכמי מימון מחדש והארכת מועד הפירעון האחרון של הסכמי מימון  2.3

, בוצע הליך  החברהמועד פרסום הדוח, בחלק מנכסי  ל  סמוךהדיווח ועד ל  תקופתבמהלך  
( מחדש  מימון  בהלוואות Refinanceשל  והחלפתן  הקיימות  ההלוואות  פירעון  של  בדרך   )

 
  לחברת  1%  של  בשיעור  disposition fee  מסוג  ועמלה   שלישיים  לצדדים   עסקה  עלויות  לפני  וכן  Closing Credits  לפני  6

 .Back to Back -ה הסכם  לתנאי  בהתאם הניהול
אשר    1%בשיעור של    disposition feeוכן לפני עלויות עסקה לצדדים שלישיים ועמלה מסוג    Closing Creditsלפני    7

 לחברת הניהול.  Back to Back -שילמה החברה בהתאם לתנאי הסכם ה
לדוח הדירקטוריון אשר    2.2.1הביקורת ודירקטוריון החברה ראו סעיף    בועדת אודות אישור העסקה    לפרטים  8

  פיו  על  המידע  אשר(  104920-01-2022)מס' אסמכתא:    2022  ביוני  30צורף לדוחות הכספיים של החברה ליום  
 . הפנייה של  בדרך זה בדוח  מובא

.  II-PORTר עם הסכמי מימון בנכסי  העמידו ערבויות בקש   לא  PORT II  -כי צדדי ג' מהם נרכשו הזכויות ב  יצוין   9
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חדשות וכן הוארכו מועדי הפירעון האחרון של חלק מההלוואות הקיימות בנכסים אחרים 
 כדלקמן:

 

 שם הנכס 

סכום   יתרת
למועד  ההלוואה נכון 

הארכת מועד  
 הפירעון  

 )אלפי דולר( 

  לאחרמועד פירעון  קודם מועד פירעון  ריבית שנתית
 הארכה 

 הכספי המצב  על הדוח  תאריך לאחר הוארך פירעונן מועד אשר הלוואות
210 West 31st Street 6,000 11%0+ 3.0 BSBY 16 2022  בדצמבר 16 2202יוני  ב 

8 & 9 Corporate 

Centre   
48,295 10%0+ 1.6 BSBY 8  2023ביוני  8    2022ביוני 

The Marq  61,556 10+ 1.55% BSBY 6  2023ביוני  6   2202ביוני 
Park Centre  26,815 10+ 1.75% BSBY 27 12  2023  ביוני 27 2022  ביוני 
Oakland City 

(*)eCentr 90,000 13+ 3%BSBY 11 1  2023בספטמבר  1 2202בספטמבר 
Lofts at NoHo 

Commons 71,536 14+ 2.18% SOFR 9  202315בספטמבר  9 2022בספטמבר 

(**) William 110 

החברה בנכס הינו    חלק(
60% ) 

 318,745-של כ סך

הלוואה  רכיב 
 210,515בכירה: 

רכיב הלוואת  
Mezzanine: 

28,544 

רכיב הלוואת  
 :16שיפורים במושכר 

79,686 

הלוואה  רכיב 
:  17בכירה 

SOFR+1.5% 

הלוואת  רכיב 
18Mezzanine: 

SOFR+3.95% 

  הלוואת כיבר
 : במושכר  שיפורים

SOFR+9.5%  

 2022בספטמבר  8

   2023 בינואר 8

יצוין כי בכפוף לעמידה )
בתנאי הסכם ההלוואה, 
תהיה נתונה לתאגידים  

הלווים אפשרות להאריך 
את מועד הפירעון  

  8בהארכה נוספת עד ליום 
 ( 2023באפריל 

 )*(  ( הערבה  העמידה  כאמור  הארכה  במסגרת  כי  של  )Pacific Oak SOR US Properties II LLCיצוין  מאוחדת  בת  חברת   ,
מיתרת סכום    25%ד הלווה במסגרת ההלוואה המוגבלת בסכום של  החברה( ערבות פיננסית להתחייבויות התאגי 

 קרן ההלוואה. 

ההתקשרות בהסכם ההארכה בנכס כאמור בטבלה לעיל באה על רקע משא ומתן מתקדם עם שוכר צד ג' בעל        )**(
)יתרת    נרחב בנכס( בנוגע לשכירות ארוכת טווח בשטח  high-quality credit tenantדירוג אשראי איכותי  ביותר )

בנכס( הפנויים  לתקופה    . השטחים  נוספת,  להארכה  ומתן  משא  לנהל  והמלווים  החברה  ממשיכים  כך,  בתוך 
ממושכת יותר, של מועד הפירעון האחרון של ההלוואות בנכס ובנוסף למשא ומתן כאמור, מנהלת החברה משא  

ון החברה בעבר, החברה מעריכה כי המשא  ומתן פעיל עם מלווה אחר להבטחת מימון מחדש בנכס. על סמך ניסי
ומתן להארכה נוספת, לתקופה ממושכת יותר, של מועד הפירעון עם המלווים הקיימים יושלם עד לתום תקופת  

אודות הארכת מועד הפירעון כאמור  ההארכה   הנוכחית או לחילופין ההלוואות בנכס ימומנו מחדש. לפרטים  
)מס' אסמכתא:    2022בספטמבר    11-ו  2022ביוני    16,  2022ביוני    12ים  מהימ  דיווחים מיידים של החברה  ראו

זה בדרך    בדוחבהתאמה( אשר המידע על פיהם מובא    2022-01-115606  -ו  2022-01-075121,  2022-01-071965
   של הפנייה.

 
11  .Bloomberg Short Term Bank Yield Index 
 .2024 יוני  חודש עד  נוספת  הארכה לתקופת הפירעון  מועד   את להאריך אפשרות  הלווה לתאגיד נתונה כי  יצוין  12
 .Libor 1.75%+ חלף  13
 .Libor +1.75% חלף  14
 .2024 ספטמבריצוין כי נתונה לתאגיד הלווה אפשרות להאריך את מועד הפירעון לתקופת הארכה נוספת עד חודש    15
 . לעיל כאמור  ההארכה בהסכם ההתקשרות במועד ניטל  אשר רכיב  16
 . Libor +1.5% חלף  17
 . Libor +1.5% חלף  18

 שם הנכס 

  ההלוואהקרן 
במועד מימונה  

 מחדש 
 )אלפי דולר( 

LTV 

  30 ליום נכון
  בספטמבר

2022 

 ריבית שנתית
מועד  

פירעון  
 אחרון

מועד  
 התקשרות 

 הסכמי מימון מחדש שנחתמו במהלך תקופת הדוח

Crown 

Pointe 

הלוואה 
 2.7% 57.49% 52,315 נפרעת 

אפריל   1
 2022 מרץ 24 2025

הלוואה 
 SFOR+2.30% 59.12% 53,800 חדשה 

Lincoln 

Court  

הלוואה 
 4.05% 62.97% 32,491 נפרעת 

  אוגוסט 7
 2022 יולי 29 2025

הלוואה 
 SFOR + 3.25% 76.31% 39,374 חדשה 
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 PORTהתקשרות במערך הסכמים בקשר עם נכסי  2.4

הביקורת  2022בספטמבר    9ביום   ועדת  אישרו  במערך  ,  התקשרות  החברה  ודירקטוריון 
, עם חברות 2022בספטמבר    1, אשר יכנסו לתוקף מיום  2022בספטמבר    9הסכמים מיום  

להעמדת וקיט הול(    III-)של ה"ה פיטר מקמילן ה  19באותה הבעלות כמו זו של חברת הניהול 
ף הסכם חל   וזאת  "(PORT  נכסישל החברה )להלן: "single family -ה  נכסישירותים עבור  

כמו כן, כפי שנמסר לחברה,    בסכומים דומים לאלו אשר שולמו לחברת הניהול.  ,20הניהול 
את הסכם הניהול שביניהן באופן    , תקנו קרן הריט וחברת הניהול2022בספטמבר    9ביום  

שבין    Back to Back-מתחולת הסכם הניהול ובכך גם מהסכם ה  PORTנכסי  המוציא את ניהול  
הריט. קרן  ובין  של    החברה  בארה"ב  פרטית  הנפקה  מהלך  מקידום  כחלק  נעשה  האמור 

 .PORT, מה שהצריך הקמת מערך ניהול עצמאי לנכסי PORT (Common Stock)מניות 

לרבות, כאמור  התקשרות  אודות  ודירקטוריון   לפרטים  הביקורת  בועדת  אישורה  אופן 
וכן ההסכמים  החברה  עיקרי  מיום  ,  םהאמורי  תמצית  החברה  של  מיידי  דיווח    11ראו 
( אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך 2022-01-115594)מס' אסמכתא:    2022בספטמבר  

 של הפנייה.  

 של אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה  הרחבה 2.5

אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בהיקף   של, השלימה החברה הרחבה  2022  במאי  2  ביום
)בתמורה  ע"ח  ש  320,424,866של   הקצאה ש  307,607,871-כ  של  כספית.נ.  של  בדרך  "ח( 

פרטית   פרטית הקצאה  בדוח  ראו  נוספים  לפרטים  לציבור.  הצעה  היווה  שלא  באופן 
 . 202221 באפריל 27שפרסמה החברה ביום 

 דיבידנד חלוקות 2.6

 . 22מיליון דולר   15-ר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כאיש  2022  בינואר  20ביום   .א

 . 23מיליון דולר  5-אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 2022 במרץ  29ביום  .ב

  הכספיים  לדוחות  6  בביאור   ראו  ולאחריו,  הדוח  בתקופת  אירועים  בדבר  נוספים  לפרטים

 . 2022 בספטמבר 30 ליום   החברה של המאוחדים
 

   מקרו כלכליות השפעות 2.7

 , במהלך2021לדוח התקופתי    1.6בהמשך לסקירת הסביבה הכלכלית של החברה בסעיף   2.7.1
האינפלציה בארה"ב, העלייה בשיעורי    , על רקע2022שנת  ל  הראשונים  הרבעונים  שלושת

  לשיעור מועדים שונים    במספרהעלה הבנק המרכזי בארה"ב את שיעור הריבית הפדראלית  
כמו כן, ציין הבנק המרכזי בארה"ב כי   .הדוח  פרסום  למועד  לסמוך  נכון  4%-3.75%של  

  בית. יתכן שבשל מגמת התמנות האינפלציה בארה"ב יתמנו בהמשך גם שיעורי העלאות הרי

כי יצוין  זה  ליום    לעניין  לא    2022  בספטמבר  30נכון  הדוח,  פרסום  למועד  לסמוך  ונכון 
על בסיס המידע   .ונכסיה  החברה  פעילות  על  האינפלציה  מגמת  של  מהותית  השפעה  נרשמה

כי שיעור האינפלציה הנוכחי ישפיע   נכון למועד הדוח, החברה אינה צופה  הקיים בידיה 
 תוצאות החברה. באופן מהותי על 

אשר   חיצוני  גורם  היא  האחרונה  בעת  בארה"ב  הפדראלית  הריבית  שיעור    עשויה עליית 
  , השפעה מהותית על התפתחותה ותוצאותיה העסקיות של החברה:בעתיד להיות לה

משתנה .א בריבית  החברה  של  קיים  מימון  על  הריבית   –   השפעה  בשיעורי  עלייה 
נכון  הפדראלית משפיעה על תנאי המימון הקיים של החברה, שניטל בריבית משתנה. 

 
19           Pacific Oak Capital Advisors LLC . 
 .2021  התקופתילנספח תיאור דיני הריט אשר צורף לפרק א' לדוח    1.4לפרטים אודות הסכם הניהול ראו בסעיף    20
 המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.  אשר, 051382-01-2022' אסמכתא:  מס   21
( אשר המידע על פיו מובא  009435-01-2022)מס' אסמכתא:    2022  בינואר  23לפרטים ראו בדיווח מיידי מיום    22

 בדיווח זה בדרך של הפנייה. 
  בדיווח   מובא  פיו   על  המידע   אשר(  039646-01-2022)מס' אסמכתא:    2022במרץ    31מיום    מיידי ראו בדיווח    לפרטים  23

 . הפנייה של בדרך  זה
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כהדוחלמועד   הלוואות  71%-,  )לרבות   מסך  כלולות  בחברות  וחלקה  במאוחד  החברה 
כ של  כולל  בסך  ב'  החוב סדרה  הלוואות   47.5%וכן    מיליון ש"ח( 1,164  -אגרות  מסך 

בריבית   ןהינ  בות אגרות החוב סדרה ב'( ללא חלקה בחברות כלולותהחברה במאוחד )לר
יצוין   לעניין זה (.2021  לשנת התקופתי לדוח' א  לפרק  1.11.7משתנה )לפרטים ראו סעיף  

מיליון דולר, התקשרה   181-כי בקשר עם הלוואות של החברה בריבית משתנה בסך של כ
אשר נועדו לספק הגנה מפני   (interest rate caps)החברה בהסכמים לגידור שינויים בריבית  

שינויים משמעותיים בריבית הפדרלית ואשר יספקו הגנה מסוימת לחברה מפני העלאות 
 ת פדרלית. עתידיות בשיעור הריבי

להלן נתונים בדבר תמהיל הלוואות החברה במאוחד בריבית קבועה וריבית משתנה, נכון  
 למועד הסמוך לפרסום הדוח:

  במאוחדהחוב   סך
 משתנה בריבית

 )אלפי דולר( 

משתנה   ריבית
 )%( משוקללת 

  במאוחד  החוב סך
,  קבועה בריבית

אגרות החוב   כולל
 )אלפי דולר( 

  קבועה ריבית
 )%(  משוקללת 

  ריבית שיעור 
)ריבית  אפקטיבית

משתנה וקבועה  
 )%(  משוקללת(

 5.1% 4.05% 560,000-כ 6.15% 507,000-כ

 

במאוחד החברה  הלוואות  תמהיל  בדבר  נתונים  )לרבות  להלן  כלולות  בחברות  וחלקה 
 הדוח:אגרות החוב סדרה ב'( בריבית קבועה וריבית משתנה, נכון למועד הסמוך לפרסום  

  במאוחדהחוב   סך
וחלק החברה בחברות  

  בריביתכלולות  
 )אלפי דולר(  משתנה

  ריבית
משתנה  

משוקללת  
)%( 

וחלק החברה   במאוחד  החוב סך
,  קבועה בריבית  בחברות כלולות

 אגרות החוב )אלפי דולר(  כולל

  קבועה ריבית
 )%(  משוקללת 

  ריבית שיעור 
)ריבית  אפקטיבית

משתנה וקבועה  
 )%(  משוקללת(

 5.47% 4.05% 560,000-כ 6.4% 767,182

 

, הוצאות המימון של החברה בשנה האחרונה  כתוצאה מעליית הריבית הפדרליתיצוין כי  
מיליון דולר  12.2-במאוחד ובנכסים זהים(, עלו בסך של כ ) 2022בספטמבר  30נכון ליום 

הריבית הפדרלית מאז  האחרונות של  העלאות  ה . כמו כן,  2021בספטמבר    30לעומת יום  
 3-כבסך של  שנתי  לגידול  צפויות להביא  ועד למועד פרסום הדוח    2022בספטמבר    30

בתוך   .2022בספטמבר    30ליום  ביחס  החברה  המימון של  בהוצאות  נוספים  מיליון דולר  
תביא לגידול נוספים בשיעור הריבית הפדראלית    1%עלייה של   ההשפעה שלכך יצוין כי  

 דולר.  מיליון 4-המימון של החברה בכ  הוצאות של שנתי

את    מייקרתעלייה בשיעורי הריבית הפדראלית    –  השפעה על נטילת מימון מצד החברה .ב
, נטילת הלוואות חדשות או ביצוע מימון מחדש להלוואות קיימותבאפשרויות החברה  

יהיו שאלו  לכך  להביא  קודמות   אטרקטיביים  פחות  בתנאים  עשויה  תקופות   מאשר 
ועשויה לגרור בנוסף דרישות נוספות מצד המלווים )כגון דרישות הון עצמי גבוה יותר 

עשויה להשפיע לרעה על התשואה של השקעות כן  ו/או אמות מידה פיננסיות נוספות(, ו
  עסקיות הכוללות רכיב של מימון. , הכנסותיה והזדמנויותיה הבעתיד  החברה

החברה ביצעה לאחרונה הערכות שווי לנכסי הנדל"ן    -  השפעה של שווי נכסי החברה .ג
ליום   מהותיות 2022בספטמבר    30שלה  שווי  הערכות  מתוך  פרטים  בדבר  לפרטים   .

 כן   לחלק שלישי לדוח הדירקטוריון. כמו  3והערכות שווי מהותיות מאוד, ראו בסעיף  
, המצורף לדוח  2021עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  ראו גם ב

  זה.

וגידול הוצאות   לצד האמור לעיל, באפשרות החברה למזער את השפעות עליית הריבית
)הן בנכסי הנדל"ן   באמצעות העלאת דמי השכירות בנכסי המגורים של החברה  המימון,

מטבע   , בהםSingle Familiyהן בנכסי הנדל"ן למגורים מסוג  ו  Multifamilyלמגורים מסוג  
קצרותהדברים,   לתקופות  הינם  השכירות  אחת  ,הסכמי  שנה  כאמור    (לרוב  והעלאות 

כמו כן, גם נכסי הנדל"ן למשרדים .  תבוצענה עם עדכונים של הסכמי השכירות, לפי העניין
ברובם קיים מנגנון הצמדה של של החברה הגם שתקופות השכירות בהם ארוכות יותר,  
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דמי שכירות למדד מסוים או מנגנונים מובנים של העלאת דמי שכירות ולפיכך גם בנכסים 
עוד    אלה צפויה עליה בדמי שכירות )מתונה יותר ביחס לאלה של המגורים כאמור לעיל(.

 84-בסך של כ  , בקופת החברה מזומנים2022בספטמבר    30החברה מציינת כי נכון ליום  
 . (Market Securities)מיליון דולר בניירות ערך בגין נדל"ן  64-מיליון דולר וכן סך של כ

תשעה  של  בתקופה  לצורך.  ובהתאם  לעת  מעת  נכסים  למימוש  פועלת  החברה  בנוסף, 
ביום   שהסתיימה  לה ,  2022בספטמבר    30חודשים  הניבו  אשר  נכסים  החברה  מכרה 

, לאחר תאריך הדוח על המצב 2022בנובמבר    30וביום    דולר מיליון    100-מזומנים בסך של כ
מיליון    55-של כ  ברוטו  בתמורהPark highlands חלקת קרקע בנכס    מכרה החברההכספי,  

בדולר.   קרקע  חלקות  )בעיקר  נוספות  מכירות  תקדם  כי  צופה   (Park highlands-החברה 
שנת   של  הרביעי  הרבעון  לה2022במהלך  להניב  צפויות  אשר  אשר   ,  העסקה  עם  )יחד 

 מיליון דולר )נטו(.  137-כ הושלמה כאמור לעיל(

הריבית   סביבת  בדבר  )ובפרט,  הכלכלית  הסביבה  בדבר  החברה  של  הערכותיה 
והשפעותיה על פעילות החברה( בארה"ב על פעילותה, הכנסותיה, רווחיה ומצבה הכספי 

הן בגדר מידע צופה    2022וכן בדבר השלמת עסקאות מכירה במהלך הרבעון הרביעי לשנת  
פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים  
התפתחויות   של  להשפעות  ביחס  תחזיותיה  על  לפעילותה,  בנוגע  כיום  החברה  בידי 

וכן על הסכמי מכירה אשר נחתמו    אפשריות של משבר פיננסי בשווקי העולם על פעילותה 
עימם המתקיים  ודיאלוג  ידם  על  הועמדו  אשר  מצגים  פוטנציאלים,  רוכשים  לאור עם   .

התנודתיות הרבה בשווקים, אין ודאות באשר להמשך השפעתו על המצב הכלכלי בארה"ב 
   וכתוצאה מכך קיימת אי ודאות ביחס להשפעות שעשויות לנבוע מכך לקבוצה ולפעילותה. 

  (Covid-19)משבר הקורונה  השפעת 2.8

לא זיהתה החברה השפעה מהותית של משבר הקורונה   2022  לשנת  השלישי  הרבעוןבמהלך  
פעילותה.   בנכסי המגורים    שיעורי על תחומי  (,  (Apartment Buildingsהתפוסה הממוצעים 

המגורים   במהלך    (Single Family)בנכסי  יציבותם  על  שמרו   השלישי  הרבעוןוהמשרדים 
לנכסי המגורים   96%-(, כ(Apartment Buildingsלנכסי המגורים    95%-ועמדו בממוצע על כ

(Single Family)  בנכסי  גבוהים  גבייה  שיעורי  נרשמולכך,    לנכסי המשרדים. בנוסף  70%-וכ 
 Apartment)לנכסי המגורים    90%-עמדו בממוצע על כאשר    השני  הרבעוןבמהלך  החברה  

Buildingsכ המגורים    97%- (,  כי   96%-וכ  (Single Family)לנכסי  יצוין  המשרדים.  לנכסי 
משבר  בראשית  הוטלו  אשר  מגורים  בנכסי  שוכרים  פינוי  על  הרגולטוריות  המגבלות 

בתחומי שיפוט לסמוך למועד פרסום הדוח,    נכוןו  2021הקורונה צומצמו מאוד במהלך שנת  
    רבים אף הוסרו במלואם.

 נרשמה , במהלך הרבעון, ועד מועד פרסום הדוח, Queen & Crescent)לעניין הנכס המלונאי )
  .מגמת הגידול בהיקף הפעילות וההזמנות במלון לעומת התקופה המקבילה אשתקד

, הממשל הפדראלי נמנע מהטלת סגרים והגבלות על המסחר 2022שנת  במהלך    כי  אף  על
ההשפעות  המשך  בארה"ב,  משקיות  הגבלות  או  איסורים  היו  לא  ולמעשה  הכלכלה  ועל 
לתאגידים  מאתגרת  כלכלית  פעילות  לסביבת  להוביל  עלולות  המשבר  של  השליליות 

י החברה,  , נכס2021התקופתי לשנת    לדוח  1.6בארה"ב ובכלל זה לחברה. כאמור בסעיף  
דוגמת שיעור   הממוקמים בארה"ב, חשופים להשפעות מקרו כלכליות בשוק האמריקאי 
האבטלה, אינפלציה, שערי ריבית, תנודות בשווקי ההון והתייקרות עלויות תפעוליות. בד 
הקורונה  משבר  רקע  ועל  כאמור,  מתנודות  מושפעים  החברה  בנכסי  השוכרים  גם  בבד, 

לותם, כפי שהוגבלו בעבר בשיא משבר הקורונה. בין היתר, עשויים להיות מוגבלים בפעי
המשך ההשפעות השליליות של המשבר עשויות להוביל לפגיעה ביכולתם של שוכרים בנכסי 

השכירות דמי  את  לשלם  מפעילות    עלולה  ,  החברה  המזומנים  בתזרים  לקיטון  להביא 
עורי התפוסה בנכסי של החברה(, ירידה בשי   FFO-וה  NOI-שוטפת של החברה )ולקיטון ב

קיטון שווי ותפעול הנכסים    תבהוצאוהחברה עם אפשרות לירידה במחירי שכירות, עלייה  
 נכסי הנדל"ן המניב. 
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האפשריות על פעילות החברה,    והשפעותי  , הערכותיה של החברה בדבר משבר הקורנה
הכנסותיה, רווחיה ומצבה הכספי הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק  

 , )להלן: "חוק ניירות ערך"(.1968-ניירות ערך, התשכ"ח

הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום ועשויות שלא להתממש, בין  
, עקב המשך התפתחות הנגיף או  בלתי צפויים בשווקים שינויים ותנודתיות  היתר, לאור  

בסעיף   המפורטים  הסיכון  גורמי  התממשות  התקופתי   1.18עקב  בדוח  א'    לשנת   לפרק 
 , ולפיכך קיימת אי ודאות ביחס להשפעות שעשויות לנבוע מכך לקבוצה ולפעילותה.2021
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 2022 בספטמבר 30 הכספי ליום  המצב .3

  30ביום    נסתיימהאשר    חודשים  תשעהשל    לתקופה  שלה  המזומנים  ותזרים  הונה,  פעילותה  תוצאות,  החברה  של  הכספי  למצבה  בנוגעהסברי הדירקטוריון  
 :(אחרת מצוין אם אלא, דולר באלפי הינם הסכומים כל) 2022 בספטמבר

    :החברה של הכספי במצבה שחלו השינויים  עיקרי  ניתוח 3.1

 סעיף
 ליום  יתרה

 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 המהותיים   ולשינויים  ליתרות החברה הסברי
 דולר באלפי

 214,864 248,940 163,383 שוטפים נכסים
)ליום    הקיטון התקופתי  לדוח  נובע  2021בדצמבר    31בהשוואה  כ  בעיקרו(  של   48.3-מירידה 

 נכסים הפיננסיים. שווי הוגן של מיליון דולר ב 

 לא נכסים
 שוטפים

2,060,676 
 

458,21,88 1,899,726 

בעיקרו    (2021בדצמבר    31)ליום    התקופתי  לדוח  בהשוואה  הגידול כנובע  של    261.2-מעלייה 
דולר נכסי    מיליון  של  לאיחוד  כניסה  וכן,  להשקעה  נדל"ן  נכסי  של  ההוגן  המגורים בשווי 

קוזז בחלקו   כאמור  גידול.  (לעיל   2.2  בסעיף)כאמור    PORT IIהחברה באמצעות  על ידי  המוחזקים
 מיליון דולר.  91.5-בסך של כ Springmaidמלון  נכס בעקבות מכירת

 --- 2,114,590 398,12,13 2,224,059 נכסים"כ סה

  התחייבויות
 שוטפות 

273,997 808,348 289,444 
 13.5  -  מירידה של כ  ( נובע בעיקרו  2021  בדצמבר  31)ליום    התקופתי  לדוח  בהשוואה  הקיטון

 .שנמכרו נכסים עם בקשר שכירות פיקדונות החזר בגין אחרות מיליון דולר בהתחייבויות

 לא התחייבויות
 שוטפות 

857,927 138,262 790,494 

( נובע בעיקרו מהנפקת אגרות החוב 2021בדצמבר    31הגידול בהשוואה לדוח התקופתי )ליום  
מיליון דולר, גידול בהתחייבויות    56.9  -)סדרה ב'( של החברה בדרך של הרחבת סדרה בסך של כ

( שהופקדו בגין עסקאות אפשריות למכירת חלק escrow depositאחרות בקשר עם כספי פקדון )
מיליון דולר. גידול כאמור קוזז בחלקו בשל ירידה    17-בסך של כ  Park Highlandsס  מהשטחים בנכ

  - מיליון דולר בעקבות מכירת שני בנייני משרדים המהווים חלק מ  14.9-בהלוואות בסך של כ
Richardson Portfolio    החברה באמצעות  על ידי  המוחזקיםהמגורים    כן, כניסה לאיחוד של נכסיו 

PORT II  לעיל(  2.2)כאמור בסעיף . 

  המיוחס הון
 לבעלים 

1,092,135 870,399 1,008,076 
מגידול בהכנסות נטו של  ( נובע בעיקרו  2021בדצמבר    31הגידול בהשוואה לדוח התקופתי )ליום  

מיליון דולר בקיזוז דיבידנד שחולק לבעלת המניות היחידה של החברה    103.99החברה בסך של  
 מיליון דולר.  20-בסך של כ

זכויות שאינן   2021בדצמבר    31ליום    התקופתי  לדוח  בהשוואה  הקיטון 26,576 ,58231 12,302  שאינן זכויות מפדיון  בעיקרו  נובע 
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   )הון עצמי בתוספת חוב פיננסי( CAP –ל  חוב
על שיעור   עמד  2022  ביוני  30יום  ל  נטו  CAP-ל  חוב  יחס  כאשר  %51-כ  הינו  2022  בספטמבר  30נטו )הון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו( ליום    CAP  –ל  חוב  יחס
 ביחס למקובל בחברות נדל"ן מניב, כולל ביחס לחברות שאגרות החוב שלהן מדורגות בדירוגים גבוהים.  נמוךלהערכת החברה מדובר בשיעור   50.9%-כ של

 
 : המאוחדים הדוחות פי על הפעילות תוצאות  עיקרי  ניתוח 3.2

 סעיף

חודשים  לתשעה
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 

חודשים   לשלושה
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 

  לשנה
  שנסתיימה

 31 ביום
 בדצמבר

 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 

2022 2021 2022 2021 2021 
 דולר  אלפי

  הכנסות
"ן נדל  מהשכרת

 להשקעה 
93,423 99,264 32,692 30,865 129,297 

לעומת    הגידול התפעוליות  ובהוצאות  שהסתיימו   תשעתבהכנסות  החודשים 
בעיקרו    2021  טמברפבס   30ביום     single family-ה  פורטפוליונכסי  מנובע 

קוזז  (PORT  באמצעות  המוחזקים) גידול כאמור  מ.  נכס  כתוצאה   Cityמכירת 

Tower   מנכס  כחלקשני בנייניי משרדים וממכירת   2021במהלך שנת  Richardson 

Portfolio  2022במהלך שנת  . 
 הפעלת הוצאות

 להשקעה"ן נדל
(50,256 ) (49,913 ) (18,709 ) (16,754 ) (66,601) 

הכנסות מהפעלת 
 בתי מלון 

27,952 24,578 9,181 12,154 30,806 
החודשים שהסתיימו   לתשעתובהוצאות התפעוליות בהשוואה  הגידול בהכנסות  

 Springmaid Beachמהפעלת נכסי המלונות    ובעיקר  נובע  2021  בספטמבר  30  -ב

Resort   ו-Q&C Hotel  עלייה בשיעורי התפוסה ובתעריפים הממוצעים    רשמו, אשר
לחדר   שנת    (average daily rate)ליום  קוזז  .2022במהלך  כאמור   בחלקו  גידול 

הוצאות הפעלת 
 בתי מלון 

(17,480 ) (15,715 ) (5,371 ) (6,484 ) (20,990) 

 סעיף
 ליום  יתרה

 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 המהותיים   ולשינויים  ליתרות החברה הסברי
 דולר באלפי

ותשלום )בדרך של חלוקה על ידי מילון דולר    6.7  -כ בתמורה לסך של  PORT-שליטה ב  נותמק שליטה מקנות 
PORT מיליון דולר.  9.4-שליטה בסך של כ( לאותן זכויות שאינן מקנות 

 
 --  1,034,652 452,51,02 1,092,135 הון "כ סה

 כ"סה
 והון   התחייבויות

2,224,059 398,12,13 2,114,590  -- 
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 סעיף

חודשים  לתשעה
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 

חודשים   לשלושה
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 

  לשנה
  שנסתיימה

 31 ביום
 בדצמבר

 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 

2022 2021 2022 2021 2021 
 דולר  אלפי

  ספטמבר  חודש  במהלך   Springmaid Beach Resortהמלון    נכסכתוצאה ממכירת  
2022 . 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות 

(4,277 ) (83,66 ) (1,364 ) (41,53 ) (4,777)  -- 

התאמות שווי 
הוגן של נכסי  

נדל"ן להשקעה,  
 נטו 

103,865 77,496 76,411 84,318 87,999 

של החברה    התאמות שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה  גיןהעלייה בהכנסות ב
 ובערכושל החברה    Park Highlands-ב  קרקעבנכסי הנובעת בעיקר מעלייה בשווי  

 . החברה של המגורים מבני  פורטפוליו של
 

של החברה    התאמות שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה  גיןבהעלייה בהכנסות  
בנכסי מעלייה בשווי  וכן     Park Highlandמעליית שווי נכס הקרקע    נובעת בעיקר

 . PORT) מוחזקים על ידי החברה באמצעותה(של החברה  Single Family-ה
 --  (41,422) ( 10,283) ( 13,349) ( 31,355) ( 34,410) הוצאות מימון 

חלק החברה 
ברווחי עסקאות 
משותפות שלא 

 אוחדו

(3,388 ) (16,648 ) (20,535 ) (13,646 ) (17,631) 

מעסקאות   ברווחים  החברה  בחלק  )הגידול  מאוחדות  שאינן  -nonמשותפות 

consolidated joint ventures  בהשוואה ב  לתשעת(  שהסתיימו    30יום  החודשים 
של  2021  בספטמבר ההוגן  בשווי  מעלייה  בעיקר   Pacific Oakנכסי    נובע 

Opportunity Zone   על ידי החברה באמצעות    המוחזקים  המגוריםנכסי    שלוPORT 

II.    כמו כן, נרשמה ירידה בשווי הוגן    (. הדוח  תקופת  במהלך  לאיחוד  נכנסו)אשר
)חלק החברה    Sacramento  353   -ו (  60%)חלק החברה בנכס     William 110  של נכסי

 (. 55%בנכס 
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   נזילות ומקורות מימון של החברה:  ניתוח 3.3

 סעיף 

חודשים שהסתיימו   לתשעה 
 בספטמבר   30ביום  

חודשים   לשלושה
 30שהסתיימו ביום  

 בספטמבר 

 שנסתיימה   לשנה
 בדצמבר  31  ביום

 המהותיים   ולשינויים  ליתרות  החברה  הסברי

2022 2021 2022 2021 2021  

 דולר  אלפי

 מזומנים תזרימי
 שוטפת   מפעילות 

19,129 38,260 (2,698 ) 310,31 52,990 

של   תקופה  במהלך  ביום    תשעההקיטון  שהסתיימה    30חודשים 
של    2022  בספטמבר תקופה  שהסתיימה   תשעהלעומת  חודשים 

נדל"ן 2021  בספטמבר  30ביום   נכסי  ממכירת  בעיקר  נובע   ,
אשר הובילה לירידה בהון החוזר של החברה לעומת שנה   להשקעה

    .קודמת

תזרים מזומנים 
 השקעה  מפעילות

57,086 188,709 73,739 142,327 169,256 

  30תשעה חודשים שהסתיימה ביום      של  תקופה  במהלך  הקיטון
שהסתיימה     של  תקופה  לעומת  2022  בספטמבר חודשים  תשעה 

מירידה במכירות נכסי נדלן  נובע בעיקר    ,2021  בספטמבר  30ביום  
בהתחייבויות  השקעה  פיננסיים,  בנכסים  השקעות  להשקעה, 

לעומת התקופה שהסתיימה פיתוח והשקעה בעסקאות משותפות  
ירידה כאמור קוזזה בחלקה ממכירת    .2021בספטמבר,    30ביום  

המוצג כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של    springmaidבית המלון  
 החברה. 

 מזומנים תזרימי
)לפעילות( 

 מימון  מפעילות 
(72,729) (148,826 ) (85,250) (144,713 ) (199,815) 

של    הגידול ביום    במהלך תקופה  חודשים שהסתיימה    30תשעה 
תשעה חודשים שהסתיימה   לעומת תקופה של    2022  בספטמבר  

בעיקר2021בספטמבר    30ביום   נובע   נבעו  אשר  התמורות  מן  , 
. גידול כאמור קוזז בחלקו על ידי השנה  במהלך  חוב  אגרות  מגיוס
 דיבידנד   חלוקתו  בחברה  קיימת  הלוואה  ופירעון  מחדש  מימון

 .בחברה היחידה המניות לבעלת
שינויים   השפעת 

  החליפין  יערבש
יתרות   על

  ושווי  מזומנים 
 מזומנים 

(2,825) (196 ) (354) 420 1,397  -- 
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לסעיף   3.4 בהתאם  תזרים  14)ב()10גילוי  וגילוי  ומיידיים  תקופתיים  דוחות  לתקנות   )
 למימון פירעון התחייבויות החברה המזומנים החזוי 

ליום   בתקנה   2022  בספטמבר  30נכון  כהגדרתם  אזהרה  סימני  בחברה  מתקיימים  לא 
  ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים.14)ב() 10

של  ב  גרעוןלחברה  ,  2022  בספטמבר  30ליום   בסך  חוזר  בדוחות   מיליון  110.6הון  דולר 
להלוואות העומדות לפירעון בשנה שלאחר תאריך הדוח    יםהמיוחס  ים המאוחדיםהכספי

 בסך של   חיובי  חוזר  הון  לחברה,  כן  כמו.  על המצב הכספי ולפיכך סווגו כהלוואות לזמן קצר
  מזומנים חיובי   יצוין כי לחברה תזרים  )סולו(.   הנפרדים  הכספיים  בדוחות  דולר  מיליון   19.9

 .והנפרדים בדוחות הכספיים המאוחדים מפעילות שוטפת

חודשים הקרובים ה  12, בתוך תקופה של  2022  בספטמבר  30נכון ליום  כך יצוין כי    בתוך
של   פירעונן  מועד  )  5יחול  בכירות  של first mortgagesהלוואות  מאוחדים  לנכסים  בקשר   )

נכסים  5 עם( בקשר first mortgages) בכירות הלוואות הסכמי במסגרת כי יצוין עודהחברה.  
  ישנו   דולר,  מיליון  185.5-מסתכמת בכ  ןבגינמאוחדים של החברה, אשר יתרת סכום הקרן  

 סיווגה  כן  ועלמובנה אשר מעניק לחברה אופציה להארכת מועד הפירעון האחרון    מנגנון
 מיליון דולר כהלוואות לזמן ארוך. 168.3- ככאמור של   סכום החברה

ארכת מועד הפירעון של ההלוואות האמורות, ההחברה לפעול למימון מחדש או לבכוונת  
לאור שיעורי המינוף הנמוכים    בכךלפי העניין, בסמוך למועד פירעונן ולא צופה כל קושי  

ניסיון   וכן לאור  ג'  יחסית של נכסי החברה, מערכות היחסים של החברה עם מלווים צד 
 מון בקשר לנכסיה. העבר של החברה בהתקשרות בהסכמי מי 

 יחסית   הנמוכים  ((LTVיחס חוב לשווי הנכסים ))   המינוף  שיעוריהאמור לעיל, ולאור    לאור
 בהתאם.  כאמור  ההלוואות  במחזור  קושי  צופה  אינו  החברה  דירקטוריון  ,החברה  נכסי  של

 הגרעון  כי  החברה  של  הכספיים  דוחותיה  את  בחינתו  סמך  על,  קבע  החברה  דירקטוריון,  לכך
   .בחברה נזילות לבעיות אינדיקציה מהווהאינו  החוזר בהון
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3.5 (FFO) Funds from Operations      

)שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות   FFO- להלן מפורטות תוצאות ה
אופי חד פעמי )לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של  
החברה  חלק  ובתוספת  מוחזקות(  בחברות  החזקה  בשיעורי  ושינויים  להשקעה  נדל"ן 

 אות של חברות נדל"ן מניב. בהפחתות, שהינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצ

 :  FFO-יודגש כי מדד ה
 )א( אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;  

 )ב( אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; 
 )ג( אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; 

 החשבון של החברה. )ד( אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי 

משקף באופן נאות פן נוסף    FFO-החברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה, ה
של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה  

מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן    הבתקופ
 ת.מניב אחרו

של חברות כלולות וחברות   FFO-)כולל חלק יחסי ב  החברה  עמדת  פי  עלFFO   - להלן נתוני ה
  בשליטה משותפת(:

 FFO 
 תשעהשל  לתקופה

חודשים שהסתיימו 
 בספטמבר 30ביום 

של שלושה  לתקופה
חודשים שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר  

2021 

גידול  
 30)קיטון( 

  בספטמבר
  30מול   2021

  בספטמבר
2022 

2022 2021 2022 2021 

 ( דולר )אלפי  
 ( 39,263) 102,643 71,120 31,857 89,622 89,461 רווח נקי )הפסד(  

 1969-התשכ"ט מבנה וצורה(,    –)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף    לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך  :התאמות
 7,907 (87,999) ( 84,318) (76,411) ( 77,496) (103,865) נדל"ן להשקעה, נטו  הוגן שווי התאמות

חברות    הוגן  שווי  התאמות של  להשקעה  נדל"ן 
 2,237 15,850 12,678 14,915 15,817 ( 3,026) הנמדדות לפי שיטת השווי מאזני 

חברות   של  פעמיות  חד  מימון  הוצאות  התאמות 
 2,340 0 2,340 0 0 2,340 ( JVכלולות ) 

 ( 8,274) 7,445 12,27 ( 6,003) ( 856) ( 37,100) נטו   חוץ במטבע  עסקאות מתרגום התאמות
)הפסדים(    רווחים(  מימוש )אי    מימוש   התאמות
 18,005 38,289 574 18,579 19,632 42,995 פיננסיים  מנכסים

 1,352 4,757 ( 1,352) 0 ( 1,365) ( 2,367) חוב  מגריעת הפסדים( רווחים )
 ( 476) 3,102 788 312 313,2 1,899 וציוד  להשקעה"ן נדל   נכסי  עם  בקשר פחת

 ( 208) 397 208 0 208 108 עסקה  עלויות 
 8,098 0 0 8,098 0 8,098 ירידת ערך מוניטין 

 2,546 0 0 2,546 0 2,546 )בית מלון(  קבוע רכוש  ממכירת הפסדים
FFO  58 1,036 829 887 854 ( 2,224) לזכויות שאינן מקנות שליטה מיוחס 

Funds From Operations) FFO  לפי נומינאלי   )
ערך   ניירות  לתקנות  הרביעית  התוספת  הוראות 

מבנה וצורה(,    –)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  
 * 1969-התשכ"ט

(1,135 ) 49,017 (2,880 ) 2,798 85,520 (5,678) 

  *FFO    ניירות ערך;  לאינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים; מדד זה מחושב בהתאם להנחיות הרשות
המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות )לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים(,  

השימוש נוספים;  רווח  וסוגי  והפחתות  פחת  נכסים,  מניב;    מכירות  נדל"ן  חברות  של  ביצועיהן  לבחינת  מקובל  זה  במדד 
  ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו.

 , הנו זמני ונובע בעיקרו מן המתואר להלן:  2022השלילי ברבעון השלישי לשנת  FFO-לעמדת הנהלת החברה ה
. המלון הניב  מיליון דולר  91-בתמורה ברוטו של כ  2022נמכר על ידי החברה במהלך הרבעון השלישי לשנת   Springmaidמלון 
FFO    .ניבים חדשים. משכך, הבנכסים מ  ובמלואטרם הושקע  התזרים העודף מהמכירה  משמעותי עד למכירתו כאמור-FFO  

כמו כן, העלייה בשיעורי הריבית    הנוכחי של החברה עדיין אינו משקף תוצאות של השקעות חדשות עתידיות של החברה.
  . יצוין כי במהלך הרבעון השלישי2022של החברה, בעיקר ברבעון השלישי לשנת    FFO-השפיעה על ה   2022במהלך שנת  

על ידי פירעון הלוואת נכס    לרבות  בריבית משתנה,  הקטינה החברה חלק מהחוב שלה  וכן לאחר תאריך המאזן  2022לשנת  
Springmaid  החיובית על הוצאות ריבית עתידיות   ההשפעהכאמור ו  בריבית משתנה  מיליון דולר. הקטנת חוב  52-בסך של כ

לעיל, מנהלת החברה    2.3. כמו כן, כאמור בסעיף  2022לרבעון השלישי לשנת    FFO-בנתוני האינם משתקפים באופן מלא  
להביא לעלייה משמעותית בתזרים המזומנים   םאשר יש בה משאים ומתנים מתקדמים עם שוכרים פוטנציאלים בנכסיה,  

 Park highlandsלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, מכרה החברה חלקת קרקע בנכס,  2022בנובמבר    30בנוסף, ביום    העתידי.
 Park Highland מנהלת משא ומתן מתקדם למכירת חלקים נוספים מנכס קרקע    וכן  מיליון דולר   55-בתמורה ברוטו של כ

מיליון דולר    137-כ  )יחד עם המכירה שהושלמה כאמור(  אשר צפויות להניב לה  2022במהלך הרבעון הרביעי לשנת  כאשר  
 Park Highlandנכס קרקע  ( והקטנת חוב. יצוין כי  FFO-generating propertiesואשר ישמשו להשקעה בנכסים מניבים )  )נטו(

  (.carrying costs of the vacant landהחברה לאור ההוצאות הכרוכות בו בגין קרקע לא מאוישת )  FFOמשפיע באופן שלילי על  
 לעיל.  2.7.1לפרטים אודות השפעת עליית שיעורי הריבית ראו גם בסעיף 
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3.6  NOI) Net Operating Income ) 

 )רווח מהשכרת נכסים והפעלתם( של הקבוצה:  NOI (Net Operating Income)להלן מידע אודות  

הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן   NOI-להערכת הנהלת החברה, נתון ה
מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס  

"(Cap Rate לאינדיקציות )מעבר  הנכס  של  שוויו  לקביעת  האינדיקציות  "( מהווה את אחת 
מחיר   באזור,  דומים  נכסים  של  שוק  שווי  כגון:  למ"ר  נוספות,  הנגזרים נה  ובממכירה 

ה נתון  משמש  בנוסף  וכו'(.  שבוצעו  אחרונות  המזומנים   NOI-מעסקאות  תזרים  למדידת 
ה מסך  כאשר  וזאת  הנכס,  רכישת  למימון  שנלקח  פיננסי  חוב  לשירות  הפנוי    NOI-החופשי 

 (.  Capexמקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים )

 :NOI-יש להדגיש כי ה

 לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;  )א(
יכולתה  )ב( כולל  הקבוצה,  של  המזומנים  תזרימי  כל  למימון  שבנמצא  מזומנים  משקף  לא 

 לבצע חלוקת כספים; 
 אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה.  )ג(
 וקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של החברה. אינו נתון המב )ד(

 של חברות כלולות וחברות בשליטה   NOI  -כולל חלק יחסי בהחברה )של    NOI- להלן נתוני ה
 משותפת(:

 

NOI 

חודשים   תשעהשל  לתקופה
 (1)  בספטמבר  30ביום  שהסתיימה

חודשים   שלושהשל  לתקופה
  בספטמבר  30ביום  שהסתיימה

(2) 

  31 ביום שהסתיימה  לשנה
 בדצמבר 

2022 2021 2022 2021 2021 
 דולר  באלפי

59,405 64,378 18,659 20,780 72,512 
תקופה של    לעומת  2022  בספטמבר  30  ביום שהסתיימה    חודשים  תשעה במהלך תקופה של    NOI-ב  קיטוןה (1)

   . נכסים מכירתמ נובע בעיקרו  2021 בספטמבר 30 יוםב  שהסתיימה  חודשים תשעה
לעומת תקופה של    2022  בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום    שלושהבמהלך תקופה של    NOI-הקיטון ב (2)

 מכירת נכסים.  מנובע בעיקרו   2021  בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושה
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 היבטי ממשל תאגידי  –  ניש חלק
 כללי .1

"(, הוראות חוק החברות ותקנות לפי  א 39סעיף א)א( לחוק ניירות ערך )להלן: "39בהתאם לסעיף 
התשכ"ח ערך,  ניירות  "  1968- חוק  ערך)להלן:  ניירות  מחוץ חוק  שהתאגדה  חברה  על  חלות   ,)"

לישראל ואשר הציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט 
בתוספת הרביעית )חלק ב'( לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות )לא המירות( של החברה  

לד בהתאם  בבורסה,  למסחר  ונרשמו  תשקיף,  פי  על  בישראל  לציבור  חלות  הוצעו  הישראלי,  ין 
סעיף   הוראות  לעיל,  החברה  על  חוק 39כאמור  של  שונות  הוראות  עליה  חלות  יוצא  וכפועל  א 

ביקורת(   וועדת  פנים  מבקר  חיצוניים,  דירקטורים  מינוי  לעניין  הוראות  זה  )ובכלל  החברות 
להוראות  בנוסף  חלות  הללו  וההוראות  ערך  ניירות  לחוק  הרביעית  לתוספת  ב'  בחלק  כמפורט 

 מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים. 

תיאור עסקי התאגיד לעיל(, בחודש    –)כהגדרת המונח פרק א'    2019בהמשך לאמור בתשקיף המדף  
חוק חדלות )להלן: "   2018- , נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח2019ספטמבר  

אשר  פירעון הוראות  היתר,  בין  הכולל  עם "(,  בקשר  החברות  מחוק  מסוימים  סעיפים  החליפו 
פשרה והסדר. לפיכך, החברה התחייבה כי יחולו עליה אותם סעיפים מחוק חדלות פירעון בקשר 
עם פשרה והסדר )לרבות סימן ג' לפרק ז' שבחלק ב', העוסק בשיקום כלכלי וכן פרק ג' לחלק י'  

חל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות  העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב( ה
 פירעון. 

    תרומות  .2

למתן  לחברה התחייבות קיימות  ואין  בנושא מתן תרומות  נוכחית  אין מדיניות קבועה  לחברה 
 תרומות בעתיד. בתקופת הדוח החברה לא העניקה תרומות מהותיות כלשהן.  

   הדירקטוריון  הרכב .3

  בעלי   דירקטורים  שני  מתוכם,  דירקטורים(  8)  שמונהלמועד הדוח, דירקטוריון החברה מונה    נכון
 נוספים   לפרטים(.  חיצוני)דירקטור    אייזיק  וישי  איי  גלן'  קנת"ה  ה  -   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות

 11  -ו  2022  במאי  5בימים    .2021  התקופתי  לדוח'  ד  בפרק  26  תקנה  ראו  הדירקטוריון  חברי  אודות
)בהתאמה( את    החברה  של  דה חיובעלת המניות הי  דירקטוריון  ,, אישרו ועדת הביקורת2022  במאי

 לתקופה נוספת ישי אייזיק ויצחק דביר  חידוש כהונתם של הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה  
פרטים  (. ל2019  ביוני  6של שלוש שנים החל מתום תקופת כהונתם הנוכחית )קרי    )שלישית במספר(

 זה.  ראו דיווח מיידי של החברה אשר יפורסם בסמוך לפרסום דוח

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .4

מיום   הדירקטוריון  סעיף    2016במרץ    28בישיבת  לפי  הדירקטוריון,  לחוק 12)א()92החליט   )
החברות, כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות 

המספר הדח"צים )שימונו בהתאם להוראות חוק החברות(, הוא שניים )כולל דח"צים( )להלן: "
הראוי תחומי "(המזערי  החברה,  בגודל  השאר,  בין  בהתחשב,  נקבע  הראוי  המזערי  המספר   .

פעילותה וטיב הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה, 
ואישורם.   הכספיים  דוחותיה  שני   יש  לחברה,  הדוח  למועד  נכון  כי  יצוין  זה  לענייןעריכת 

חשבונאית    בעלי  דירקטורים רואה  מומחיות  החברה  אייזיק   גלן'  קנת"ה  בהופיננסית,  וישי 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.   יבעל ים)דירקטור חיצוני( כדירקטור

 דירקטורים בלתי תלויים  .5

הדוח   למועד  נכון  תלויים.  הבלתי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  הוראה  כולל  אינו  החברה  תקנון 
 סוזןה"ה    :אחת  תלויהבלתי    תדירקטוריו  חיצוניים  דירקטורים  2מכהנים בדירקטוריון החברה  

 )דח"צ(.  דביר יצחק)דח"צ( ו אייזיק ישי(, הבלתי תלוי ית)דירקטור האריס

    תשקיף מדף חדש .6

אשר  2022  בנובמבר  29  ביום לחברה,  חדש  מדף  תשקיף  לפרסום  היתר  החברה  קיבלה   יעמוד , 
  ( 2022-01-144649)מס' אסמכתא:    לפרטים ראו בתשקיף המדף.  2024בנובמבר    29בתוקף עד ליום  
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הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  –  שלישי חלק  

 קריטיים חשבונאיים אומדנים .1

הכספיים המאוחדים של החברה    לדוחות  3  בביאוראומדנים חשבונאיים קריטיים, ראו    לעניין
 . 2021בדצמבר  31ליום 

 מהותיים   שווי  מעריכי .2

 ( Duff & Phelpsלשעבר:  ) Kroll, Inc   ידינכסי החברה הוערכו על    כל,  2022בספטמבר    30נכון ליום  
 Single-נכסי ה  פורטפוליו, למעט  Colliers International Valuation & Advisory Services, LLC-ו

Family    נכסי( החברה  השווי    שהוערך  PORT)של  מעריך  ידי  כל  House Canaryעל  כי  יצוין   .
 בחברה.  יםתלוי אינםמעריכי השווי האמורים 

הינה חברת ייעוץ שירותים פיננסים המספקת שירותי   -(  Duff & Phelpsלשעבר:  ) Kroll, Inc  .א
מתמחה בביצוע הערכות   Kroll, Incייעוץ פיננסי  ושירותי בנקאות להשקעות. בין היתר,  

משרדים, מגורים,   –שווי בערים ושווקים מרכזיים בארה"ב לנכסי נדל"ן מסוגים שונים  
-מונה כ  Kroll, Incעסקיים.  מלונאות, תעשייה, בריאות, מסחר וקמעונאות, עבור לקוחות  

  מדינות.  100-ספקת את שירותיה בכמעובדים ו 5,000

הינה חברה המתמחה בביצוע    -  Colliers International Valuation & Advisory Services, LLC .ב
משרדים,   –הערכות שווי בערים ושווקים מרכזיים בארה"ב לנכסי נדל"ן מסוגים שונים  

ה, בריאות, מסחר וקמעונאות, עבור לקוחות עסקיים כדוגמת  מגורים, מלונאות, תעשיי
 Colliers מוסדות פיננסיים, תאגידי נדל"ן, קבלנים, משקיעים, יזמים ופירמות עורכי דין.  

 סניפים ומשרדים ברחבי העולם.  62עובדים ומתפרסת על פני   17,000-מונה כ

ה  -  House Canary .ג שווי,  הערכות  בביצוע  המתמחה  חברה  ושווקים הינה  בערים  עובדת 
שונים   מסוגים  נדל"ן  לנכסי  בארה"ב  כדוגמת    –מרכזיים  ופרטיים  עסקיים  לקוחות 

 מוסדות פיננסיים, תאגידי נדל"ן, קבלנים, משקיעים, ויזמים. מודל הערכות השווי של

House Canary    בטכנולוגיות  הינו אוטונומי ומתבסס על ומגובהmachine learning    ומגוון רב
 של מקורות נתונים. 
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 נכון למועד הדוח  הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד .3

 , המצורף לדוח זה. 2021ראו בעדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  ת השוויולמידע נוסף אודות הערכ

עיתוי הערכת   שם הנכס
 השווי 

שווי בדוחות  
הכספיים ליום 

30.09.2022 

שווי בהתאם 
 להערכת השווי 

זיהוי מעריך  
 השווי 

מודל הערכת  
 השווי 

 ההנחות שעמדו בבסיס הערכת השווי 

 היוון  שיעורי
NOI מייצג 

 ( בדולר  באלפי)
 מייצג תפוסה שיעור

110 William 

Street (JV)  (1) 
בספטמבר   30

2022 

השווי בספרי  
 החברה הכלולה:  

(1)416,300 
441,300 24Kroll, Inc Income approach 

(5.25% –Terminal Cap Rate )2) 
(3)Discount Rate – 6.25% 

 : 25טווח של
8,153 -  36,331 

 : 25טווח של
58%-94% 

Oakland City 

Center   
בספטמבר   30

2022 
179,760 179,760 24Kroll, Inc 10 Year DCF 

Terminal Cap Rate – 5.75% 
%256. –Discount Rate  

 :  25של טווח
5,609 -  14,391 

 :25של טווח
67%- 95% 

353 Sacramento 

Street (4) 

בספטמבר   30
2022 

השווי בספרי  
 החברה הכלולה:  

236,100 
236,100 24Kroll, Inc Income approach 

Terminal Cap Rate – 5.50% 
Discount Rate – 7.50% 

 Error! Bookmark notטווח של

defined. : 
4,468 -  19,285 

 : .Error! Bookmark not definedטווח של
45% -  100% 

Lofts at NoHo 

Commons 

בספטמבר   30
2022 119,100 119,100 24Kroll, Inc Income approach 

Terminal Cap Rate – 4.25% 

Discount Rate – 6.50% 

 טווח של25: 
3,169 -  6,561  

 : .Error! Bookmark not definedטווח של
92% -  97%  

 שם הנכס
עיתוי הערכת  

 השווי 

שווי בדוחות  
הכספיים ליום 

30.09.2022 

שווי בהתאם 
 להערכת השווי 

זיהוי מעריך  
 השווי 

מודל הערכת  
 השווי 

 ההנחות שעמדו בבסיס הערכת השווי 

  ההערכה לצורך לאקר מחיר
( דולר )אלפי   

 

טווח מחירים לאקר 
רבוע של קרקעות  

 ברות השוואה  
 )במטבע המסחרי( 

 

: השוואה קרקעות פרטי  

Park Highlands 

I & II )5(  
בספטמבר   30

2022 383,650 

"כ: סה
383,65026 

 
Village I  :
139,900 

 
Village II   ללא(

החלק המיועד 
לשימוש  

- מסחרי
 )קזינו(:

Colliers  
Sales Comparison 

Approach 

 "כ: סה
474   
Village I  :443 
 

Village II  (המיועד החלק ללא 
 :)קזינו(( מסחרי לשימוש

443 
 

Land for a Casino in Village 

II : 
825 

468,808– 614,800 
לאקר ללא החלק  
המיועד לשימוש 

)קזינו(  מסחרי  

לשימוש מסחרי השוואה ללא החלק המיועד  קרקעות
 )קזינו(:

Comparable 1: NE cnr Losee Road @ Tropical Parkway, 

35.34 acres, zoned residential, 511.0/acre 

Comparable 2: NWC US 215  & Revere, 32.92 acres, zoned 

residential, 577.9/acre 

Comparable 3: Centennial/Wof  Alpine Ridge,  61.17 

acres, zoned residential, 547.9/acre 

Comparable 4:  I-215 and Revere St, 34.64 acres, zoned 

residential 478.0/acre 

 
 Duff & Phelpsלשעבר:  24
 שנים.  10על פני  25
וכן  בעיקרו מגידול בביקוש לקרקעות לבנייה באזור הנכסנובע  2021לשנת   2022בין החלק המיועד למגורים לחלק המיועד לשימוש מסחרי )קזינו(. הגידול בשווי בין ספטמבר  Village II-מבחינה לראשונה ב 2021הערכת השווי לשנת   26

 שווי החלק המיועד לשימוש מסחרי )קזינו(. 
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עיתוי הערכת   שם הנכס
 השווי 

שווי בדוחות  
הכספיים ליום 

30.09.2022 

שווי בהתאם 
 להערכת השווי 

זיהוי מעריך  
 השווי 

מודל הערכת  
 השווי 

 ההנחות שעמדו בבסיס הערכת השווי 

 היוון  שיעורי
NOI מייצג 

 ( בדולר  באלפי)
 מייצג תפוסה שיעור

188,600 
 

  Land for 
Commercial 

use (casino) in 
Village II : 
55,150 

,000900-,000580  
לאקר עבור החלק 
המיועד לשימוש 
 מסחרי )קזינו(.

קרקעות השוואה עבור החלק המיועד לשימוש  
 : מסחרי )קזינו(

Comparable 1: 
NWC 215 and S. Las Vegas Las Vegas Blvd 

Were 32.9 acres, Sold for 580, zoned commercial, 

 

Comparable 2: 
NWC 215 and S. Las Vegas Las Vegas Blvd 

25.31 acres, Sold for 998, zoned commercial, 

 

Comparable 3: 
NWC 215 and S. Las Vegas Las Vegas Blvd 

and 66.63 acres Sold for 900.5, zoned commercial 

)א( לתקנות הדוחות מצורפת לדוח תקופתי זה. יצוין כי החברה  49הינה "הערכת שווי מהותית מאוד" )כהגדרתה בתקנות הדוחות( ולפיכך בהתאם להוראות תקנות  William Street 110הערכת השווי של  (1)
המחזיקה בנכס, עודנה מנהלת משא ומתן עם שוכר פוטנציאלי להשכרת יתרת השטחים הפנויים בנכס, דירקטוריון החברה  היות שהחברה הכלולה    William Street 110.מהזכויות בנכס    60%-מחזיקה ב

בעדכון פרק א' )תיאור  או  למידע נוסף אודות הערכת השווי ר  אלפי דולר.  416,300מיליון דולר משווי הערכת השווי וקבע כי השווי בספרי החברה הכלולה הינו    25החליט לנקוט בגישה שמרנית ולהפחית  
 , המצורף לדוח זה. 2021עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת 

( עקב כך שהערכת השווי הביאה בחשבון עלייה 59%-)כ  2022בספטמבר    30שונים משיעורי התפוסה הממוצעים בפועל ליום    2022בספטמבר    30שיעורי התפוסה המובאים בהנחות הערכת השווי ליום   (2)
   ( בנוגע לשכירות ארוכת טווח בשטח נרחב בנכס.high-quality credit tenant( על רקע משא ומתן מתקדם עם שוכר צד ג' בעל דירוג אשראי איכותי  ביותר ) leasing rateבנכס)בקצב ההשכרות  

הינה כתוצאה מגורמים רבים לרבות שיפור כללי בסקטור הנדל"ן המסחרי  (  8%)אשר עמד על    2021בספטמבר    30לעומת זו ליום    2022בספטמבר    30הורדת שיעור ההיוון במסגרת הערכת השווי ליום   (3)
(commercial real estate  בעיר ניו יורק עם רגיעה משמעותית בחששות ממגיפת הקורונה וכן המשא )( ומתן המתקדם עם שוכר צד ג' בעל דירוג אשראי איכותי  ביותרhigh-quality credit tenant  בנוגע לשכירות )

 ארוכת טווח בשטח נרחב בנכס. 
 .Sacramento Street 353מהזכויות בנכס   55%-כי החברה מחזיקה בכ  יצוין (4)
 )א( לתקנות הדוחות צורפה לדוח תקופתי זה. 49הינה "הערכת שווי מהותית מאוד" )כהגדרתה בתקנות הדוחות( ולפיכך בהתאם להוראות תקנות  Park Highlandsהערכת השווי של  (5)
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 החברה  של החוב אגרות למחזיקי  ייעודי גילוי - רביעי חלק

  ליום אגרות חוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה ונמצאת בידי הציבור נכון    בדבר  פרטים  יובאו  להלן . 1
 :2022 בספטמבר 30

 '( באגרות חוב )סדרה  
  המונח   כהגדרת)   מהותית  הסדרה  האם

 (  הדוחות לתקנות( א ()13()ב)  10 בתקנה
 מהותית סדרה –  כן

 2020 בפברואר 16 הנפקה  מועד
הרחבת סדרה במסגרת הצעה לציבור על פי   - 2021באוקטובר  31 סדרה הרחבת  מועד

 דוח הצעת מדף 
 סדרה במסגרת הקצאה פרטית  רחבתה - 2021בנובמבר  7

 ת סדרה במסגרת הקצאה פרטית רחבה   - 2022 במאי 2
 254,055 (ח"ש  אלפי) ההנפקה  במועד  נקוב שווי 
 790,411 - 2021באוקטובר  31 "ח( ש)אלפי    הסדרה הרחבת  במועד נקוב  שוי

  844,055 -  2021בנובמבר  7
 1,164,479 - 2022 במאי 2

ליום   נקוב  )אלפי    2022  בספטמבר  30שווי 
 ש"ח( 

1,164,479 

ליום   צמוד  נקוב    2022  בספטמבר  30שווי 
 )אלפי ש"ח( 

 אגרות החוב אינן צמודות 

הפרשי   בתוספת  שנצברה  הריבית  סכום 
בספטמבר    30הצמדה )אלפי ש"ח( נכון ליום  

2022 
7,397 

ליום    ערך  הכספיים    בספטמבר  30בדוחות 
 "ח(, כולל ריבית לשלם ש)אלפי   2022

1,171,877 

אלפי  ) 2022 בספטמבר 30  ליוםשווי בבורסה  
 ש"ח( 

1,099,269 

 . 3.93% –הריבית הקבוע   שיעור תשלומה ומועד הריבית שיעור, סוג
 -בינואר ו   31וכן בימים    2020ביולי    31בשנה, ביום    פעמייםתשולם  

ביולי   31, החל מיום  2026עד    2021ביולי של כל אחת מהשנים    31
ליום    2020   הריבית   תקופת  למעט)כולל(.    2026  בינואר  31עד 

בדירוג  27הראשונה  שינוי  של  במקרה  להתאמות  כפופה  הריבית   .
 '( ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות. באגרות החוב )סדרה 

בינואר של    31( תשלומים שנתיים ביום  3עומדות לפירעון בשלושה ) הקרן  תשלום  מועדי
, באופן שכל אחד משני התשלומים  2026עד    2024כל אחת מהשנים  

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות    33.33%הראשונים יהוו כל אחד  
 33.34%החוב )סדרה ב'(, ואילו התשלום ההשלישי והאחרון יהווה  

 מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ב'(. 
 צמוד  לא ( וריבית  קרן)  הצמדה בסיס
 לא להמרה  ניתנות האם
  המרה   או   מוקדם   פדיון  לבצע  החברה  זכות 

 כפויה 
  לשיקול  ובהתאם  עת   בכל(,  חייבת   לא  אך)  רשאית  תהא  החברה

  החוב  אגרות   כל  של  או  חלק  של  מוקדם  פדיון   לבצע,  הבלעדי   דעתה
  אגרות  של  הסופי  פירעונן  למועד   עד  וזאת  שתבחר  כפי'(  ב   סדרה)

  והכל   החברה  דירקטוריון  להחלטות  בהתאם  והכל'(  ב  סדרה)  החוב
 הבורסה  תקנון  ולהוראות   ערך  ניירות  רשות  להנחיות   בכפוף

 .  הרלוונטי במועד שיהיו  כפי, מכוחו  וההנחיות
ערבות לתשלום התחייבויות התאגיד    ניתנה

 על פי שטר הנאמנות  
 .הנאמנות   שטר   פי  על   התאגיד   התחייבויות   לתשלום  ערבות   ניתנה  לא

 
 . 2020 ביולי 30 באוגוסט  31  ליום  עד  2020 בפברואר 16מיום  -" הראשונה  הריבית תקופת, " זה לעניין   27
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 אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה:   בדבר הנאמן פרטים . 2

 פז נבו נאמנויות בע"מ  רזניקהנאמן:  שם

 ראשוני -אבטליון מיכל"ד עו : הסדרה על האחראי שם

 03-6289222:  פקס;  03-6389200: טלפון

 , תל אביב. 14למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים  כתובת

 : של החברה החוב  אגרות  דירוג . 3

"( על אשרור דירוג  מעלות)להלן: "  Standard & Poor's Maalot, הודיעה  2022באפריל    14  ביום
 .28בתחזית דירוג יציבה  ilAהמנפיק +

אופק יציב לאגרות    ilAA-, הודיעה מעלות על דירוג  2022באפריל    27כן יצוין כי ביום    כמו
בדרך של עם הרחבות סדרה  ב'( בקשר  )סדרה  פרטית  חוב  בסעיף    הקצאה    2.1.1כאמור 

 .29לחלק א' לעיל 

  סדרת
 החוב  אגרות

  החברה  שם
 המדרגת 

  הדירוג
שנקבע  
למועד  
הנפקת 

 אג"חה
 

נכון   דירוג
  30ליום 

  בספטמבר
2022 

  נכון דירוג
  הדוח למועד 

 כוונת  על לתאגיד  נודע
 המדרגת  החברה 

  הדירוג שינוי לבחון
  פרטים ייתן, הקיים

 זה בעניין

  החוב אגרות
אופק  -ilAA מעלות  '( ב )סדרה 

 יציב 
ilAA-  אופק

 30יציב 
ilAA-  אופק

 28יציב
 --- 

גילוי בשם הקרן  , פרסמה רשות ניירות ערך הוראה למנהלי הקרנות בדבר  2021  בנובמבר   7כי ביום    יצוין 
אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל,  

  ההנחייה החברה שוקלת ובוחנת את השפעת    .של הקרן   ופיקדונותבנקאי אצלו מוחזקים מזומנים    ולתאגיד
   החברה. על  האמורה

 עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(  . 4

הדוח, עמדה החברה   חתימתמועד  לו   2022  בספטמבר  30למיטב ידיעת החברה, נכון ליום  
)סדרה   הנאמנות של אגרות החוב  לפי שטר  וההתחייבויות  '( של החברה בבכל התנאים 

" או '(בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  )להלן בס"ק זה: "  2020  בפברואר  12מיום  
"(. כמו כן, לא התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב  שטר הנאמנות"

'( לפירעון מיידי והחברה לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה ב)סדרה  
 בתנאי שטר הנאמנות בקשר עם העמדת אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי. 

כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות, בהם, כאמור לעיל, עומדת    פירוטלהלן  
 מועד חתימת הדוח:ול 2022 בספטמבר 30החברה נכון ליום 

 

וכלל התאגידים המוחזקים על ידה במועד הדוח, עומדים   החברה  כי,  מאשרת  החברה •
 .הנאמנות לשטר.ט' 5.7 סעיףבהוראות 

לשטר הנאמנות, בקשר   5.8שבסעיף    בהתחייבויותיהעומדת    היאהחברה מאשרת כי   •
 עם תחום פעילותה. 

 6.3כי עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף    מאשרתהחברה   •
 . להלן  5 בסעיף ראו לפרטיםלשטר הנאמנות,  5.3לשטר הנאמנות וכן בהתאם לסעיף 

 בקשר,  הנאמנות  ר לשט  6.2  שבסעיף  בהתחייבויותיה  עומדת  היא  כי  מאשרת  החברה •
 .שוטף שעבוד יצירת עם

 
אשרור דירוג   ןוכ  יציבאופק  ilAA-אודות הודעת מעלות לעניין אשרור דירוג אגרות החוב של החברה  לפרטים  28

   (2022-01-048490, )מס' אסמכתא:  2022באפריל    14מיום    מיידידיווח    ראובתחזית דירוג יציבה    +ilAהמנפיק  
 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 

( אשר  051910-01-2022)מס' אסמכתא:    2022באפריל    28או דיווח מיידי מיום  ר  הודעת מעלותלפרטים אודות    29
 המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 

אשרור דירוג   וכן יציבאופק    ilAA-אודות הודעת מעלות לעניין אשרור דירוג אגרות החוב של החברה    לפרטים  30
(  2021-01-061638, )מס' אסמכתא:  2021באפריל    11מיום    מיידידיווח    ראו בתחזית דירוג יציבה    +ilAהמנפיק  

 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 
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 לעניין,  הנאמנות  לשטר   6.4  בסעיףש  בהתחייבויותיה  עומדת  היא  כי  מאשרת  החברה •
 . לחברה חזרה זכות בעל פיננסי חוב נטילת אי

 לעניין,  הנאמנות  לשטר   6.5  בסעיףש  בהתחייבויותיה  עומדת  היא  כי  מאשרת  החברה •
 נטילת אשראי ו/או מתן שעבוד לטובת מוסדות פיננסיים שאינם ישראלים.  אי

חוב   . 5 אגרות  פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של  עמידת החברה בהתניות  בדבר  פרטים 

 '(  ב)סדרה 

הפיננסיות   המידה  אמות  פירוט  תהיינה    הנאמנות  בשטר  המפורטותלהלן  )למונחים 
 המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות(: 

 פיננסית התחייבות
 נכון ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן

 2022  בספטמבר  30 ליום
 הערות 

כולל זכויות    לא) 31המאוחד  העצמי ההון
מיליון    475מיעוט( לא יפחת מסכום של 

 )סכום זה לא יוצמד למדד(.  דולר

   כולל זכויות מיעוט( =  לא)  מאוחד  עצמי הון
 . דולר  אלפי    1,079,833

 הפיננסית המידה באמת  עומדת החברה 

(  1)6.3  סעיף
 לשטר הנאמנות 

  CAP-ל 32יחס החוב הפיננסי נטו מתואם 

 . 75%לא יעלה על שיעור של  33נטו 

  אלפי    1,137,036   = מתואם נטו הפיננסי החוב
 . דולר

CAP  = דולר אלפי    2,241,350 נטו . 
 נטו CAP-ל  מתואם נטו  הפיננסי החוב יחס

=51% 
 הפיננסית המידה באמת  עומדת החברה 

(  2)6.3  סעיף
 הנאמנות  לשטר

  35לא יפחת מסך של  34המתואם NOI -ה
 מיליון דולר 

 . דולר   אלפי 83,285 המתואם = NOI -ה
 הפיננסית המידה באמת  עומדת החברה 

(  3)6.3  סעיף
 הנאמנות  לשטר

 35החברה   של  לפיתוחהיקף הפרויקטים  
  החברה   של  חלקה)לרבות    במאוחד
  חברות ו   משותפת  בשליטה  בחברות
  המאזןמסך    10%  על  יעלה  לא(  כלולות

 של החברה  36המתואם 

במאוחד   היקף החברה  של  לפיתוח  הפרויקטים 
הכלולות  בחברות  החברה  של  חלקה  )לרבות 

 .  דולר  אלפי  0  ובחברות בשליטה משותפת( =
 . דולר   אלפי  2,224,059 המתואם =  ן סך המאז

 הפיננסית המידה באמת  עומדת החברה 

(  4)6.3  סעיף
 הנאמנות  לשטר

 

כולל זכויות    לא)  31המאוחד  העצמי  ההון
מיליון    500מיעוט( לא יפחת מסכום של  

 )סכום זה לא יוצמד למדד(.  דולר

מיעוט(=   לא)  מאוחד  עצמי  הון זכויות  כולל 
 .  דולר  אלפי    1,079,833

 הפיננסית  המידה באמת  עומדת החברה 

(  1)5.3  סעיף
 לשטר הנאמנות 

 
 ההון של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, כולל  ": החברה  של המאוחד העצמי ההון"   31
 הלוואות בעלים נחותות לאגרות החוב, ככל שקיימות. דהיינו הלוואות בעלים המקיימות את התנאים    
 הבאים: א. מועד פירעונן הינו לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב; ב. ההלוואות הינן נחותות    
 לאגרות החוב לרבות במקרה של פירוק. בפירעונן    

 חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים  ": חוב פיננסי נטו מתואם"   32
 שעיקר פעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה   
 וכן בניכוי השקעות לזמן קצר והלוואות שניתנו אשר מועד פירעונן לא  החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן,  
 יעלה על שלוש שנים מתאריך המאזן הרלוונטי, ניירות ערך סחירים ופיקדונות )לרבות נכסים כאמור    
 המוגבלים בשימוש, למעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות( והכל על בסיס הדוחות הכספיים    
 דים של החברה, בתוספת איחוד יחסי של החוב הפיננסי נטו בחברות כלולות ובחברות בשליטה המאוח  
  . משותפת של החברה   

33   "CAP חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט(": נטו . 
34     "NOI  ריבית הנובעות    הכנסות(, לרבות  אחרונים   רבעונים  בארבעה": הכנסות החברה מדמי שכירות ) מתואם

 הלוואות שנרכשו( והכנסות, לרבות  מ הנובעות  הכנסות)לרבות   במאוחד  החברה ידי על הלוואות מהעמדת 
  הנכסים  השכרת עלות  בניכוימהשקעות בקרנות ריט או בתאגידים אחרים,   לחברהחלוקות, שנובעות   
 המתואם של חברות כלולות וחברות בשליטה  NOI-בתוספת חלק החברה בו(  אחרונים רבעונים בארבעה)  

או השלמת נכס בהקמה ו/או תרומת נכס  /ומשותפת )איחוד יחסי(. יובהר כי ברכישת נכס מניב אחד או יותר    
הלוואות שנרכשו על ידי  מ   הכנסות, ו/או העמדת הלוואות על ידי החברה במאוחד )לרבות  התקופהבמהלך  

המתואם של הנכס/ים או    NOI-או השקעה נוספת בקרנות ריט או בתאגידים אחרים, יחושב ה/החברה(, ו
המתואם מיום הרכישה ו/או השלמת נכס בהקמה ו/או    NOI-בהתאם להיקף ה  ות/ההשקעה  או ההלוואה/ות  

רכישתה   או  ההלוואה  העמדת  ו/או  נכס  הרלוונטי  /ותרומת  הכספי  הדוח  למועד  ועד  ההשקעה  ביצוע  או 
- ה   בגין כאמור   תקנון   יבוצע לא  יותר   או   אחד   נכס  גריעת  או  במכירת   כי  יובהר ספק  הסר  למען  נון שנתי. בתק
NOI  .המתואם לתקופה שקדמה ליום המכירה 

 עלות ההשקעה )במובחן משווי הוגן( של החברה בפרויקטים   –" היקף פרויקטים בפיתוח של החברה"   35
 שהבנייה שלהם החלה נכון למועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים, ואשר טרם התקבל בגינם אישור אכלוס    
 . יובהר כי עבודות פיתוח ושיפוץ המבוצעות בנכסים מניבים  Temporary Certificate of Occupancy (TCO) -זמני   
 מים של החברה, לא תחשבנה במסגרת הגדרת "היקף פרויקטים לפיתוח של החברה". קיי  

סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק החברה בחברות כלולות וחברות בשליטה   –"המאזן המתואם "  36
 משותפת. 
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 פיננסית התחייבות
 נכון ותוצאותיו פיננסיות מידה אמות חישוב אופן

 2022  בספטמבר  30 ליום
 הערות 

  CAP-ל  32יחס החוב הפיננסי נטו מתואם

  .72.5%לא יעלה על שיעור של  33נטו

 . דולר   אלפי    1,137,036    =  מתואם  נטו  הפיננסי  החוב
CAP  = דולר   אלפי  2,241,350 נטו. 

 נטו CAP-ל  מתואם נטו  הפיננסי החוב יחס
 =50.7% 

 הפיננסית המידה באמת  עומדת החברה 

(  2)5.3  סעיף
 הנאמנות  לשטר

  40לא יפחת מסך של    34המתואם NOI  -ה
 . מיליון דולר 

 . דולר  אלפי 83,285 המתואם = NOI -ה
 הפיננסית המידה באמת  עומדת החברה 

(  3)5.3  סעיף
 הנאמנות  לשטר

הדוח החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל בהתאם   חתימתנכון ליום  
   .2022 בספטמבר 30לדוחות כספיים של החברה ליום 

 כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב .6

ליום   הדוח,  2022  בספטמבר  30נכון  אסיפ  לא  ולמועד  לכנס  החברה  מחזיקי   תונדרשה 
 למעט כמפורט להלן: אגרות החוב )סדרה ב'(

דיון    ומה'( שעל סדר יבאסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה    ה כונס  2022  ביולי   10  ביום
סדרת   של  הנאמנות  ענייני  על  השנתיים  ב'(בדוחות  )סדרה  החוב  הוחלט    אגרות  וכן 

זיקי אגרות החוב  במסגרתה להאריך את כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למח
לסעיף  'ב  סדרה) בהתאם  של 1ב)א35(,  ומלא  סופי  לפירעון  עד  וזאת  ערך,  ניירות  (לחוק 

  2022  ינ ביו  30אגרות החוב )סדרה ב'(. לפרטים ראו דיווחים מיידיים שפרסם הנאמן מיום  
 (. בהתאמה 2022-10-088234 -ו 2022-10-081478: ות)מס' אסמכתא 2022ביולי  12ומיום 

 כן, נכון למועד הדוח ומועד פרסום הדוח לא שונו תנאי אגרות החוב )סדרה ב'(.כמו 

   אגרות החוב )סדרה ב'( להבטחתבטוחות ושעבודים  .7

 .בבטוחות מובטחות אינןאגרות החוב )סדרה ב'( 

לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את כלל רכושה )המוחזק על ידה במישרין 
החוב   של אסיפת מחזיקי אגרות  ללא קבלת הסכמה מראש  כללי,  בלבד( בשעבוד שוטף 

 לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(. 6.2)סדרה ב'( לכך בהחלטה רגילה ראו סעיף 

 

 

 

 הול קית  III-ה מקמילן  פיטר

 ודירקטור ל"מנכ    ונשיא דירקטוריון ר"יו

 

 2022בנובמבר  30 ,לס'אנג לוס
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 'א נספח

נכללו    גילוי נדל"ן להשקעה    2021תקופתי    בדוחרבעוני בדבר נכסים אשר  והוגדרו כ"נכסי 
   מאוד" מהותיים

   Oakland City Center – מניב מהותי מאוד  נכס .1

 (; 100%)חלק החברה בנכס:  100%לפי  נתונים
 דולר  באלפי הנתונים 

  של לתקופה
  תשעה

  חודשים
  שנסתיימה

  30 ביום
  בספטמבר

2022 

  של לתקופה
  שישה

  חודשים
  שנסתיימה

  30 ביום
 2022 ביוני

  של לתקופה
  שלושה
  חודשים

  שנסתיימה
  31 ביום

 2022 מרץב

  של לתקופה
  שנה

  שנסתיימה
  31 ביום

  בדצמבר
2021 

 196,668 197,387 198,111 179,760 הנכס )אלפי דולר ארה"ב(  שווי 
NOI 8,057 2,204 3,803 5,001 )אלפי דולר ארה"ב(   תקופהמצטבר לתום ה 

)הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי דולר    רווחי
 (6,686) (369) ( 443) (19,781) ארה"ב( 

 73.8% 66.1% 63.60% 64.2% )%(  בתקופהתפוסה ממוצע  שיעור
 4.1% 1.1% 1.92% .%782 )%(  בפועל  תשואה שיעור

ולר  ד )לחודש( ) SF-לשכירות ממוצעים   דמי
 4.02 4.42 4.34 4.46 ארה"ב( 

    William Street 110–מאוד  מהותי מניב נכס .2

 (; 60%)חלק החברה בנכס:  100%לפי  נתונים
 דולר  באלפי הנתונים

  של לתקופה
  תשעה

  חודשים
  שנסתיימה

  30 ביום
  בספטמבר

2022 

  של לתקופה
  שישה

  חודשים
  שנסתיימה

  30 ביום
 2022 ביוני

  של לתקופה
  שלושה
  חודשים

  שנסתיימה
  31 ביום

 2022 מרץב

  של לתקופה
  שנה

  שנסתיימה
  31 ביום

  בדצמבר
2021 

  461,257  461,565 461,288 441,300 הנכס )אלפי דולר ארה"ב(  שווי 
אלפי דולר  )ב   הכלולההשווי בספרי החברה 

  461,257  461,565 461,288 )*( 416,300 ארה"ב( 

NOI 8,934 2,937 6,024 8,488 )אלפי דולר ארה"ב(   תקופהמצטבר לתום ה 
)הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי דולר    רווחי

 (40,993) 0 ( 11) (20,310) ארה"ב( 

 59.6% 59.6% 59.34% 59% )%(  בתקופהתפוסה ממוצע  שיעור
 1.9% 0.6% 1.31% 1.92% )%(  בפועל  תשואה שיעור

ולר  ד )לחודש( ) SF-לשכירות ממוצעים   דמי
 3.45 3.81 3.80  4.01 ארה"ב( 

פוטנציאלי להשכרת יתרת השטחים   ומתן עם שוכר  )*(היות שהחברה הכלולה המחזיקה בנכס, עודנה מנהלת משא 
מיליון דולר משווי הערכת השווי וקבע    25בגישה שמרנית ולהפחית  הפנויים בנכס, דירקטוריון החברה החליט לנקוט  

אלפי דולר. למידע נוסף אודות הערכת השווי ראו בעדכון פרק א'    416,300כי השווי בספרי החברה הכלולה הינו  
 , המצורף לדוח זה.2021)תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

 Park Highlands I&II –מאוד   מהותי -קרקע  -להשקעה"ן נדל נכס .3

)חלק החברה בנכס:   100%לפי  נתונים
100% ;) 

 דולר  באלפי הנתונים

  של לתקופה
  חודשים תשעה

  שנסתיימה
  30 ביום

  בספטמבר
2022 

  של לתקופה
  שישה

  חודשים
  שנסתיימה

 ביוני  30 ביום
2022 

  לתקופה
  שלושה  של

  חודשים
  שנסתיימה

  31 ביום
 2022 מרץב

  של לתקופה
  שנה

  שנסתיימה
  31 ביום
 2021  בדצמבר

 272,918 273,270 273,848 383,650 הנכס )אלפי דולר ארה"ב(  שווי 
NOI אלפי דולר    תקופהמצטבר לתום ה(

 0 0 0 2,410 ארה"ב( 

)הפסדי( שערוך בתקופה )אלפי דולר    רווחי
 117,567 (573) ( 1,212) 108,214 ארה"ב( 

  359,928 לאקר  474,000 )דולר ארה"ב(   לאקר שווי הוגן, 
 לאקר 

359,168  
 לאקר 

357,631  
 לאקר 

עלויות מימון שנזקפו לקרקע )במצטבר( )דולר  
 0 0 0 0 ארה"ב( 

טווח מחירים )למטר רבוע( בעסקאות שנעשו  
בקרקע עצמה )על ידי התאגיד או על ידי  

 שותפים( )בדולר ארה"ב( 
  261,139 לאקר  261,139

 לאקר 
261,139  
 לאקר 

261,139  
 לאקר 
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 מהותיות   הלוואות -ב נספח

 . 2022 בספטמבר 30להלן פרטים עיקריים אודות הסכמי ההלוואה המהותיים שהינם בתוקף נכון ליום 

 
 לא כולל אפשרויות לתקופות הארכה.   37
 .2018א' לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.7.10.1 סעיף  ראו בנכס החברה החזקת אופן אודות לפרטים  38
 .דולר אלפי 75,000 -מ יפחת לא הערב של נטו שווי ,ותתרחש ככל ,ההלוואה הארכת תקופת במהלך  39
 תקופת ההארכה השלישית. במהלך   7%-במהלך תקופת ההארכה השנייה ומ 6.5%-במהלך תקופת ההארכה הראשונה, מ 5.875% -יחס תשואת חוב שלא יפחת מ  40
בתקופת    7.25%  -בתקופת ההארכה השנייה ו  6.75%בתקופת הארכה הראשונה,    6.125%ריפוי במהלך תקופות ההארכה יתרחש בעת עמידה ביחס תשואת החוב, למשך שני רבעונים רצופים, של    41

 הארכה השלישית. 
בהתאמה( אשר    115606-01-2022  -ו  075121-01-2022,  071965-01-2022)מס' אסמכתא:    2022בספטמבר    11-ו  2022ביוני    16,  2022ביוני    12לפרטים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים    42

 הפנייה.  המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך
 (. capital expendituresוכן   lease commissions, Tenants Improvementsבנכס ) השקעות מימון לשם ניטלה אשר הלוואה  45
 . לעיל  זו בטבלה כאמור ההלוואה פירעון  מועד  להארכת ההסכם במסגרת  שהעומד  הלוואה רכיב  46

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

110 

William 

 

110 

William 

Property 

Investors 

III, LLC 

קבוצת  
מלווים 
בהובלת  
תאגיד  
 פיננסי 

 2019מרץ 

הלוואה 
בכירה בסך  

 של:
215,500 

 

הלוואת 
בלון  

הנושאת 
תשלומי  
ריבית 

חודשיים  
 בלבד. 

 
קרן  

ההלוואה 
תשולם  
במלואה 
במועד  
פירעון  

 ההלוואה

210,515 

8.1.2023 
  םלפרטי (

ראו  
בעמודת 
ההערות 
 לטבלה זו( 

 
 
 
 

שעבוד מדרגה  
ראשונה על כל  
זכויות הלווה 
בנכס לרבות  
המחוברים 

לנכס ולקרקע 
הנכס, 

תקבולים 
עתידיים, 

זכויות 
משפטיות וכן 
דמי שכירות  
הקשורים 

 בנכס. 
בקשר עם  
-הלוואת ה
Mezzanine  ,

שעבוד מדרגה  
ראשונה על 

מלוא זכויות  
הלווה בחברת 

   110הנכס )
William 

Property 

Investors III, 

+ 1.5% SOFR 
ריבית 

אפקטיבית 
 3.97%בפועל: 

ערבויות מקובלות 
אשר  Bad Boyמסוג 

 מועמדות על ידי
Pacific Oak SOR 

Properties    וכן על ידי
שותף צד ג' של 
החברה בבעלות 

)להלן:   38בנכס 
 "(הערב השותף"

כמו כן, התחייב  
השותף הערב לעמוד 

בהתחייבויות 
פיננסיות כמפורט 

 להלן: 
)א( שווי כולל של  

נכסים נזילים אשר 
  10,000  -לא יפחת מ

 אלפי דולר.
)ב( שווי נטו שלא 

  100,000 -יפחת מ
אלפי דולר עד למועד 

הלוואה  פירעון ה
 .39המקורי 

מועד  הארכת  תקופת  מימוש  עם 
על   הראשונה,  האחרון  פירעון 
ביחס  לעמוד  הלווה  התאגיד 

( אשר לא  (Debt Yieldתשואת חוב  
 . 5.875%-יפחת מ

תקופות  ותמומשנה  ככל  כי  יצוין 
אז  נוספות,  פירעון  מועד  הארכת 
 יתעדכן יחס תשואת החוב כאמור 

40. 
כאמור  בהתחייבות  עמידה  אי 
תזרים  להעברת  עילה  תהווה 
לחשבון  מהנכס  הנובע  המזומנים 

מסוג   ייעודי    Cash Sweepפיקדון 
כאמור  היחס  לריפוי  יודגש 41עד   .

כאמור  ביחס  עמידה  אי  כי 
הנובע  המזומנים  תזרים  והעברת 
כאמור   הפיקדון  לחשבון  מהנכס 

להעמדת    האינ עילה  מהווה 
 ידי. ההלוואה לפירעון מי

 
ליום   ,  2022  בספטמבר  30נכון 

עומד יחס תשואת חוב כאמור על  
הלווה לא עומד  ומשכך      ,2.51%%

 Cashביחס האמור והופעל מנגנון  

Sweep  .כאמור לעיל 

ההלוואה: של  הפירעון  מועד  להארכת   8ביום    הסכם 
והמלוויםליהש  2022בספטמבר   החברה    בנכס   מו 

של   הפירעון  מועד  להארכת  בהסכם  התקשרות 
בת    בנכסההלוואות   ליום  )חודשים    4לתקופה    8עד 

)2023בינואר    )" ההארכהלהלן:  כי    .("תקופת  יצוין 
נתונה  תהיה  ההלוואה,  הסכם  בתנאי  לעמידה  בכפוף 
לתאגידים הלווים אפשרות להאריך את מועד הפירעון  

ההתקשרות   .2023באפריל    8בהארכה נוספת עד ליום  
ומתן   משא  רקע  על  באה  כאמור  הארכה  בהסכם 
מתקדם אשר מנהלת החברה הכלולה המחזיקה בנכס 
עם שוכר צד ג' להשכרת יתרת השטח הפנוי בנכס. משא 
ומתן כאמור נמצא בשלב מתקדם אולם אין כל וודאות 
כי משא ומתן כאמור ישתכלל לכדי הסכם ואף ימשיך  

רה והמלווים לנהל  להתקדם. בתוך כך, ממשיכים החב
משא ומתן להארכה נוספת, לתקופה ממושכת יותר, של 
ובנוסף   בנכס  ההלוואות  של  האחרון  הפירעון  מועד 
למשא ומתן כאמור, מנהלת החברה משא ומתן פעיל עם  
מלווה אחר להבטחת מימון מחדש בנכס. על סמך ניסיון  
החברה בעבר, החברה מעריכה כי המשא ומתן להארכה 

יותר, של מועד הפירעון עם נוספת, לתק ופה ממושכת 
המלווים הקיימים יושלם עד לתום תקופת ההארכה או 

  .42לחילופין ההלוואות בנכס ימומנו מחדש

 :המקורי ההלוואה מהסכם סעיפים תאור להלן
 

פירעון מוקדם: הלווה רשאי לפרוע את הלוואה בפירעון  

הלוואת 
שיפורים 

 :45במושכר 
45,900 

 
 - וכן

466,761 

28,544 
 
 - וכן
 

6,761 

%3.95+  SOFR 
ריבית 

אפקטיבית 
 6.42%בפועל: 

110 

William 

Mezz III, 

LLC 

הלוואת 
:Mezzanin

e 
87,100 

 
 

80,620 

SOFR + 9.5% 
ריבית 

אפקטיבית 
 : בפועל

11.97% 
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 לאותו עד שולמו שכבר ריבית תשלומי בניכוי )ההלוואה לתקופת ראשוניםה  החודשים 12 במהלך משולמים להיות אמורים היו  אשר הריבית תשלומי לסך השווה בסכום מוקדם פירעון עמלת  43

 מועד. 
 הינה היכולת להכווין את פעילות התאגיד הלווה.  –על פי הוראות הסכם ההלוואה   –שליטה    44

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

LLC .)   
המצטבר אשר נבע   NOI-יצוין כי ה

תקופת   בתום    ששת מהנכס 
ביום   שהסתיימה    30החודשים 

כ  2022  בספטמבר    10,134  -היה 
דולר )חלק החברה בנכס הנו  אלפי  
60% .) 

  
, אי עמידה  לעיליודגש כי, כאמור  
אינ  כאמור  עילה    הביחס  מהווה 

 להעמדת הלוואה לפירעון מיידי. 

  

מוקדם פירעון  עמלת  לתשלום  בכפוף  מלא    .43מוקדם 
, פירעון מוקדם כאמור לא יישא 2020במאי    9לאחר יום  

 עמלת פירעון מוקדם. 
 

התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן 
 תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: 

 עמידה בכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות;  (1)
תחזוקתי  (2) במצב  המשועבדים  הנכסים  שמירת 

 תקין;
 ים עיתיים;מסירת נתונים כספי (3)
עמידה בתשלומי מס, אגרות והיטלים שונים על  (4)

 פי דין; 
לתנאים   (5) בהתאם  בתוקף  ביטוח  פוליסת  החזקת 

המפורטים בהסכם ההלוואה, לרבות נגד מפגעים  
 ואסונות טבע; 

של  (6) תנאיו  את  ישנה  לא  המלווה  כי  התחייבות 
הסכם הניהול עליו הוסכם במסגרת תנאי הסכם 

 ההלוואה ללא הסכמת המלווה. 
 

עילות להעמדה לפירעון מיידי: הסכם ההלוואה מכיל 
 עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי לרבות:

אי עמידה בתשלומי החזר ההלוואה עובר תקופת  (1)
 הריפוי כמפורט בהסכם ההלוואה;

 מצגי שווא;  (2)
 העברה אסורה כמפורט להלן; (3)
הנכס  (4) חברות  בלווים,  פירעון  חדלות  של  אירוע 

 בנכסים משועבדים ובערב; המחזיקות 
( ושעבוד צולב  Cross Defaultתניות הפרה צולבת ) (5)

Cross Collateral)  ,הבכירה ההלוואה  עם  בקשר   )
ה והלוואת  במושכר  השיפורים  - הלוואת 

Mezzanine . 
 

תניית שינוי תניית קיימת  שליטה;    שליטה:  שינוי 
)להלן:  אסורה  העברה  מהווה  בלווה  זכויות  העברת 
 "העברה אסורה"( ומותנית באישור מראש של המלווה. 
יצוין כי העברת זכויות בלווה אשר אינה מהווה שינוי  

 אינה מהווה העברה אסורה כאמור. 44שליטה 
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 . המקורי, בנות שנה אחת כ"א, להארכת מועד הפירעון הארכה  אופציות שתי מתוך שנייהמימוש אופציית הארכה   לאחר  47
48  xBloomberg Short Term Bank Yield Inde . 
דולר ארה"ב( לבין יתרת סכומי הקרן    1-היחס בין תזרים מזומנים נקי מתואם )רווח תפעולי נטו פחות מכפלת שטח בר ההשכרה בנכס ב  -על פי הוראות הסכם ההלוואה הנו  – יחס כיסוי חוב    49

 שנה. 30והריבית בהנחת אמורטיזציה לתקופה של  
"העברות מותרות"  -העברות הנחשבות לכל העברת זכויות בנכס המשועבד ובלווה מהווה העברה אסורה ומותנת באישור מראש מאת המלווה. יחד עם זאת הסכם ההלוואה מפרט אודות סוגי    50

 רין או בעקיפין, מהזכויות בלווה. , במיש 51%-אשר אינן מצריכות את אישור המלווה. לדוגמה, העברת זכויות במסגרתה לא מועברים יותר מ

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

The Marq 
)לשעבר 
 ידוע בשם
Marquette 

Plaza ) 
 

Pacific 

Oak 

Marquette 

Plaza LLC 

תאגיד  
 70,785 2018יוני  בנקאי 

 

תשלומי  
ריבית 

 חודשיים. 
יתרת 
סכום 
הקרן  

הבלתי 
מסולקת  
תיפרע 
במועד  

הפירעון  
 האחרון. 

60,998 
6.6.2023 

47 
 

שעבוד מדרגה  
ראשונה על כל  
זכויות הלווה 
בנכס לרבות  
המחוברים 

לנכס ולקרקע 
הנכס, 

תקבולים 
עתידיים, 

זכויות 
משפטיות וכן 
דמי שכירות  
הקשורים 

 בנכס. 

48+  BSBY
1.55% 

 
ריבית 

אפקטיבית 
 4.68%בפועל: 

 
 

)מדד הריבית  
המשתנה 
  המקורי

 הסכם במסגרת
 היה ההלוואה

 Libor-ה מדד
אשר הוחלף 

  BSBY -במדד ה
במסגרת תיקון  

להסכם  
 ההלוואה(.

 
 
 
 

ערבות מקובלת מסוג 
Bad Boy  אשר

הועמדה על ידי 
Pacific Oak SOR 

Properties    :להלן(
 "(.התאגיד הערב"

מיום   על  2019במרץ    31החל   ,
 49הלווה לשמור על יחס כיסוי חוב 

אשר    1.10:1.00  -אשר לא יפחת מ
יבחן על בסיס רבעוני. נכון למועד  

היחס   עמד  על  הדוח    1.50האמור 
 עומד ביחס הנדרש. הלווהומשכך 

התחייבות   תהווה  כהפרת  אמור 
)א(   הלווה:  על  בעקבותיו  טריגר 
לריבית  השווה  סכום  להפקיד 
ברבעון   להשתלם  צפויה  אשר 

מסך יתרת    0.25%העוקב, בצירוף  
או  ייעודי;  פקדון  בחשבון  הקרן 

)ב( לבצע   מוקדם   פירעוןלחילופין 
על   לשמרה  הנדרש  בסכום  חלקי 

 יחס כיסוי החוב כאמור.
כיסוי  ביחס  עמידה  אי  כי  יודגש 

מהווה   האינחוב מינימאלי כאמור  
לפירעון   הלוואה  להעמדת  עילה 

 מיידי. 
 
 

הלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם מלא  פירעון מוקדם:  
מראש   הודעה  למתן  בכפוף  ההלוואה  של  חלקי  או 
לא   אשר  ובסכום  פירעון,  עמלת  תשלום  ללא  למלווה, 

 דולר. 10,000-יפחת מ
 

המלווה  כלפי  הלווה  של  מקובלות  התחייבויות 
 : שהפרתן תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות

 עמידה בכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות;  (1)
תחזוקתי   (2) במצב  המשועבדים  הנכסים  שמירת 

 תקין;
 מסירת נתונים כספיים עיתיים; (3)
עמידה בתשלומי מס, אגרות והיטלים שונים על   (4)

 פי דין; 
התקשרות  קבלת   (5) לצורך  מראש  מלווה  אישור 

מהמוסכם  שונים  בתנאים  שכירות  בהסכמים 
 במסגרת הסכם ההלוואה.

לתנאים   (6) בהתאם  בתוקף  ביטוח  פוליסת  החזקת 
המפורטים בהסכם ההלוואה, לרבות נגד מפגעים 

 ואסונות טבע; 
של  (7) תנאיו  את  ישנה  לא  המלווה  כי  התחייבות 

כם הסכם הניהול עליו הוסכם במסגרת תנאי הס
 ההלוואה ללא הסכמת המלווה. 

 
: הסכם ההלוואה מכיל  עילות להעמדה לפירעון מיידי

 עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי לרבות:
ה בתשלומי החזר ההלוואה עובר תקופת ידאי עמ (1)

 הריפוי כמפורט בהסכם ההלוואה;
 מצגי שווא;  (2)
 ;50העברה זכויות אסורה (3)
פירעון   (4) חדלות  של  הנכס אירוע  חברות  בלווים, 

 המחזיקות בנכסים משועבדים ובערב; 
סך  (5) לתשלום  הלווה  כנגד  חלוט  דין  פסק  ניתן 

על   לעמוד   1,000,000העולה  כשל  והלווה  דולר 
 ימים.  30בפסק הדין במשך  
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 הארכת מועד פירעון ההלוואה בהסכמת המלווה וכן שינוי שיעור הריבית כאמור.   לאחר    51
52  Debt Service Coverage Ratio  מותאמים, אשר ייבחן בסוף כל רבעון על בסיס ששת  , כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה, הינו היחס בין הכנסה תפעולית נטו מהנכס לבין תשלומי קרן וריבית שנתיים

 החודשים הקודמים. 

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

Oakland 

City 

Center 

PACIFIC 

OAK SOR 

II 

Oakland 

City 

Center, 

LLC 

תאגיד  
 2017אוגוסט  בנקאי 

סכום 
  -מסגרת של
103,400 

 תשלומים 
 חודשיים 
 של ריבית 

 בלבד. 
 

החל מיום 
1  

באוקטובר  
, נוסף 2020

לתשלומי  
ריבית 

כאמור, 
 יםבוצעמ

תשלומי  
קרן  

חודשיים  
בסך של 

אלף    110
דולר כל  

 אחד.
 

יתרת 
סכום 
הקרן  

והריבית  
ישולמו 
במועד  

הפירעון  
 האחרון. 

89,250  20231.9.51 

הלוואה מסוג  
Non-Recourse 

 
שעבוד מדרגה  
ראשונה על כל  
זכויות הלווה 
בנכס לרבות, 
הסכם תפעול  

המלון, 
המחוברים 

לנכס ולקרקע 
הנכס, 

תקבולים 
עתידיים, 

זכויות 
משפטיות וכן 
דמי שכירות  
הקשורים 

 בנכס. 

BSBY + 
3% 
 

ריבית 
אפקטיבית 

 6.13%: בפועל
 

)מדד הריבית  
המשתנה 
  המקורי 

במסגרת הסכם 
ההלוואה היה 

 Libor-מדד ה
אשר הוחלף 

  BSBY -במדד ה
במסגרת תיקון  

להסכם  
 ההלוואה(.

  Bad Boyערבות מסוג 
אשר הוענקה על ידי 

 PACIFICהתאגיד 

OAK SOR US 

Properties II LLC  
 . "(הערבה)להלן: "

 
הארכת  במסגרת 

מועד פירעון  
העמידה  ההלוואה

הערבה ערבות  
פיננסית להתחייבויות 

התאגיד הלווה  
במסגרת ההלוואה  

המוגבלת בסכום של  
מיתרת סכום   25%

 קרן ההלוואה.

 
 

)  שמירה חוב  כיסוי  יחס   Debtעל 

Service Coverage Ratio )52    שלא
מ )להלן:    1:10:1:00-יפחת 

הפיננסית" נכון   "(.ההתחייבות 
היחס  2022  בספטמבר  30ליום    ,

על   עומד  ומשכך    0.75האמור 
   הלווה אינו עומד ביחס הנדרש.

בתוך כך, במסגרת תיקון להסכם  
ההלוואה בו הוארך מועד הפירעון  
הריבית  רכיב  ועודכן  האחרון 
זו,  בטבלה  כמתואר  המשתנה 

התאגיד הלווה לא ידרש י  נקבע כ
לחודש   עד  האמור  ביחס  לעמוד 

   . 2023ספטמבר 

: הלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם של מוקדםפירעון  
בכפוף להודעה מראש   ההלוואה, בחלקה או במלואה, 

 וללא תשלום עמלת פירעון מוקדם.
 

 :(Covenantsהתחייבויות )
הלווה  של  מקובלות  התחייבויות  מכילים  ההסכמים 
לפירעון  להעמדה  עילה  תהווה  שהפרתן  המלווה  כלפי 

 מיידי, לרבות: 
 ת החוקיות והרגולטוריות; עמידה בכל הדרישו (1)
עמידה בתשלומי מס, אגרות והיטלים שונים על   (2)

 פי דין; 
 מסירת נתונים כספיים עיתיים של הלווה והערב.  (3)
מיזוג   (4) ייעוד,  שינוי  )כגון  בנכס  שינויים  ביצוע  אי 

המלווה,  מצד  מראש  הסכמה  ללא  וכו'(  חלקות 
 אלא אם שינויים כאמור נדרשים על פי חוק;

אישור   (5) התקשרות, קבלת  לצורך  מראש  המלווה 
שכירות   הסכמי  ביטול  או  תיקון  חידוש, 

 מהותיים;
לתנאים   (6) בהתאם  בתוקף  ביטוח  פוליסת  החזקת 

המפורטים בהסכם ההלוואה לרבו כנגד מפגעים  
 ואסונות טבע; 

 שמירת הנכס המשועבד במצב תחזוקתי תקין. (7)
 

: נקבעו בהסכם עילות מקובלות העמדה לפירעון מיידי
ל  )לשיקול  להעמדה  ההלוואה  מלוא  של  מיידי  פירעון 

 דעתו של המלווה(, לרבות העילות הבאות:
אי תשלום התחייבויות הלווה או הערב במסגרת   (1)

 מסמכי ההלוואה;
 מצגים שהוצגו במסגרת ההסכם יתגלו ככוזבים;  (2)
 ביצוע העברה אסורה; (3)
קיומו של הליך חדלות פירעון או פשיטת רגל נגד  (4)

 .הלווה או הערב
 

במקרה של ביטול הסכם שכירות   :ביטול חוזה שכירות
יחוב במסגרתו  אשר  שוכר  של  מצדו  השוכר    בנכס 

על   העולה  בסכום  ביטול"  "דמי  אלפי    250בתשלום 
הביטול   לדמי  השווה  סכום  להפקיד  הלווה  על  דולר, 
עם  למלווה.  המשועבד  ייעודי  פיקדון  בחשבון  כאמור 
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, בכפוף להתקיימות  9.9.2024מתוך שלוש תקופות הארכה אפשריות, בנות שנה אחת כל אחת כך שמועד הפירעון המאוחר ביותר של ההלוואה יהיה ביום    שנייהלאחר מימוש תקופת הארכה    53

בעת    7%-ה וייהשנ   בעת ההארכה  6.5%של    Debt Yieldמיתרת קרן ההלוואה, עמידה ביחס    0.25%מוקדמת למלווה, תשלום עמלת הארכת מועד של  תנאים מוסכמים ובכלל זה מתן הודעה  
 ההארכה השלישית. 

54  Debt Yield  א( ההכנסה התפעולית לפי חישוב שנתי המבוססת על ההכנסה משכירות( בשלושת החודשים האחרונים, )בהתחשב בתפוסה  , כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה, הינו היחס בין 
החודשים האחרונים; לבין )ב( יתרת סכום קרן    12-ימים(, פחות הוצאות התפעול שהוצאו בפועל בקשר עם הנכס ב  60-, ובהחרגת דיירים המאחרים בתשלום ביותר מ95%מקסימלית של  

 ההלוואה. 
 כמו גם אירוע המהווה עילה לפירעון מיידי.   55
חודשים, במקרה של מימון מחדש; בניכוי הריבית    12חודשים, במקרה של מכירת הנכס לצד ג', או בגובה ריבית של    6פירעון מוקדם, כהגדרתה בהסכם ההלוואה, תהיה בגובה ריבית של  עמלת    56

 שכבר שולמה על ידי הלווה במהלך תקופת ההלוואה.
 למגורים, במסגרתם מושכרים שלוש או יותר יחידות מגורים מושכרות לאדם אחד. הסכמי שכירות מהותיים הינם הסכמי שכירות   57

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

מהשטח שפונה לשוכר או שוכרים   90%השכרת לפחות  
הייעודי   הפיקדון  מחשבון  הכספים  ישוחררו  חדשים, 

 ויוחזרו ללווה.
 

מהווה   שליטה: ישינו תניית בלווה  זכויות  העברת 
" )להלן:  אסורה  אסורההעברה  ומותנית  העברה   )"

זכויות   העברת  כי  יצוין  המלווה.  של  מראש  באישור 
מהווה  אינה  שליטה  שינוי  מהווה  אינה  אשר  בלווה 

 העברה אסורה כאמור.

Lofts at 

NoHo 

Commons 

NoHo 

Commons 

Pacific 

Owner 

LLC 

תאגיד  
 2019אוגוסט  פיננסי 

סכום 
מסגרת 

 75,950של: 
 
 

הלוואת 
בלון אשר 

תיפרע 
בתשלום  

אחד בסוף  
חיי  

ההלוואה. 
הלווה 
יישא 

בתשלומי 
 ריבית 

חודשיים  
 בלבד. 

71,536 20239.9.53 

הלוואה מסוג 
Non-Recourse 

 
שעבוד מדרגה  
ראשונה על כל  
זכויות הלווה 
בנכס לרבות, 
הסכם תפעול  

המלון, 
המחוברים 

קע לנכס ולקר
הנכס, 

תקבולים 
עתידיים, 

זכויות 
משפטיות וכן 
דמי שכירות  
הקשורים 

 בנכס. 

SOFR+2.18% 
 

ריבית 
אפקטיבית 

 4.65%: בפועל
 

)מדד הריבית  
המשתנה 
  המקורי 

במסגרת הסכם 
ההלוואה היה 

 Libor-מדד ה
 הוחלף אשר
 SOFR -ה במדד

במסגרת תיקון  
להסכם  
 ההלוואה(

  Bad Boyערבות מסוג 
וערבות מסוג  

Completion guaranty  
אשר הוענקו על ידי 
שותף צד ג' בנכס  
ותאגיד בבעלותו 

 )להלן: שותף צד ג'( 
 PACIFIC OAK-ו

SOR US Properties II 

LLC ביחד ולחוד ,
)להלן ביחד: 

 "(.הערבים"

 :התחייבויות פיננסיות של הלווה
למועד  ההארכה  תקופות  במהלך 
ככל  האחרון,  הפירעון 
יהיה  הלווה  על  ותתממשנה, 

( חוב  תשואת  על   Debtלשמור 

Yield )54:כמפורט להלן , 
 

של   השלישית  השנה  במהלך  א. 
חוב  תשואת  ההלוואה,  תקופת 

(Debt Yieldשלא תפחת מ )-6% ; 
של   הרביעית  השנה  במהלך  ב. 
חוב  תשואת  ההלוואה,  תקופת 

(Debt Yieldשלא תפחת מ )-6.5% ; 
של   החמישית  השנה  במהלך  ג. 
חוב  תשואת  ההלוואה,  תקופת 

(Debt Yieldשלא תפחת מ )-7% . 
 

הפיננסית  בהתחייבות  עמידה  אי 
יהווה כטריגר לנעילת   55האמורות 

הנובעים   המזומנים  תזרים  עודפי 
ייעודי,  פיקדון  לחשבון  מהנכס 

: הלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם של פירעון מוקדם
בכפוף   במלואה,  ולתשלום  ההלוואה  מראש  להודעה 

 . 56עמלת פירעון מוקדם
על אף האמור לעיל, הלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם  
הפיננסית  בהתחייבות  לעמוד  כדי  ההלוואה  של 
מועד   של  הארכה  אפשרות  מימוש  לצורך  הנדרשת 
הפירעון האחרון או כדי למנוע נעילה של עודפי תזרים 

א מוקדם  פירעון  עמלת  תשלום  ללא  כל המזומנים,  ו 
 עמלה אחרת. 

 
המלווה  כלפי  הלווה  של  מקובלות  התחייבויות 

 : שהפרתן תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות
 עמידה בכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות;  (1)
שיעבוד,   (2) מכל  נקי  המשועבדים  נכסים  שמירת 

 ושמירת תוקפו ועדיפותו של שעבוד המשכנתא;
 מסירת נתונים כספיים עיתיים; (3)
עמידה בתשלומי מס, אגרות והיטלים שונים על   (4)

 פי דין; 
התקשרות   (5) לצורך  מראש  מלווה  אישור  קבלת 

 . 57בהסכמי שכירות מהותיים 
תחזוקתי   (6) במצב  המשועבדים  הנכסים  שמירת 

 תקין;
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. העברה  ג(; ב. העברה של זכויות בלווה על ידי אדם לאדם קשור אליו;  Slovinלבן משפחת סלאבין )  .NoHo Commons Pacific Investors LLC  -העברה מותרת, בין היתר, הינה א. העברת זכויות ב  58

בזכויות    51%-, או בכל מחזיק בה במישרין או בעקיפין, ובתנאי שהריט תמשיך להחזיק במישרין או בעקיפין בלא פחות מPacific Oak SOR US Properties II LLC  -ישירה או עקיפה של זכויות ב
 .  SOR US Properties II LLC Pacific Oak -ויות הבעלות בבזכ  57%-ההון בלווה, וב

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

ביחס  יעמוד  שהלווה  עד  זאת 
( חוב  שלא  Debt Yieldתשואת   )

, ביחס 7.5%-ו  7%,  6.5%-תפחת מ
לעיל,   האמורות  לתקופות 
שני  של  תקופה  במשך  בהתאמה, 

מצטברים. אי    רבעונים  כי  יצוין 
פיננ בהתחייבות  סית  עמידה 

כאמור אינה מהווה עילה להעמדת  
 הלוואה לפירעון מיידי. 

 
 יחס,  2022  בספטמבר  30נכון ליום  

חוב על כ  תשואת  עומד  אמור 
ביחס ומשכך    6.78% עומד   הלווה 

 . הנדרש בהתאם לס"ק א' לעיל 
 

, אי עמידה לעיליודגש כי כאמור  
אינ  כאמור  עילה    הביחס  מהווה 

 להעמדת הלוואה לפירעון מיידי. 
 

של  פיננסיות  התחייבויות 
 : הערבים

למועד  ההארכה  תקופות  במהלך 
הערבים   האחרון,  הפירעון 
התחייבו לשמור יחדיו על שווי נקי 

של   בסך  מינימלי    75.95מצרפי 
מצרפי   שווי  על  וכן  דולר,  מיליון 
בסך  חופשיים  נזילים  נכסים  של 

 לר.מיליון דו 7.5של 
ליום   ,  2022  בספטמבר  30נכון 

עומד השווי הנקי המצרפי על סך 
והשווי    מיליון  245.9של   דולר 

על   הנזילים  הנכסים  של  המצרפי 
דולר ומשכך    מיליון  28.3  -סך של כ

בהתחייבות   הערבים  עומדים 
 האמורה.

לתנאים   (7) בהתאם  בתוקף  ביטוח  פוליסת  החזקת 
המפורטים בהסכם ההלוואה, לרבות נגד מפגעים 

 ואסונות טבע; 
 הקניין הרוחני הנוגע לנכס.הגנה על  (8)
 

הסכם ההלוואה מכיל    :עילות להעמדה לפירעון מיידי
 עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי לרבות:

ועברה  (1) ההלוואה  החזר  בתשלומי  עמידה  אי 
 תקופת הריפוי כמפורט בהסכם ההלוואה;

 מצגי שווא;  (2)
 העברה זכויות אסורה (3)
חברת   (4) בלווה,  פירעון  חדלות  של  הנכס  אירוע 

 המחזיקה בנכס המשועבד ובערב;
 הפרת ההתחייבויות הפיננסיות של הערבים. (5)
 

שליטה;    שליטה: שינוי תניית שינוי  תניית  קיימת 
)להלן:  אסורה  העברה  מהווה  בלווה  זכויות  העברת 

"( ומותנית באישור מראש של המלווה. העברה אסורה"
נחשבות   אשר  העברות  מפורטות  בהסכם  כי  יצוין 

 . 58כהעברות מותרות אשר אינן מותנות באישור המלווה
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  1תי תקופות הארכה כאמור יהא יום  באפשרות התאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון האחרון בשתי תקופות הארכה בנות שנת אחת כל אחת כך שמועד הפירעון האחרון לאחר מימוש ש  59

מסכום    0.25%( תשלום עמלת הארכה בשיעור של  2( מתן הודעה מוקדמת למלווה )1אמור כפוף להתקיימות תנאים מוסכמים ובכלל זה ). מימוש כל אחת מאופציות הארכה כ2026בדצמבר  
ת התאגיד הלווה לבצע  כאשר באפשרו  9%-לא יפחת מ Debt Yieldיחס  -ועבור תקופת ההארכה השנייה  8%-לא יפחת מ Debt Yieldיחס  – ( עבור תקופת ההארכה הראשונה 3ההלוואה המקורי ) 

( לבקשת המלווה על התאגיד הלווה לספק הערכת שווי מאת מעריך שווי בלתי תלוי לפיה יחס הלוואה לבטוחה יעמוד על לפחות  4פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בכדי לעמוד ביחסים כאמור ) 
 התאגיד הלווה לבצע פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בכדי לעמוד ביחסים כאמור.  עבור תקופת ההארכה השנייה. באפשרות 60%-עבור תקופת ההארכה הראשונה ו 62.5%

60  Secured overnight financing rate published by the Federal Reserve Bank of New York. 
 .Mezzanine  -לבין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של ההלוואה הבכירה והלוואת ה( NOIהיחס הינו שבין הכנסות תפעוליות נטו ) – על פי הוראות הסכם ההלוואה הנו  – Debt Yieldיחס   61
 יצוין כי גם התקיימות עילה לפירעון מיידי תהווה טריגר להעברת תזרים ההכנסות הנובע מהנכס לחשבון פקדון ייעודי כאמור.   62
 שנים.  10ר"ר לתקופה התחלתית העולה על   20,000הסכם שכירות להשכרת שטח של לפחות    63

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

353 

Sacrament

o 
 

הלוואה 
 :בכירה
353 

Pacific  
Oak SOR 

Sacrament

o Street 

LLC 
 
 
 

 הלוואת
Mezzanin

e: 
Pacific 

Oak SOR 

Acquisitio

n XXIX, 

LLC 

תאגיד  
 פיננסי 

בנובמבר   19
2021 

הלוואה 
 בכירה:
101,600 

 
הלוואת  

Mezzanine
: 

25,400 

תשלומי  
ריבית 

 חודשיים. 
יתרת 
סכום 
הקרן  

הבלתי 
מסולקת  
תיפרע 
במועד  

הפירעון  
 האחרון. 

הלוואה 
 בכירה:
89,600 

 
הלוואת 

Mezzanine
: 

22,400 

1.12.2024
59 

הלוואה 
 :בכירה

שעבוד מדרגה  
ראשונה על כל  
זכויות הלווה 
בנכס לרבות  
המחוברים 

לנכס ולקרקע 
הנכס, 

תקבולים 
עתידיים, 

זכויות 
משפטיות וכן 
דמי שכירות  
הקשורים 

 בנכס. 
 

 הלוואת
Mezzanine : 

שעבוד מדרגה  
ראשונה על 

מלוא זכויות  
הלווה בחברת 

 הנכס  
(Pacific 353 

Oak SOR 

Sacramento 

Street LLC  .) 

 :בכירה הלוואה
60SFOR +2.7% 

ריבית 
אפקטיבית 

 5.17%: בפועל
 

 הלוואת
Mezzanine : 

 
SFOR +8.45% 

 
ריבית 

אפקטיבית 
 10.92%: בפועל

 :בכירה הלוואה
 

ערבות מקובלת מסוג 
Bad Boy  אשר

הועמדה על ידי 
Pacific Oak SOR 

Properties    :להלן(
 "(.התאגיד הערב"

 
מסוג   ערבות

Completion Guaranty 
הוענקה על ידי 

Pacific Oak SOR 

Properties    :להלן(
"(. התאגיד הערב"

 היקפה ייקבע על פי
עלות הביצוע 
 ותוהשלמת העבוד

 הערב שהתאגיד ככל
 .לכך יידרש

 
 :Mezzanine  הלוואת

 
ערבות מקובלת מסוג 

Bad Boy  אשר
הועמדה על ידי 
Pacific Oak SOR 

Properties    :להלן(
 "(.התאגיד הערב"

 
מסוג   ערבות

ביחס   לעמוד  הלווה   Debtעל 

Yield61 מינימלי אשר לא יפחת מ -
ולא    2023בנובמבר    30עד ליום    6%

בנובמבר    30עד ליום    7%-יפחת מ
ותמומשנה 2024 ככל  כי  יצוין   .

הפירעון   מועד  הארכת  תקופות 
והשנייה   הראשונה  האחרון 
)כאמור בטבלה זו( ידרש התאגיד  
ביחסים   לעמוד  הלוואה 

  9%-ו  8%של    מינימליים
 בהתאמה.

 
התח הפרת  כי  כאמור  יצוין  ייבות 

תזרים   להעברת  טריגר  מהווה 
לחשבון   מהנכס  הנובע  ההכנסות 

מסוג   ייעודי   Cashפיקדון 

Sweep62.    עמידה אי  כי  יודגש 
ביחס כיסוי חוב מינימאלי כאמור  
להעמדת   עילה  מהווה  אינו 

 הלוואה לפירעון מיידי. 
מסוג   אירוע  ריפוי  כי   Cashיצוין 

Sweep   יתבצע לאחר עמידה ביחס
חודשים  שלושה  במשך  האמור 

 רצופים.
 

ה יחס  עומד  הדוח,  למועד   -נכון 
Debt Yield    על    4.54%האמור 

הלווה    עומד  לאומשכך   התאגיד 
 Cashמנגנון    והופעלביחס האמור  

Sweep  .כאמור לעיל 
המצטבר אשר נבע   NOI-יצוין כי ה

הלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם מלא  פירעון מוקדם:  
למלווה   מראש  הודעה  למתן  בכפוף  ההלוואה  של 
ותשלום עמלת פירעון מוקדם בסכומים אשר לא יעלו  

כ וכ  3.6-על  הבכירה  ההלוואה  עבור  דולר   2.8-מיליון 
כתלות תשלומי    Mezzanineמיליון דולר עבור הלוואת  

 הריבית ששולמו עד לאותו המועד.
או יחס הלוואה    Debt Yield עמידה ביחס  יצוין כי לשם  

תשלום    לבטוחה, ללא  חלקי  מוקדם  פדיון  לבצע  ניתן 
 עמלת פירעון מוקדם. 

 
המלווה  כלפי  הלווה  של  מקובלות  התחייבויות 

 : שהפרתן תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות
 עמידה בכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות;  (1)
הנכסים   (2) תחזוקתי  שמירת  במצב  המשועבדים 

 תקין;
 מסירת נתונים כספיים עיתיים; (3)
עמידה בתשלומי מס, אגרות והיטלים שונים על   (4)

 פי דין; 
התקשרות   (5) לצורך  מראש  מלווה  אישור  קבלת 

מהמוסכם  שונים  בתנאים  שכירות  בהסכמי 
 ;במסגרת הסכם ההלוואה

שכירות  (6) הסכמי  לביטול  המלווה  אישור  קבלת 
למעט    63מהותיים הלווה,  התאגיד  ביוזמת  בנכס 

הסכם  במסגרת  הוחרגו  אשר  שכירות  הסכמי 
 ;ההלוואה

לתנאים   (7) בהתאם  בתוקף  ביטוח  פוליסת  החזקת 
המפורטים בהסכם ההלוואה, לרבות נגד מפגעים 

 ואסונות טבע; 
של  (8) תנאיו  את  ישנה  לא  המלווה  כי  התחייבות 

הסכם הניהול עליו הוסכם במסגרת תנאי הסכם 
 ;ללא הסכמת המלווהההלוואה 
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מותרות"   העברות הנחשבות ל"העברותכל העברת זכויות בנכס המשועבד ובלווה מהווה העברה אסורה ומותנת באישור מראש מאת המלווה. יחד עם זאת הסכם ההלוואה מפרט אודות סוגי    64

 שרין או בעקיפין, מהזכויות בלווה. , במי51%-לדוגמה, העברת זכויות במסגרתה לא מועברים יותר מ אשר אינן מצריכות את אישור המלווה.

 התאגיד שם הנכס
מועד העמדת  המלווה הלווה

 ההלוואה

סכום 
מסגרת 

ההלוואה 
 המקורי 
)אלפי 
 דולר( 

מספר 
תשלומים 

קרן/  –
 ריבית 

יתרת קרן  
ליום 

30.09.2022  
)אלפי 
 דולר( 

מועד  
פירעון  

 37אחרון 

  / שעבודים
בטחונות/  

המחאת דמי 
שכירות/  
 ערבויות

 ריבית שנתית 
)ריבית 

אפקטיבית 
 )קבועה( 

 ערבות חברת הבת, 
Pacific Oak SOR 

Properties 
 הערות/פירעון מיידי  התחייבויות פיננסיות 

Completion Guaranty 
הוענקה על ידי 

Pacific Oak SOR 

Properties  :להלן(  
 "(.התאגיד הערב"

 פי על ייקבע היקפה
עלות הביצוע 
 ותוהשלמת העבוד

 הערב שהתאגיד ככל
 .לכך יידרש

תקופת   בתום    תשעת מהנכס 
ביום   שהסתיימה    30החודשים 

כ  2022  בספטמבר   3,589  -היה 
דולר )חלק החברה בנכס הנו    אלפי
55% .) 

 
, אי עמידה לעיליודגש כי כאמור  

אינ  כאמור  עילה    הביחס  מהווה 
 להעמדת הלוואה לפירעון מיידי. 

 
של  פיננסיות  התחייבויות 

 : הערבים
הערב    על  ההלוואה  תקופת  במהלך

פחות  ל לא  של  נקי  שווי  על  שמור 
ונכסים נזילים דולר    מיליון  100  -מ

  15  - בעלי שווי שוק של לא פחות מ
 . דולר מיליון

ליום   ,  2022  בספטמבר  30נכון 
  232.5   עומד השווי הנקי על סך של  

הנכסים    מיליון של  והשווי  דולר 
  מיליון   63.8  -הנזילים על סך של כ

ומשכך  הערב    עומד  דולר 
 בהתחייבות האמורה.

 .Special Purpose Entityעמידה בדרישות  (9)
 

: הסכם ההלוואה מכיל  עילות להעמדה לפירעון מיידי
 עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי לרבות:

ה בתשלומי החזר ההלוואה עובר תקופת ידאי עמ (1)
 הריפוי כמפורט בהסכם ההלוואה;

 מצגי שווא;  (2)
 ;64העברה זכויות אסורה (3)
הנכס  (4) חברות  בלווים,  פירעון  חדלות  של  אירוע 

 המחזיקות בנכסים משועבדים ובערב; 
 

( צולבת  עילה (Default Crossהפרה  התקיימות   :
תהווה   הבכירה  ההלוואה  של  מיידי  לפירעון  להעמדה 

ה הלוואת  של  מיידי  לפירעון  להעמדה  - עילה 
Mezzanine . 
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 ועדכונים   נוסף מידע

 : 2022 בספטמבר  30וליום  2202 ביוני 30 ליום נכון, מדינות  לפי 65( Annualized Base Rentבגילום שנתי ) משכירות הכנסות פילוח להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ", תוך מיצוע הכנסות משכר gstraight lininהכנסות מחוזי שכירות בגילום שנתי בהתאם לתאריך הרלוונטי, מותאם בהתאם לשיטת ה"  -( Annualized Base Rentלעניין זה, "גילום שנתי" )        65

 שכירות בחינם ובגין שינויים בדמי השכירות במהלך תקופת חוזה השכירות עם הדייר. דירה על פני תקופת השכירות בגין תקופת   

 *2022  ביוני  30שכירות בחישוב שנתי ליום    דמי

 ., בהתאמה(55%-ו  60%חושבה לפי חלקה היחסי של החברה בפרויקט ) Sacramento 353-וב  Williams 110-יצוין כי הכנסה משכירות בחישוב שנתי ב *

 

 

 

 

 *PORT   –  מתייחס לקרןPacific Oak Residentialנכסי  2,458-זיקה החברה ב, אשר דרכה מחSingle Family. 

 

 

 

 

 *2022  בספטמבר  30שכירות בחישוב שנתי ליום    דמי
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 : 2022 בספטמבר  30וליום  2022 ביוני 30ליום שוכר, נכון ה פעילות תחוםלפי  66( Annualized Base Rent) שנתי  בגילום משכירות הכנסות פילוח להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דמי השכירות.  ממסך ההכנסות   3%-לעניין זה, "אחר" משמעותו תעשיות המייצגות פחות מ*

 

 

 

 

 
 ", תוך מיצוע הכנסות  straight lining" - הכנסות מחוזי שכירות בגילום שנתי בהתאם לתאריך הרלוונטי, מותאם בהתאם לשיטת ה -(Annualized Base Rentלעניין זה, "גילום שנתי" )     66

 ל פני תקופת השכירות בגין תקופת שכירות בחינם ובגין שינויים בדמי השכירות במהלך תקופת חוזה השכירות עם הדייר. משכר דירה ע  

 *2022  בספטמבר  30שכירות בחישוב שנתי ליום    דמי

 

 

 

 ., בהתאמה(55%-ו  60%חושבה לפי חלקה היחסי של החברה בפרויקט )  Sacramento 353- וב  Williams 110-יצוין כי הכנסה משכירות בחישוב שנתי ב **

 

 

 

 

 *2022  ביוני  30שכירות בחישוב שנתי ליום    דמי
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  :67לשנים  חלוקה לפי,  2022 בספטמבר 30קרן מימון בנקאי ואג"ח של החברה, נכון ליום  פירעונותתיאור  להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . האחרון  הפירעון מועד להארכת אפשרות  בהן מוקנית   אשר להלוואות   התייחסות תוך 67
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  2022 בספטמבר 30יום ב שהסתיימה לתקופהנכסי המשרדים של החברה,   של השכירות בהסכמי שחלו עיקריים  שינויים להלן

 

 עדכון  נכס
Crown Pointe 

 

 חודשים.  50ר"ר לתקופה של  3,834להשכרת שטח של Hylant Groups בנכס מול  הסכם שכירותחודש , 2022באוגוסט  22ביום  •

ר"ר לתקופה של   2,094להשכרת שטח של  American Wealth Managementהסכם שכירות בנכס מול  חודש,  2022בספטמבר  1ביום  •

 חודשים.  21

Lincoln Court 

 

 חודשים.  40ר"ר לתקופה של  4,875להשכרת שטח של    IC Manageבנכס מולחודש הסכם שכירות , 2022באוגוסט  17ביום  •

ר"ר לתקופה של  4,875להשכרת שטח של  .Architecture Technology, Inc בנכס מולחודש הסכם שכירות , 2022באוגוסט  25ביום  •

 חודשים.  40

 3,281השכרת שטח של ל הסכם  על פיו חודש Allworth Financial, חודש והורחב הסכם שכירות בנכס מול 2022באוגוסט  26ביום  •

 חודשים.  80ר"ר נוספים לתקופה של  1,076הושכרו בנוסף ר"ר ו

The Marq 

 

בגין  Northpoint Forwardingמול להגדלת השטח המושכר )ומעבר לאזור אחר בנכס(  הסכם נחתם, 2022בספטמבר  27 ביום •

   חודשים. 120ר"ר לתקופה של   22,211שטח של  השכרת

Richardson 

 

  .חודשים 12לתקופה בת  ר"ר 37,712להשכרת שטח של  ZTE USA Inc, חודש הסכם שכירות בנכס מול 2022בספטמבר  20ביום  •
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 עדכון  נכס
 Georgia 400 Center

 

ובנוסף  ר"ר 4,592על פיו חודש הסכם להשכרת שטח של   Workout Anytime, חודש הסכם שכירות בנכס מול 2022  ביולי 29ביום  •

 חודשים.  63ר"ר נוספים לתקופה של  1,312הושכרו 

 חודשים.   18ר"ר לתקופה של  21,500להשכרת שטח של RGN-Alpharetta  בנכס מולחודש הסכם שכירות , 2022באוגוסט  16ביום  •

8 & 9 Corporate Centre 

 

 39ר"ר לתקופה של  2,554להשכרת שטח של Countermeasures Consulting , נחתם הסכם שכירות בנכס מול 2022ביולי   11ביום  •

 חודשים. 

ר"ר לתקופה  11,579להשכרת שטח של  CGI Technologies and Solutions, חודש הסכם שכירות בנכס מול 2022 רבספטמב 7ביום  •

 חודשים. 64של 

 חודשים. 39לתקופה של  ר"ר  2,476להשכרת שטח של Coda Staffing , נחתם הסכם שכירות בנכס מול 2022ר בספטמב 19ביום  •

 



 

 

 

 ' גפרק 

 מידע כספי נפרד של התאגיד ו  דוחות כספיים ביניים מאוחדים .א

 ; 2022 ספטמבר ב 30ליום 

 הערכות שווי מהותיות מאוד:  . ב

Park Highlands  

110 William Street  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

PACIFIC OAK SOR (BVI) HOLDINGS, LTD . 
 

 
 

  2022 ספטמברב 30 ליום מאוחדיםביניים  כספיים דוחות
 מבוקרים(בלתי )

 
 

 "ב ארה דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן

 
 
 

 עמוד 
 
 

 2  סקירת דוחות כספיים ביניים 
 
 

 3 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
 
 

 4 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
 
 

 7-5 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 10-8 תזרימי המזומניםעל מאוחדים  ותדוח
 
 

 18-11 מאוחדיםהביניים  הכספייםבאורים לדוחות 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  -  - 
 
 



 

- 2   - 

 קסירר קוסט פורר גבאי את 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 

  tdL, oldingsHPACIFIC OAK SOR (BVI)לבעלי המניות של  
 
 

 מבוא 
 

ו  Pacific Oak SOR (BVI) Holdings, Ltdסקרנו את המידע הכספי המצורף של    - )להלן  חברות מאוחדות  החברה 
את הדוחות התמציתיים ו  2022  ספטמברב  30ליום    על המצב הכספי  המאוחד  התמציתידוח  (, הכולל את החברהה

הרווח על   הפסד,  או  בהון   רווח  השינויים  לתקופ   הכולל,  המזומנים  חודשים  ו   תשעה של    ותותזרימי  שלושה 
אלה ביניים    תויון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ הדירקטורבאותו תאריך.    ו שהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי   -  IAS  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
  . אחריותנו היא 1970-התש"ללפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,    אלהת ביניים  ולתקופ

 בהתבסס על סקירתנו.  אלהת ביניים ולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופ
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410  )ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
מורכבת קירה של מידע כספי לתקופות ביניים  . ס"לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםמבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

שיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  ולפיכך אינה מאפשרת לנו לה
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 

 מסקנה 
 

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו
 .IAS  34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

מהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות ה
 . 1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 
 
 

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון     2022, בנובמבר 30
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   המצב הכספי דוחות מאוחדים על  

 

  ספטמבר ב 30ליום   
 ליום

 בדצמבר  31
  2022   2021   2021  
 מבוקר  וקרמב בלתי  
 אלפי דולר ארה"ב   

       שוטפים  נכסים
 83,215  137,726  83,876  מזומנים  ושווי מזומנים

 112,096  96,403  63,783  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 5,493  5,676  3,357  נטו , אחרים   וחייבים לקבל שכירות
 4,575  4,922  6,530  אחרים  ונכסים מראש  הוצאות

 7,039  -  31  יתרת חובה מול חברה קשורה 
 2,446  4,213  5,806  בשימוש  מוגבל מזומן 

  163,383  248,940  214,864 
       

       שוטפים בלתי   נכסים
 1,524,989  1,506,851  ,928,7831  להשקעה "ן נדל

 133,512  133,993  42,039  בתי מלון, נטו  – רכוש קבוע 
 13,534  13,534  5,436  מוניטין 
 208,879  204,092  4177,75  משותפות  בעסקאות  השקעה

 18,812  23,988  51,519  בשימוש  מוגבל מזומן 
  2,060,676  1,882,458  1,899,726 
       

 2,114,590  2,131,398  2,224,059  נכסים "כ סה

       
       שוטפות   התחייבויות

 223,350  317,706  217,025  נטו , הלוואות
 -  98,950  -  אגרות חוב, נטו 

 22,666  21,234  25,726  שנצברו והתחייבויות זכות יתרות , זכאים
 2,079  2,327  3,428  קשורים יתרת זכות עם צדדים 

 25,756  27,998  ,22512  אחרות   התחייבויות
 360  360  360  התחייבויות בגין חכירה 

 15,233  15,233  15,233  הניתנות להמרה ב'-ו  א' ותסדר  SOR PORTמניות בכורה 
  997273,  483,808  289,444 
       

       שוטפות  לא התחייבויות
 516,826  433,357  515,649  נטו , חוב ושטרי הלוואות

 258,773  173,765  310,184  נטו , חוב  אגרות
 9,000  8,979  9,065  התחייבויות בגין חכירה 

 5,895  6,037  6,029  שכירות  דמי להבטחת פקדונות
 -  -  17,000  אחרות   התחייבויות

  857,927  622,138  790,494 
       

 1,079,938  1,105,946  ,9241,131  התחייבויות "כ סה
       

       הון
 1,008,076  993,870  1,079,833  הון המיוחס לבעלים, נטו 

 26,576  31,582  ,30212  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 1,034,652  1,025,452  1,092,135  הון"כ סה
       

 2,114,590  2,131,398  2,224,059  והון  התחייבויות "כ סה

 
 

 .המאוחדיםביניים  הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הבאורים
 

       2022, בנובמבר 30
  Bender, Michael Allen  תאריך אישור הדוחות הכספיים

Chief Financial Officer 

 McMillan III, Peter 

Chairman of the Board 

of Directors 

 Hall, Keith David 

 Chief Executive Officer 
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   הרווח הכולל   על   מאוחדים   דוחות 

  
 החודשים שהסתיימו    9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמברב  30ביום  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2022   2021   2022   2021   2021  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
           

           והכנסות אחרות:   הכנסות
           

 115,037  27,593  29,570  88,114  83,280  משכירות   הכנסות
 12,323  2,898  2,731  9,603  8,935  משוכרים   הוצאות  החזרי 

 30,806  12,154  9,181  24,578  27,952  הכנסות מבתי מלון 
 1,937  374  391  1,547  1,208  אחרות   תפעול  הכנסות

           
 160,103  43,019  41,873  123,842  121,375  "כ הכנסות והכנסות אחרות סה
           

           : הוצאות
           

 (45,833)  (11,492)  (13,059)  (33,963)  (34,503)  ותפעול   תחזוקה,  ניהול  דמי 
 (20,768)  (5,262)  (5,650)  (15,950)  (15,753)  "ן נדל  ומסי   ביטוח

 (20,990)  (6,484)  (5,371)  (15,715)  (17,480)  הוצאות בתי מלון 
           

 (87,591)  (23,238)  (24,080)  (65,628)  (67,736)  הוצאות "כ  סה
           

 72,512  19,781  17,793  58,214  53,639  רווח גולמי 
           

 87,999  84,318  76,411  77,496  103,865  נטו ,  להשקעה"ן  נדל  של  הוגן   שווי   התאמת
 (3,102)  (788)  (312)  (2,313)  (1,899)  פחת והפחתות 

  שלאת  ומשותפ  אותעסקהפסדי  החברה ב  חלק
 אוחדו 

 
(3,388)  (16,648)  (20,535)  (13,646)  (17,631) 

 (14,012)  (3,422)  (3,630)  (10,802)  (9,945)  קשור    לצד  נכסים  ניהול  דמי 
 (2,808)  (2,808)  (8,098)  (2,808)  (8,098)  ירידת ערך מוניטין 

 -   -   (2,546)  -   (2,546)  רכוש קבועבגין  ערך    תיריד
 (4,777)  (1,534) = (1,364)  (3,668)  (4,277)  וכלליות   הנהלה  הוצאות

           
 118,181  81,901  57,719  99,471  127,351  תפעולי   רווח

           
 (397)  (208)  -   (208)  (108)  עלויות עסקה 

 194  55  62  149  156  מימון   הכנסות
פיננסים בשווי הוגן  נכסים  ( מימון מפסד)ה  רווח

 דרך רווח או הפסד
 

(42,995)  19,632  (18,579)  574  38,289 
 (41,422)  (10,283)  (13,349)  (31,355)  (34,410)  הוצאות מימון 

 (4,757)  1,352  -   1,365  2,367  רווח )הפסד( מגריעת חוב 
 (7,445)  (2,271)  6,003  568  37,100  הפרשי שער בגין עסקאות במטבע חוץ

           
 102,643  71,120  31,856  89,622  89,461  נקי   רווח

           
 106,863  74,813  37,108  94,100  91,757  המיוחס לבעלים   נקי   רווח

 (4,220)  (3,693)  (5,252)  (4,478)  (2,296)  שליטה המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות  הפסד  
           

 102,643  71,120  31,856  89,622  89,461  רווח נקי 
           

 102,643  71,120  31,856  89,622  89,461  סה"כ רווח כולל אחר 
           
 
 

 .המאוחדיםביניים  הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הבאורים
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   בהון   השינויים   על   מאוחדים   דוחות 

 
 

  

  השקעות
  בעלים

  )חלוקות( 
   יתרת
  רווח 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  

זכויות  
שאינן  
מקנות  
 שליטה 

 

 המיוחס  הון 
,  לבעלים

  נטו 

  שאינן   זכויות
  מקנות
  שליטה 

 "כ סה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
             

 1,034,652  26,576  1,008,076  43,074  271,448  693,554   2022בינואר,    1  ליום  יתרה
             

 89,461  (2,296)  91,757  -   91,757  -   נקי )הפסד(  רווח

 89,461  (2,296)  91,757  -   91,757  -   כולל   רווח  "כסה

 (20,000)  -   (20,000)  -   (20,000)  -   חלוקות לבעלים 
סיווג מחדש של זכויות שאינן מקנות  

שליטה הניתנות לפדיון  
 -   -   -   תיולהתחייבו

 

 -  (6,687)  (6,687) 
  שאינן   זכויות  בעלי   ידי   על  השקעות
 -   -   -   שליטה  מקנות

 
 -  1,569  1,569 

  מקנות  שאינן   זכויות  בעלי חלוקות ל
 -   -   -   שליטה 

 
 -  (6,860)  (6,860) 

             
 1,092,135  12,302  1,079,833  43,074  343,205  693,554  2022,  בספטמבר  30  ליום  יתרה

 
 

  

  השקעות
  בעלים

  )חלוקות( 
   יתרת
  רווח 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  

זכויות  
שאינן  
מקנות  
 שליטה 

 

 המיוחס  הון 
,  לבעלים

  נטו 

  שאינן   זכויות
  מקנות
  שליטה 

 "כ סה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
             

 965,647  35,877  929,770  41,631  194,585  693,554   2021בינואר,    1  ליום  יתרה
             

 89,622  (4,478)  94,100  -   94,100  -   (הפסד)נקי  רווח  

 89,622  (4,478)  94,100  -   94,100  -   ( הפסדכולל )  רווח  "כסה

 (30,000)  -   (30,000)  -   (30,000)    חלוקות לבעלים 
  שאינן   זכויות  בעלי   ידי   על  השקעות
 -   -   -   שליטה  מקנות

 
 -  183  183 

             
 1,025,452  31,582  993,870  41,631  258,685  693,554  2021,  בספטמבר  30  ליום  יתרה

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.
 

  



PACIFIC OAK SOR (BVI) HOLDINGS, LTD.  

- 6   - 

   בהון   השינויים   על   מאוחדים   דוחות 

 
 

  

  השקעות
  בעלים

  )חלוקות( 
   יתרת
  רווח 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  

זכויות  
שאינן  
מקנות  
 שליטה 

 

 המיוחס  הון 
,  לבעלים

  נטו 

  שאינן   זכויות
  מקנות
  שליטה 

 "כ סה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
             

 1,065,539  22,814  1,042,725  43,074  306,097  693,554  2022,  יולי ב  1  ליום  יתרה
             

 31,856  (5,252)  37,108  -   37,108  -   )הפסד(רווח נקי  

 31,856  (5,252)  37,108  -   37,108  -   כולל רווח  "כ  סה
             

  שאינן   זכויות  בעלי   ידי   על  השקעות
 -   -   -     שליטה  מקנות

 
 -  1,569  1,569 

  מקנות  שאינן   זכויות  בעלי חלוקות ל
 -   -   -  -  שליטה 

 
 -  (6,829)  (6,829) 

             
 1,092,135  12,302  1,079,833  43,074  343,205  693,554  2022,  בספטמבר  30  ליום  יתרה

 
 
 

  

  השקעות
  בעלים

  )חלוקות( 
   יתרת
  רווח 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  

זכויות  
שאינן  
מקנות  
 שליטה 

 

 המיוחס  הון 
,  לבעלים

  נטו 

  שאינן   זכויות
  מקנות
  שליטה 

 "כ סה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
             

 984,312  35,255  949,057  41,631  213,872  693,554  2021ביולי,    1  ליום  יתרה
             

 71,120  (3,693)  74,813  -   74,813  -   (הפסדרווח נקי )

 71,120  (3,693)  74,813  -   74,813  -   כולל   (הפסדרווח )"כ  סה
             

 (30,000)  -   (30,000)  -   (30,000)    חלוקות בעלים 
  שאינן   זכויות  בעלי   ידי   על  השקעות
 -   -   -   שליטה  מקנות

 
 -  20 2 20 

             
 1,025,452  31,582  993,870  41,631  258,685  693,554  2021,  בספטמבר  30  ליום  יתרה

 
 

 המאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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   בהון   השינויים   על   מאוחדים   דוחות 

 
 
 

  

  השקעות
)חלוקות(  

    בעלים
   יתרת
  רווח 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  

זכויות  
שאינן  
מקנות  
 שליטה 

 

 המיוחס  הון 
,  לבעלים

  נטו 

  שאינן   זכויות
  מקנות
  שליטה 

 "כ סה
 הון  

 מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
             

 965,647  35,877  929,770  41,631  194,585  693,554  2021בינואר,    1  ליום  יתרה
             

 102,643  (4,220)  106,863  -   106,863  -   נקי )הפסד(  רווח
             

 102,643  (4,220)  106,863  -   106,863  -   כולל )הפסד(    רווח"כ  סה
 (30,000)  -   (30,000)  -   (30,000)  -   חלוקות לבעלים 

  שאינן   זכויות  בעלי   ידי   על  השקעות
 -   -   -   שליטה  מקנות

 
 -  183  183 

  מקנות  שאינן   זכויות  לבעלי   חלוקות
 1,443  -   -   שליטה 

 
1,443  (5,264)  (3,821) 

             
 1,034,652  26,576  1,008,076  43,074  271,448  693,554  1202  ,בדצמבר  31  ליום  יתרה

             
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.
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 תזרימי המזומנים על  מאוחדים    ות דוח 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו    9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמברב  30ביום  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2022   2021   2022   2021   2021  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
           

           שוטפת  מפעילות  מזומנים  תזרימי 
           

 102,643  71,120  31,856  89,622  89,461  רווח נקי  
           

  מזומנים  תזרימי   להצגת  הדרושות  התאמות
           : שוטפת  מפעילות

שלא    תומשותפ  ותאעסקבהפסדי  חלק החברה  
 17,631  13,646  20,535  16,648  3,388  אוחדו 

 (87,999)  (84,318)  (76,410)  (77,496)  (103,865)  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו 
 3,102  788  312  2,313  1,899  פחת והפחתות 

 -   -   2,546  -   2,546  רכוש קבועבגין  ירידת ערך  
 2,808  2,808  8,098 2 2,808  8,098  ירידת ערך בגין מוניטין

 397  -   -   -   108  עלויות עסקה 
 4,757  (1,352)  -   (1,365)  (2,367)  מגריעת חוב   (רווחהפסד )

 (2,230)  (392)  (594)  (1,770)  (2,095)  דמי שכירות נדחים 
 3,317  824  712  2,521  1,939  ות בגין חובות אבודים הוצא

 41,422  10,283  13,349  31,355  34,410  הוצאות מימון 
 (194)  (55)  (62)  (149)  (156)  הכנסות מימון 

הוצאות )הכנסות( מימון מנכסים פיננסים בשווי  
 (38,289)  (574)  18,579  (19,632)  42,995  הוגן דרך רווח והפסד 

התאמות מתרגום עסקאות במטבע  הפסד )רווח( מ
 7,445  2,271  (6,003)  (568)  (37,100)  חוץ, נטו

           
  39,261  44,287  12,918  15,049  54,810 

           : והתחייבויותבנכסים    שינויים
 (885)  (2,329)  (16,291)  (3,603)  (19,979)  בשימוש   מוגבל  מזומןקיטון ב

 (80)  (297)  1,832  (1,680)  (2,109)  אחרים  וחייבים  לקבל  שכירות)קיטון( בגידול  
 (1,068)  (1,356)  (396)  (1,421)  196  אחרים   ונכסים  מראש  הוצאותגידול )קיטון( ב
  והתחייבויות  זכות  יתרות,  זכאיםקיטון )גידול( ב

 (646)  2,363  5,169  932  5,864  שנצברו 
 176  (773)  (28)  318  134  שכירות   דמי   להבטחת  פקדונות)קיטון( בגידול  

 (966)  850  (2,552)  (754)  1,201  צדדים קשורים ת זכות עם  ויתרגידול )קיטון( ב
 635  (280)  (3,400)  (802)  (5,616)  אחרות   התחייבויותגידול ב
 1,014  83  51  983  178  לשוכרים   תמריציםגידול ב

           
  (20,131)  (6,027)  (15,615)  (1,739)  (1,820) 
           

 52,990  13,310  (2,697)  38,260  19,130  שוטפת   פעילות)ששימשו( ל  שנבעו  נטו  מזומנים
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 תזרימי המזומנים על  מאוחדים    ות דוח 
 

  
 החודשים שהסתיימו    9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמברב  30ביום  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2022   2021   2022   2021   2021  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   

           השקעה  מפעילות  מזומנים  תזרימי 
           

 (4,818)  -   (6,691)  (4,117)  (6,691)  להשקעה רכישת נדל"ן  
 (21,705)  (5,576)  (10,384)  (14,832)  (21,737)  שיפורים לנדל"ן להשקעה 

 194,711  145,429  219  195,091  9,747  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה, נטו
 -   -   88,361  -   88,361  תמורה ממכירת רכוש קבוע 

 (352)  (11)  (615)  (44)  (704)  בתי מלון   –קבוע  רכוש  תוספות ל 
 -   -   PORT II  1,473   -  1,473 תמורה מאיחוד

 (10,555)  (743)  (1,387)  (4,769)  (23,318)  השקעה בעסקה משותפת שלא אוחדה 
  דרך  נכסים פיננסיים בשווי הוגן תמורה ממימוש  
 14,439  -    -  14,439  -   , נטורווח או הפסד

 (18)  -   -   (18)  (506)  רכישת מכשיר הגנה על ריבית 
לגידור    תקבולים ממימוש מכשיר פיננסי נגזר

 1,198  -   -   -   -   מטבע חוץ
 193  55  61  150  155  שהתקבלה   ריבית

הכנסות דיבידנד שהתקבלו מנכסים פיננסיים  
 7,629  3,188  2,451  6,876  7,525  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 (4,427)  -   (2,382)  -   (6,408)  מימון בגין התחייבויות פיתוח
 (7,039)  -   1,761  -   7,008  , נטו ותקשור  ותמחבר  תקבולים

מזומנים מוגבלים ששוחררו )הופקדו( להשקעות  
 -   (15)  872  (4,067)  2,180  , נטו הוניות

           
 169,256  142,327  73,739  188,709  57,085  פעילות השקעה משנבעו  מזומנים נטו  

           
           מימון   מפעילות  מזומנים  תזרימי 

           
ושטרות    הלוואות  מהנפקת אגרות חוב,  תקבולים
 358,931  -   46,563  157,246  191,667  לשלם 

ושטרות  אגרות חוב, הלוואות  קרן בגין    נותפרעו
 (473,133)  (102,292)  (119,832)  (233,964)  (190,517)  לשלם 
 (8,463)  (612)  (1,857)  (2,745)  (4,686)  מימון נדחות עלויות  

 (35,066)  (11,829)  (15,038)  (29,797)  (31,159)  ריבית ששולמה
ששימשו    מוגבלים  מזומנים  שחרור)השקעות(  

 943  -   20,417  (358)  (2,500)  להבטחת התחייבויות 
 183  20  (8,816)  183  (8,847)  , נטובעלי זכויות שאינן מקנות שליטהחלוקות ל

 (3,819)  -   (6,687)  -   (6,687)  רכישת בעלי זכויות המיעוט 
 (41,758)  (30,000)  -   (41,758)  (20,000)  דיבידנדים לבעלים 

 2,367  -   -   2,367  -   אחרות, נטו  תקבולים מהלוואות
           

 (199,815)  (144,713)  (85,250)  (148,826)  (72,729)  פעילות מימוןל  ששימשומזומנים נטו  
           

השפעת שינויים בשערי החליפין על יתרות  
 1,397  420  (354)  196  (2,825)  מזומנים ושווי מזומנים 

           
 23,828  11,344  (14,563)  78,339  166  נטו במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה(  

           
 59,387  126,382  98,439  59,387  83,215  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

           
 83,215  137,726  83,876  137,726  83,876  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

           
         ילוי נוסף על פעילויות השקעה ומימון שלא במזומןג
           

 2,660  1,721  6,389  1,721  6,389  שיפורים לנדל"ן להשקעה 
 

  המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 
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 תזרימי המזומנים על  מאוחדים    ות דוח 

 
 :PORT IIאיחוד נכסים והתחייבויות שנוספו או ניטלו בקשר עם 

 

  
 החודשים שהסתיימו    9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמברב  30ביום  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2022   2021   2022   2021   2021  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
           

 -   -   135,030  -   135,030  להשקעה "ן  נדל 
 -   -   361  -   361  בשימוש   מוגבל  מזומן 

 -   -   639  -   639  אחרים   ונכסים  מראש  הוצאות
 -   -   (82,646)  -   (82,646)  הלוואות 

 -   -   (1,030)  -   (1,030)  שנצברו   והתחייבויות  זכות  יתרות,  זכאים
 -   -   (1,499)  -   (1,499)  אחרות   התחייבויות

 -   -   (148)  -   (148)  יתרת זכות עם צדדים קשורים 
 -   -   (1,125)  -   (1,125)  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 -   -   (51,055)  -   (51,055)  משותפות   בעסקאות  השקעה
           

 -   -   PORT II  (1,473)   -  (1,473)מזומן שנוסף בקשר עם איחוד  
           
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.
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 כללי  -  :1באור 

 
ליום   מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים  שלושה    ולתקופות  2022,  ספטמברב  30דוחות  של 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות   -באותו תאריך )להלן   ושהסתיימחודשים  תשעהו
ולשנה שהסתיימה באותו   2021בדצמבר,    31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  

  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  תאריך
 

 הכולל "ב,  בארה  להשקעה "ן  הנדל  בתחום  פועלות(  הקבוצה  –)להלן    שלה  הבנות   והחברות  החברה
, כן  כמו.  מפותחות  בלתי  בקרקעות  וכן  מגוריםלו  למשרדים  בשימוש"ן  נדל  בנכסי  השקעות  בעיקר

נדל"ן.משקיעה    החברה חברות  של  סחירים  ערך  פעילות:    בניירות  מגזרי  שלושה  נכסים לחברה 
 אסטרטגים למכירה, נכסי נדל"ן בשימוש למגורים ומלונות.

 
נכסי משרדים, קמפוס משרדים אחד שכולל   מחזיקה בשמונה   החברה,  2022  בספטמבר  30נכון ליום  

השכרה של  -שטח ברמהווה, במצטבר,  ה  אקר,  14בנייני משרדים וקרקע בלתי מפותחת בשטח של    שני
.  70%שיעור התפוסה בנכסים האמורים עמד על  ,  2022בספטמבר    30מיליון רגל רבוע. נכון ליום    3.2-כ

השכרה כולל  -בשטח בר  בתי מגורים   2,458למגורים הכולל    פורטפוליו דירות מחזיקה החברה ב  ,כמו כן
  0.5השכרה של  -, המהווים שטח בר דיור יחידות 609 ים הכולל ניינים בשני ו מיליון רגל רבוע,  3.5-של כ

נכון ליום    .2022, בספטמבר  30, בהתאמה, נכון ליום  95%- ו  96%תפוסה של    יבשיעורמיליון רגל רבוע,  
- השקעות בקרקע בלתי  לוש בשחדרים,    196ת מלון, הכולל  יבב, החברה מחזיקה  2022  בספטמבר  30
 . נכס מסחרי/משרדים לפיתוחו נים לפיתוחאקר הנית 800-כ בשטח שלפותחת מ

 
ועלייה    שיעורי הריבית תגדיל את הרווח הנקיה ב שיריד  הינו כזה ככלל, הרכב ההשקעות של החברה  

הריבי  קטיןתבריבית,   שיעורי  לאחרונה,  הנקי.  הרווח  יחסיואת  נמוכות  ברמות  נותרו  כת  בסיס  ת, 
עד   0.0%של  יעד  הממשלתיות בטווח  הקרנות    שיעורשמר על    והבנק המרכזי של ארה"ב  ,היסטורי

העלאת ארה"ב  הבנק המרכזי של  , אישר  2022  סמרחודש  . עם זאת, ב2021שנת    מרביתבמשך    0.25%
ארה"ב בנק המרכזי של  . ה2022  בשנת  0.75%של    נוספות  העלאות ריביתארבע  אישר  ו  0.25%ריבית של  

בשיעור   אינפלציהל לחזורעל מנת מוניטרית מגבילה על מדיניות  ומרושצופה עליות נוספות בריבית  
 . 2%של 

 
  47.5%החברה הנושא ריבית קבועה וריבית משתנה הינו  של  חוב  יתרת ה,  2022בספטמבר,    30נכון ליום  

נכון לאותו  משתנה    ובריבית  , בהתאמה. שיעורי הריבית הממוצעת המשוקללת בריבית קבועה52.5%-ו
 התאמה., ב5.4%-ו  4.1%על  מועד עמדו

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים א. 
 

דיווח כספי    34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   
ערך   ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  ביניים,  )דוחות  לתקופות 

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
יושמ אשר  החשבונאית  ביניים    ההמדיניות  הכספיים  הדוחות    זול  תעקבימאוחדים  בעריכת 

 . המאוחדים  בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים שיושמה
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 מהותיות  ת ומשותפ אותהשקעה בעסק   -  :3 באור

 
 עסקאות משותפות שלא אוחדו: השקעות החברה בלהלן  , 2022בספטמבר,  30נכון ליום  

  

כמות 
הנכסים נכון 

  30ליום 
בספטמבר,  

2022 

  מיקום  
בעלות 

)%( 
 

יתרת השקעה  
  30נכון ליום  

בספטמבר,  
2022 

110 William Street Joint Venture    1   61,018  60.0%  ניו יורק, ניו יורק 

353 Sacramento Joint Venture  1  
סן פרנסיסקו, 

 55.0%  קליפורניה 
 

79,154 
Pacific Oak Opportunity Zone Fund I  3   37,582  46.0%  מגוון 

PORT II OP LP  )א(  )א(  )א(  - 
         
        177,754 

 

לרכישת    – )להלן    2022ביולי    1ביום   (א) הצעה  הגישה  החברה  האיחוד"(,  של   76,735"יום  מניות 
PACIFIC OAK RESIDENTIAL TRUST II, INC.    להלן(-  PORT II המוחזקות על ידי צדדים לא )

ל גרמה לשינוי  דולר למניה.    14.66-קשורים בתמורה  כך  של ה  ביכולת ההשפעה הרכישה  חברה 
בדוחות הכספיים   PORT IIהביא לאיחוד  , אשר  PORT IIשל    ת המניות היחידהשהיא הופכת לבעל

השלימה החברה עסקאות עם צדדים בלתי קשורים  ,  2022ביולי,   29המאוחדים של החברה. ביום 
החברה   מיליון דולר.  52היה    PORT IIשל    ההון העצמי. ביום האיחוד,  PORT II-ב  100%- והחזיקה ב

   בקשר לעסקה.והצדדים הלא קשורים כאמור לא ערבו לכל חוב 
 
  אינם   הכספיים  והדוחות  היות   העסקאות המשותפות של  חברה אינה מצרפת את הדוחות הכספיים  ה

 .החברה של  הכספיים לדוחות מהותיים
 

 פיננסיים מכשירים   -  :4באור 
 

, אינו שונה מהותית מהשווי ההוגן  2022,  בספטמבר  30השווי ההוגן של שטרי חוב בלתי שוטפים ליום  
. השווי ההוגן של אגרות חוב לימים 2021בדצמבר,    31כפי שהוצג בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  

- מיליארד ש"ח( ו  1.1-מיליון דולר )כ  306.5-, עמד על סך של כ 2021בדצמבר,    31- ו 2022,  בספטמבר  30
 מיליון ש"ח(. 844.1- מיליון דולר )כ 274.7

 
( ההון העצמי המאוחד של 1אגרות חוב סדרה ב' של החברה כוללות אמות מידה פיננסיות כלהלן: ) 

- ( יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל2מיליון דולר; )  475-החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ
CAP    ( ה3; ) 75%נטו לא יעלה על שיעור של-NOI    ( היקף  4מיליון דולר; )  35המתואם לא יפחת מסך של

 מסך המאזן המתואם של החברה.  10%הפרויקטים לפיתוח של החברה במאוחד לא יעלה על 
)   , החברה2022,  בספטמבר  30ליום    ( ההון העצמי המאוחד של  1עמדה בכל אמות המידה כדלהלן: 

( יחס 2דולר; )   ארדמילי  1.1מיעוט( עמד על  כולל זכויות    )לא  2022,  בספטמבר  30  ליוםנכון    החברה
  12-מיליון דולר ל  83.3  המתואם עמד על  NOI-( ה 3; ) 51%נטו היה    CAP-החוב הפיננסי נטו מתואם ל

,  בספטמבר  30יום  ל( לא קיימים פרויקטים לפיתוח  4)  ;2022,  בספטמבר   30שהסתיימו ביום  החודשים  
2022 .  

   
מיליון דולר אשר מיוחס בעיקר    110.6בסך של    גרעון בהון החוזר   לחברה,  2022,  בספטמבר  30ליום  

  את להלוואות אשר מועד פרעונן הינו בתקופה של שנה מתאריך הדיווח. בכוונת החברה לממן מחדש  
חזור ההלוואות כאמור בשל רמת מינוף  ימועד פרעונן והיא אינה צופה קשיים כלשהם במבהלוואות  ה

חברה, יחסי החברה עם מלווים שהינם צדדים שלישיים ובשל ניסיון העבר  נמוכה יחסית של נכסי ה
מהווה  הגרעון בהון החוזר  ש  רוסבאינו  החברה  דירקטוריון  שלה בהשגת הלוואות לנכסי החברה. לכן,  

   בעיית נזילות.
 

  רך הע  לניירות  השוק ניירות ערך בגין נדל"ן המוצגות בשווין ההוגן המוערך בהתבסס על מחירי    לחברה 
  .הפסד או לרווח נזקפים ממומשים בלתי הפסדים  או רווחים(. הוגן  השווי במדרג 1)רמה 
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 מגזרי פעילות   -  :5באור 

 
הפעילות    הראשי    מזוהיםמגזרי  התפעוליות  ההחלטות  מקבל  ידי  על  הנבחן  המידע  על  בהתבסס 

(CODM.לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים )    הוצאות המטה משויכות
- ל  הכספיים  הצגת הנתוניםאופן  נכסים אסטרטגים למכירה, על מנת לשמור על עקביות עם  מגזר  ל

CODM.  
 

ל"בתי מגורים" על  , החברה שינתה את שם מגזר "נכסי נדל"ן בשימוש למגורים"  2022ביולי,    1ביום   
  .PORT II מאיחוד המגורים השונים  הבתיתוספת לשקף את מנת 

לשקף את   על מנתמלון"  בית  , החברה ביצעה שינוי שם מגזר "מלונות" ל"2022  ,בספטמבר  1יום  ב 
ראה באור  )לפרטים נוספים על המכירה,    שבוצעה באותו היום  SPRINGMAID BEACH  מכירת מלון

6.) 
 

,  בספטמבר  30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  לתשעה  הכספי עבור מגזרי הדיווח נכון  הלן המידע  ל 
 )באלפי דולר(:  2021בדצמבר,  31, וכן לשנה שהסתיימה ביום  2021- ו  2022

 
 2022, ספטמברב 30ליום   

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלוןבית   בתי מגורים  למכירה 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 1,783,928  -  443,238  1,340,690    להשקעה"ן נדל

 42,039  42,039  -  -  (בתי מלון, נטורכוש קבוע )

 2,224,059  51,999  460,011  1,712,049  נכסים "כ סה

 1,131,924  27,026  233,249  871,649  התחייבויות "כ סה
 

 

 2022, ספטמברב 30ביום   חודשים שהסתיימו תשעהל  

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלוןבית   בתי מגורים  למכירה 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 121,375  27,952  20,869  72,554  "כ הכנסות והכנסות אחרותסה

 53,639  10,472  9,343  33,824  גולמי רווח

 34,410  4,009  6,040  24,361  מימון  הוצאות
 

 2022, בספטמבר 30ביום   חודשים שהסתיימו לשלושה   

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלוןבית   בתי מגורים  למכירה 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 41,873  9,181  8,993  23,699  "כ הכנסות והכנסות אחרותסה

 17,793  3,810  3,812  10,171  גולמי רווח

 13,349  1,126  2,657  9,566  מימון  הוצאות
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 )המשך(  מגזרי פעילות   -  :5באור 

 
 2021, בספטמבר 30ליום   

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלונות  בתי מגורים  למכירה 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 1,506,851  -  252,851  1,254,000  להשקעה "ן נדל

 133,993  133,993  -  -  (נטובתי מלון, רכוש קבוע )

 2,131,398  152,686  272,528  1,706,184  נכסים "כ סה

 1,105,946  87,544  140,269  878,133  התחייבויות "כ סה
 

 

 2021, בספטמבר 30ביום   לתשעה חודשים שהסתיימו  

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלונות  בתי מגורים  למכירה 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 123,842  24,578  16,878  82,386  "כ הכנסות והכנסות אחרותסה

 58,214  8,863  8,281  41,070  גולמי רווח

 31,355  4,465  4,960  21,930  מימון  הוצאות
 
 

 2021, בספטמבר 30ביום   לשלושה חודשים שהסתיימו   

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלונות  מגוריםבתי   למכירה 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 43,019  12,154  5,757  25,108  "כ הכנסות והכנסות אחרותסה

 19,781  5,670  2,947  11,164  גולמי רווח

 10,283  1,485  1,512  7,286  מימון  הוצאות
 
 

 2021, בדצמבר 31  

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלונות  בתי מגורים  למכירה 
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 1,524,989  -  252,851  1,272,138  להשקעה "ן נדל

 133,512  133,512  -  -  (בתי מלון, נטורכוש קבוע )

 2,114,590  155,714  292,778  1,666,098  נכסים "כ סה

 1,079,938  86,705  140,205  853,028  התחייבויות "כ סה
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 )המשך(  מגזרי פעילות   -  :5באור 

 2021בדצמבר,  31ביום   יימה תשהס לשנה  

  

  נכסים
  אסטרטגים

 "כ סה  מלונות  בתי מגורים  למכירה 
 אלפי דולר ארה"ב   
         

 160,103  30,806  22,652  106,645  "כ הכנסות והכנסות אחרותסה
 72,512  9,816  10,820  51,876  גולמי רווח

 41,422  5,944  6,544  28,934  מימון  הוצאות
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח    -  :6 באור
 

 Crown Pointeמחדש בנכס  ןמימו
 

עם מלווה    Crown Pointe  של  , ביצעה החברה מימון מחדש להלוואת המשכנתא2022במרס,    24ביום  
צד קשור בסכום של   דולר    53.8שאינו  ריבית   2.3%של  בשיעור  קבועה  ריבית  עם  מיליון  בתוספת 

 . 2025באפריל,  1שמועד פרעונה ביום  ,משתנה
 

 Georgia 400פקדון הלוואה בנכס  
  
,  CASH SWEEPלבצע  נדרשה  ,  בשל אי עמידה באמת מידה של יחס כיסוי חוב,  2022באפריל,    4ביום   

של  לפ סך  החברה  הפקידה  בנכס    20.4יכך  משכנתא  עם  בקשר  מלווה  לטובת  בפקדון  דולר  מיליון 
Georgia 400 Center.    3.4- נזקפו לקרן ההלוואה ומיליון דולר מתוך הפקדון    17, סך של  2022בספטמבר  

 מיליון הנותרים הושבו לחברה.  
 

 הקצאה פרטית של אגרות חוב )סדרה ב'( 
 

מיליון ש"ח ערך נקוב( אגרות חוב סדרה   320.4- מיליון דולר )כ  95.3הנפיקה החברה  ,  2022במאי,    2ביום   
אגרות החוב ש"ח ערך נקוב.    1ש"ח עבור    0.96ההנפקה בוצעה במחיר של  .  תבמסגרת הקצאה פרטיב'  

החוב סדרה ב' הנוספות תעמודנה בדרגת ביטחון שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן ובינן לבין אגרות  
   .אשר הונפקו לראשונה

 
  William 110נכסמימון מחדש ב

 

 WILLIAM JOINT 110ין נכס  בג  הההלוואכי  , החברה קיבלה הודעה מהמלווה  2022ביוני,    16ביום   

VENTURE  ולהי  האמור  תה יבמועד בו הי  הלא נפרע )  שמתקייםפרע   event ofאירוע פירעון מיידי 

default)  בוצע מימון מחדש להלוואה, כאשר קרן  2022בספטמבר,    7ביום  הסכם ההלוואה.  בהתאם ל ,
, כאשר קיימת  2023בינואר,    8הינו  הנוכחי  ותאריך הפרעון    מיליון דולר  318.7ההלוואה עומדת על  

 . 2023באפריל,   8ליום עד אופציה להארכה 
 

 דיבידנד חלוקת
 

 בסכום  דיבידנד  וחילקה  הכריזה   החברה,  2022,  בספטמבר  30  ביום  שהסתיימו  החודשים   תשעת   במהלך
 .לבעלים דולר מיליון  20 של כולל
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -  :6 באור

 

 Greenway מכירת
 

מכרה שני בנייני משרדים  ,  המלא  בבעלות  עקיפה  בת  חברת  באמצעותהחברה    2022,  בינואר  24  ביום
ל של    Richardson Portfolio-הקשורים  ב  141,950בשטח  רבוע   Richardson, Texas  "(Greenway-רגל 

Buildings)"  ג'  ל צד  הניהול רוכש  ,  (Pacific Oak Capital Advisor, LLC)  שאינו קשור לחברה או חברת 
  הינו   המכירה  ליום  Greenway Buildingsמיליון דולר, לפני עלויות עסקה. השווי הוגן של    11-בתמורה ל

התאמת שווי הוגן של נדל"ן מיליון דולר, אשר נרשם בסעיף    3.9, כך שהוכר הפסד של  דולר  מיליון  14.4
 מיתרת הקרן שטרם נפרעה. דולר מיליון 9.1 בסך משכנתא הלוואת פרעה החברה, כןכמו  . להשקעה

 
  Springmaid Beach Resort מלון מכירת

  

הנכס ,  המלא  בבעלות  עקיפה  בת   חברת  באמצעותהחברה    2022,  בספטמבר  1  ביום את  מכרה 
Springmaid Beach Resort  מיליון דולר, לפני עלויות    91-בתמורה לשאינו קשור לחברה  רוכש צד ג'  ל

 החברה,  כןכמו    .דולר  מיליון   90  הינו   המכירה  ליום  Springmaid Beach Resortשל    עלות המופחתתעסקה.  
מיליון דולר לבעלי   9.2, חילקה  מיתרת הקרן שטרם נפרעה  דולר  מיליון  52  בסך  משכנתא  הלוואת  פרעה

הוחזק לטובת תשלומים עבור תיקונים  מיליון דולר מהתמורה    1.3וסך של    זכויות שאינן מקנות שליטה
 אפשריים בנכס. 

 
 Park Highlands בנכס קרקעומכירה של   רכישהעסקת  

 
, התקשרה בהסכם לעסקת  המלא  בבעלות  עקיפה  בת  חברת  באמצעותהחברה    2021בנובמבר,    11  ביום 

אקר של קרקע לא מפותחת הממוקמת בצפון לאס וגאס, נבדה    234ומכירה )הסכם מתוקן( של  קניה  
"(Park Highlands)"  מיליון דולר, לפני עלויות עסקה. תקופת בחינת הנכס    121.4-בתמורה לסך של כ

מיליון דולר אשר הופקד    13.5ופקדון בסך    2022בפברואר,    23כחלק מתהליך המכירה הסתיימה ביום  
.  בשימושבחשבון נאמנות על ידי הרוכש הפוטנציאלי לא ניתן להחזרה, ובהתאם סווג כמזומן מוגבל  

המ כאשר  לשימוש  לזמין  יהפוך  מספר  הפקדון  לבצע  נדרשת  החברה  תמומש.  לצורך  פעולות  כירה 
עבור חלק של    2022השלמת העסקה צפויה בשני מועדים: )א( דצמבר    המכירה המתוכננת.  השלמת

 אקר מהקרקע.  71עבור חלק של   2023אקר מהקרקע; )ב( דצמבר  163
 

, נכנסה לעסקת קניה ומכירה  המלא  בבעלות  עקיפה  בת  חברת  באמצעותהחברה    2022במרס,    10  ביום 
  "(Park Highlands)"אקר של קרקע לא מפותחת הממוקמת בצפון לאס וגאס, נבדה    77)הסכם מתוקן( של  
מיליון דולר, לפני עלויות עסקה. תקופת בחינת הנכס כחלק מתהליך המכירה    52.9-בתמורה לסך של כ

שהופקד על ידי הרוכש הפוטנציאלי לא   מיליון דולר  3.5ופקדון בסך    2022במאי,    31הסתיימה ביום  
מוגבל   כמזומן  סווג  ובהתאם  להחזרה,  המכירה בשימושניתן  לשימוש כאשר  לזמין  יהפוך  . הפקדון 

נדרשת לבצע מספר   השלמת העסקה    המכירה המתוכננת.  לצורך השלמתפעולות  תמומש. החברה 
 . 2023צפויה בדצמבר 

 
, נכנסה לעסקת קניה ומכירה  המלא  בבעלות עקיפה   בת  חברת  באמצעותהחברה   2022ביוני,    22 ביום 

    "(Park Highlands)"אקר של קרקע לא מפותחת הממוקמת בצפון לאס וגאס, נבדה    67)הסכם מתוקן( של  
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -  :6 באור

  
 . 2022, במברבנו  30העסקה הושלמה ביום מיליון דולר, לפני עלויות עסקה.  55-בתמורה לסך של כ 

 
 PORT –זכויות שאינן מקנות שליטה   

 
 PORT -יחידות השתתפות מיוחדות ב  510,816, דירקטוריון החברה אישר פידיון  2022ביוני,    24ביום   

OP LP  ,  להלן( חברה בת מאוחדת של החברה–  PORT OPהמהווים כ ,)-על  מהמניות, המוחזקות    3.2%
לBPT Holdings, LLCידי   היועץ, בתמורה  של  בת  ליחידה.    13.09-, חברה  ההשתתפות  דולר  יחידות 

רת זכות עם צדדים קשורים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי בשל העובדה כי  כאמור, הוצגו כית
-לכבתמורה    הושלמההעסקה  ,  2022ביולי    .לקת במזומן, ומחיר הרכישה הינו בשווי הוגן העסקה מסו

 הינה בבעלות מלאה של החברה.PORT OP -, כך שמיליון דולר 6.7
 

 PORT II 
 

 PORT IIמניות של    76,735הגישה הצעה לרכישת    ,PORT OP, החברה, באמצעות  2022ביולי    1ביום  
מיליון דולר.    1.1דולר למניה, בסך כולל של    14.66-המוחזקות על ידי צדדים לא קשורים בתמורה ל

 PORT II, אשר הביא לאיחוד  PORT II-כתוצאה מכך, קבעה החברה כי היא הפכה לנהנית העיקרית מ
 . 3בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. ראה באור 

 
  Lincoln Courtמימון מחדש בנכס 

  
עם מלווה    Lincoln Courtהמשכנתא של  ביצעה החברה מימון מחדש בהלוואת  ,  2022ביולי,    29ביום   

מיליון דולר נמשכו ביום הסגירה. קרן ההלוואה    35.3מיליון דולר, כאשר    39.4חדש בסכום של עד  
.  SOFRבתוספת ריבית    3.25%של  בשיעור  תיפרע בתשלום אחד במועד פרעון ההלוואה וכוללת ריבית  

 שנים נוספות.   3- , כאשר ישנה אופציית הארכה ל2025באוגוסט,    7בנוסף, תאריך פרעון ההלוואה הינו  
 

 תיקון הסכם ניהול  
 

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות במערך הסכמים מיום 2022בספטמבר    9ביום   
, עם חברות באותה הבעלות כמו זו של  2022בספטמבר    1, אשר יכנסו לתוקף מיום 2022בספטמבר    9

"(  PORTשל החברה )להלן: "נכסי    SINGLE FAMILY  -חברת הניהול להעמדת שירותים עבור נכסי ה 
כן, כפי שנמסר    וזאת הניהול. כמו  שולמו לחברת  דומים לאלו אשר  הניהול, בסכומים  חלף הסכם 

קנו קרן הריט וחברת הניהול את הסכם הניהול שביניהן באופן  י, ת2022בספטמבר    9לחברה, ביום  
שבין    BACK TO BACK-מתחולת הסכם הניהול ובכך גם מהסכם ה  PORTהמוציא את ניהול נכסי  

קר ובין  מניות  החברה  של  בארה"ב  פרטית  הנפקה  מהלך  מקידום  כחלק  נעשה  האמור  הריט.  ן 
(COMMON STOCK) PORT מה שהצריך הקמת מערך ניהול עצמאי לנכסי ,PORT. 
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 תקופת הדיווח לאחראירועים    -  :7 באור

 
 החברה בוחנת אירועים לאחר תקופת הדיווח עד וכולל ליום אישור הדוחות הכספיים.

 
 PORTפדיון מניות 

 
, בדבר פדיון מניות  PORT-מבעלי זכויות המיעוט ב  החברה הודעהקיבלה  ,  2022  ,באוקטובר  25יום  ב

  לפדות יש  ,  2022בנובמבר,    4יום עד להבכורה סדרה א' אשר צוברות וניתנות להמרה. על פי ההסכם,  
ת  והחברה סיווגה את מני.  2022בנובמבר,    4ימים לאחר    120את מניות הבכורה ניתנות להמרה תוך  

מניות בכורה סדרה א'    15,000כל    פרעוןת  א החברה אישרה    כהתחייבות.הניתנות להמרה  הבכורה  
)ב(בכורה סדרה א', בתוספת  תלמני  דולר  1,120)א(    , במחיר של הניתנות להמרה ה  ;  דיבידנדים סך 

 . רעוןלא שולמו, עד למועד הפו ושנצבר
 

 
 William 110 נכס 

 
  מיליון דולר מהשווי  25- היה נמוך בי  WILLIAM  110ששווי הנכס  , החברה קבעה  2022בנובמבר    16יום  ב

השטח הריק  רת  בהתבסס על משא ומתן עם שוכר פוטנציאלי להשכעל ידי מעריך השווי,    המוערך
שמרנית  בהתאםבנכס.   בגישה  לנקוט  החליט  החברה  של  הדירקטוריון  דולר    25  ולהפחית,  מיליון 

  הדייר , סביר להניח שתמריצי  2022בספטמבר    30כי נכון ליום    צופה . החברה  ההוגן המוערךמהשווי  
בהתאם למפל הרווחים   ,החברה  חלק  עלת ההפחתה  ישולמו. השפע  המתנהלבמסגרת המשא ומתן  

וכן  טינה את ההון העצמי  הק   של העסקה המשותפת, ירידה ביתרות העסקאות המשותפות  ידי  על 
 דולר נוספים.אלפי  12,179סך של ב מעסקאות משותפות לא מאוחדותהפסד ב

 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 
 

   2022 ספטמברב 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  

 2-3 ד'38לפי תקנה דוח מיוחד 
  

 4 הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך 
  

 5 המיוחסים לחברהורווח כולל אחר  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד  
  

 6 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  

 7 מידע נוסף
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  -  - 
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 ' ד 38דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 מאוחדים ביניים ה נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים  
 

 המיוחסים לחברה 
 
 

 החברהמאוחדים של  ביניים המתוך הדוחות הכספיים  המיוחסים לחברה  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
)להלן   2022,  ספטמברב  30ליום   התקופתיים  הדוחות  במסגרת  הדוחות  ה  -   המפורסמים  מאוחדים(, הכספיים 

 . 1970-התש"ל  ,ומיידיים(' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ד38לתקנה המוצגים בהתאם 
 
 



 

- 3   - 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

 
 
 

 לכבוד 
  tdL, oldingsHPACIFIC OAK SOR (BVI).  חברת   בעלי המניות של 

 
 

 ., א.ג.נ 
 
 

 ד'  38כספי ביניים נפרד לפי תקנה  של רואה החשבון המבקר על מידע  דוח מיוחד  הנדון:  
 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל   לתקנות ניירות ערך 

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
של    ותולתקופ   2022,  ספטמבר ב  30ליום    ,החברה(  -)להלן    .Pacific Oak SOR (BVI) Holdings, Ltdשל    1970-התש"ל
שהסתיימו  תשעה חודשים  הב   ושלושה  הכספי  המידע  תאריך.  הדירקטוריון  באותו  באחריות  הינו  הנפרד  יניים 

לתקופ הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו  החברה.  של  ביניים  ווההנהלה    אלה ת 
 בהתבסס על סקירתנו. 

 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410  )ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
. סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים "לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מורכבת מבירורים,  
רה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים סקי.  ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 
 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 

 מסקנה 
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו  ,  קירתנובהתבסס על ס
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-התש"ל
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון             2022, בנובמבר 30
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 

 
 

  ספטמבר ב 30 ליום  
 ליום

 בדצמבר 31
  2022    2021    2021   
 מבוקר  וקרמב בלתי  
 ארה"ב אלפי דולר   

       נכסים לא שוטפים 
       

 1,261,541  1,228,118  ,770,3511  השקעות בחברות מוחזקות
 5,900  6,596  18,396  מזומן מוגבל בשימוש 

       
  1,370,166  1,234,714  1,267,441 

       נכסים שוטפים
       

 6,137  35,784  25,332  מזומנים  ושווי  מזומנים
 22  -  -  מכשירים פיננסיים נגזרים

       
  25,332  35,784  6,159 
       

 1,273,600  1,270,498  1,395,498  סה"כ נכסים 
       
       
       

 1,008,076  993,870  1,079,833  הון 
       

       שוטפות לא  התחייבויות
       

 258,773  173,765  310,184   נטו, חוב אגרות
       

       שוטפות התחייבויות
       

 4,672  1,542  2,659  זכאים ויתרות זכות  
 -  98,950  -  נטו , חוב אגרות

 -  44  -  מכשירים פיננסיים נגזרים
 2,079  2,327  2,822  יתרת זכות עם בעל מניות 

       
  5,481  102,863  6,751 
       

 265,524  276,628  315,665  התחייבויות סה"כ 
       

 1,273,600  1,270,498  1,395,498  והון סה"כ התחייבויות  

 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ביניים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 
 

         2022, בנובמבר 30
  Bender, Michael Allen  אישור הדוחות הכספיים תאריך

Chief Financial Officer 

 McMillan III, Peter  
Chairman of Board of 

Directors 

 Hall, Keith David 

 Chief Executive Officer 
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 המיוחסים לחברה ורווח כולל אחר    או הפסד נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח  

 
 

  

החודשים   9-ל
 שהסתיימו  

  ספטמבר ב 30ביום 

החודשים   3-ל
 שהסתיימו 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021   
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב   
           

 146,798  85,552  40,633  118,129  81,253  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו 
 ( 14,012)  ( 3,422)  ( 3,407)  ( 10,802)  ( 9,722)  לצד קשור דמי ניהול נכסים 

 ( 4,776)  ( 1,534)  ( 1,363)  ( 3,668)  ( 4,277)  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 128,010  80,596  35,863  103,659  67,254  תפעולי  רווח
           

 ( 13,709)  ( 3,515)  ( 4,760)  ( 10,135)  ( 12,603)  הוצאות מימון   
 8  3  2  8  6  הכנסות מימון

 ( 7,446)  ( 2,271)  6,003  568  37,100  עסקאות במטבע חוץ, נטו מתרגום התאמות 
           

 106,863  74,813  37,108  94,100  91,757  לחברההמיוחס   ינק רווח

           
 106,863  74,813  37,108  94,100  91,757  המיוחס לחברה סה"כ רווח כולל

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ביניים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 המיוחסים לחברה   נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

  
 החודשים שהסתיימו    9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמברב  30ביום  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2022   2021   2022   2021   2021  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ארה"ב אלפי דולר    
           

           שוטפת  מפעילות  מזומנים  תזרימי 
 106,863  74,813  37,109  94,100  91,757  לחברה  סהמיוח  נקי   רווח

           
  מזומנים  תזרימי   להצגת  הדרושות  התאמות

 : שוטפת  מפעילות
 

         
           

 (146,798)  (85,552)  (40,634)  (118,129)  (81,253)  מוחזקות   חברות  רווחי ב  החברה  חלק
 13,709  3,515  4,760  10,135  12,603  מימון   הוצאות
 53,904  15,989  (1,971)  44,486  16,889  נטו ,  מוחזקות  מחברות)השקעות(    חלוקות

 7,446  2,271  (6,003)  (568)  (37,100)  התאמות מתרגום עסקאות במטבע חוץ, נטו
           

           : והתחייבויותבנכסים    שינויים
 67  95  147  174  1,202  זכאים ויתרות זכות והתחייבויות שנצברו 

 (283)  (3)  (11,794)  (364)  (12,190)  ששימשו להבטחת התחייבות   מוגבלים  מזומנים
 (966)  850  (2,722)  (718)  743  מניות   בעליתרת זכות עם  

           
 33,942  11,978  (21,108)  29,116  (7,349)  שוטפת   מפעילות)ששימשו(    שנבעו  נטו  מזומנים

           
           השקעה  מפעילות  מזומנים  תזרימי 

 20,138  16,596  (2,809)  32,867  (25,865)  מוחזקות   חברותמ  (השקעותחלוקות )
 1,198  -   -   -   -   אופציות להחלפת מטבע חוץ תקבולים ממכירת  

           
 21,336  16,596  (2,809)  32,867  (25,865)  השקעה לפעילות    (שימשוש שנבעו )   נטו  מזומנים

           
           מימון   מפעילות  מזומנים  תזרימי 

 256,894  -   (35)  74,232  90,953  מהנפקת אגרות חוב  תקבולים
 (6,121)  -   (11)  (923)  (1,930)  עלויות גיוס בגין אגרות חוב 

 (264,089)  -   -   (58,889)  -   חוב  אגרות  פרעון 
 (8,363)  (5,728)  (6,684)  (11,013)  (11,912)  ששולמה  ריבית

ששימשו    מוגבלים  מזומנים  שחרור)השקעות(  
 להבטחת התחייבות 

 
(1,877)   -   -   -  943 

 (41,758)  (30,000)  -   (41,758)  (20,000)  לבעלים   יםדיבידנד
           

 (62,494)  (35,728)  (6,730)  (38,351)  55,234  מימון לפעילות  )שנבעו(    ששימשו  נטו  מזומנים
           

  יתרות  על  החליפין   בשערי   שינויים  השפעת
 מזומנים   ושווי   מזומנים

 
(2,825)  196  (354)  420  1,397 

           
 (5,819)  (6,734)  (31,001)  23,828  19,195  עליה )ירידה( במזומנים 

           
 11,956  42,518  56,333  11,956  6,137  יתרת מזומנים לתחילת התקופה

           
 6,137  35,784  25,332  35,784  25,332  התקופהמזומנים לסוף    יתרת

           
           
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ביניים ומהמידע הכספי הנפרד. 



PACIFIC OAK SOR (BVI) HOLDINGS, LTD. 
 מידע נוסף 

 אלפי דולר ארה"ב 

 - 7 - 

 
 כללי  - : 1באור 

 
 העריכה בסיס

שלושה  ו   תשעה של    ות ולתקופ  2022,  ספטמברב   30כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום    מידע 
  תקופתיים )דוחות    ערך  ניירות  לתקנותד'  38  תקנה  להוראות  בהתאם,  באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ 

 .  1970-(, התש"לומיידיים
 

יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום   
הדוחות    - ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם )להלן    2021בדצמבר,    31

 הכספיים השנתיים המאוחדים(.
 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח    -:2 באור

 
 הקצאה פרטית של אגרות חוב )סדרה ב'(  

 
)כ  95.3הנפיקה החברה  ,  2022במאי,    2ביום    דולר  נקוב( אגרות חוב    320.4-מיליון  ערך  מיליון ש"ח 

ב'(   בוצעה במחיר של  .  תבמסגרת הקצאה פרטי)סדרה  עבור    0.96ההנפקה  נקוב.    1ש"ח  ערך  ש"ח 
רי פסו, בינן לבין עצמן ובינן לבין אגרות החוב  אגרות החוב הנוספות תעמודנה בדרגת ביטחון שווה, פ

   .)סדרה ב'( אשר הונפקו לראשונה
 

 סדרה ב'  חוב אגרות
 

( ההון העצמי המאוחד של 1אגרות חוב סדרה ב' של החברה כוללות אמות מידה פיננסיות כלהלן: ) 
- הפיננסי נטו מתואם ל( יחס החוב  2מיליון דולר; )  475-החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ

CAP    ( ה3; ) 75%נטו לא יעלה על שיעור של-NOI    ( היקף  4מיליון דולר; )  35המתואם לא יפחת מסך של
 מסך המאזן המתואם של החברה.  10%הפרויקטים לפיתוח של החברה במאוחד לא יעלה על 

 
) 2022,  בספטמבר  30ליום    הע1, החברה עמדה בכל אמות המידה כדלהלן:  צמי המאוחד של  ( ההון 

  CAP-( יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל2דולר; )  מיליארד  1.1החברה )לא כולל זכויות מיעוט( עמד על  
היה   ) 51%נטו  ה3;   )-NOI    על עמד  ל  83.3המתואם  דולר  ביום    12-מיליון  שהסתיימו    30החודשים 
 .2022, בספטמבר 30( לא קיימים פרויקטים לפיתוח ביום  4; )2022, בספטמבר

 
 

 הסכם ניהול תיקון  
 

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות במערך הסכמים מיום 2022בספטמבר    9ביום   
, עם חברות באותה הבעלות כמו זו של  2022בספטמבר    1, אשר יכנסו לתוקף מיום 2022בספטמבר    9

"(  PORTשל החברה )להלן: "נכסי    SINGLE FAMILY  -חברת הניהול להעמדת שירותים עבור נכסי ה 
כן, כפי שנמסר   הניהול. כמו  שולמו לחברת  דומים לאלו אשר  הניהול, בסכומים  וזאת חלף הסכם 

, תקנו קרן הריט וחברת הניהול את הסכם הניהול שביניהן באופן  2022בספטמבר    9לחברה, ביום  
שבין    BACK TO BACK-מתחולת הסכם הניהול ובכך גם מהסכם ה  PORTהמוציא את ניהול נכסי  

ו מניות  החברה  של  בארה"ב  פרטית  הנפקה  מהלך  מקידום  כחלק  נעשה  האמור  הריט.  קרן  בין 
(COMMON STOCK) PORT מה שהצריך הקמת מערך ניהול עצמאי לנכסי ,PORT. 

 
- -  - -  -  - -  -  -  - 
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November 29, 2022 

Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc.  

Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd. 

3200 Park Center Drive, Suite 800 

Costa Mesa, CA 92626 

 

Re. Valuation Report 

Dear Sirs, 

This letter is regarding the appraisal report of the property Park Highlands, carried out by our firm, 

dated September 30, 2022 and signed on October 14, 2022 (hereinafter: "The Appraisal Report"). The 

Appraisal Report was included in Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd. (the: “Company”) quarterly report 

for September 30, 2022 that was published on the Tel Aviv Stock Exchange on November 2022. 

The undersigned, hereby grant our full consent to the Company to the inclusion by a way of reference of 

the Appraisal Report in its entirety with the Company's shelf prospectus to be published on the Tel Aviv 

Stock Exchange on November 2022. 

 At your request, we the undersigned, also hereby grant our consent to Pacific Oak SOR (BVI) Holdings 

Ltd. (hereinafter: "the Company") to the inclusion of the valuation report carried out by our firm dated 

as of October 14, 2022 for the property Park Highlands within the Company's Consolidated Financial 

Statements as of September 30, 2021 to be published in November 2022 on the Tel Aviv Stock Exchange. 

Best Regards, 

 

Evan Ranes 

COLLIERS INTERNATIONAL 

VALUATION & ADVISORY SERVICES 
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October 14, 2022 

Michael Bender 

Chief Financial Officer 

Pacific Oak Capital Advisors 

3200 Park Center Drive 

Suite 600 

Costa Mesa, CA 92626 

RE: Park Highlands 

Sections 14, 15, & 16 NWQ of 215 Freeway and Lossee Rd. 

North Las Vegas, Nevada 89086 

Colliers File #: LAS220242 

Mr. Bender: 

This appraisal report satisfies the scope of work and requirements agreed upon by Pacific Oak Capital 

Advisors and Colliers International Valuation & Advisory Services. The date of this report is October 13, 2022. 

At the request of the client, this appraisal is presented in a Restricted Appraisal Report format as defined by 

USPAP Standards Rule 2-2(b). This format provides a summary description of the appraisal process, subject 

and market data and valuation analyses. The use of this report is restricted to the client only and the 

client is advised that the appraiser’s opinions and conclusions set forth in this report may not be 

understood properly without additional information in the appraiser’s work file. 

The purpose of this appraisal is to develop an opinion of the As-Is Market Value of the subject property’s fee 

simple interest. The following table conveys the final opinion of market value of the subject property that is 

developed within this appraisal report: 

The subject is an 809 net buildable acre site within Sections 14, 15, & 16 at the Northwest Quadrant of 215 

Freeway and Lossee Road in North Las Vegas, Nevada.  The master plan consists of 4 Villages that offer a 

variety of home-builder super pad sizes, topography, zoning/density and commercial pads as well as parks and 

community feature sites.  Villages 3 and 4 have been sold off to home builders/investors for eventual 

VALUE TYPE INTEREST APPRAISED DATE OF VALUE VALUE

Land Value - Village 1 And Village 2 Fee Simple September 30, 2022 $328,500,000

Land Value - Casino Site Fee Simple September 30, 2022 $55,150,000
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development according to the master plan development agreement with the City of North Las Vegas. The 

subject of this report consists of the remaining portion of Village 1 and Village 2. The remaining portion of the 

Northwest Village 1 consists of 315.86 net buildable acres, and Northeast Village 2 consists of 493.14-net 

acres of buildable land. Village 1 contains 4-phases. Phase 1 has a final map in place and has been 

subdivided. The majority of Phase 1 was sold in June of 2021 along with a majority of Phase 2. There is one 

parcel in Phase 1 and two parcels in Phase 2 remaining. The remaining two phases are under contract with 

D.R. Horton to be purchased in two phases. The first closing is set for December of 2022 and will included

seven parcels that total 190.42-acres and the second take down is to close in December of 2023 and includes

a total of 125.44-acres. The total purchase price for the entire purchase agreement totals $177,179,500 or

$560,943 per acre. The land will be delivered as “super pads” with infrastructure in-place.  The total cost of

infrastructure has been reported at $88,058 per acre or $27,813,879 for a net sale price of $149,365,621 or

$472,886 per acre. Based on the conclusions herein, the pending contract appears to be an arm’s length

agreement and within a reasonable market value range.

Village 2 has not yet been mapped or subdivided. We have estimated the subjects As Is value based on the 

net buildable acres provided by the Client. All of Village 2, with the exception of the “Casino” site, is currently 

pending LOI to a single developer and the first take down is expected to occur in April of 2023. The total 

purchase price was reported to be $278,200,000 or $652,623 per acre. The pending price takes into 

consideration the fact that the buyer will not close the sale of all Village 2 at once and will be closed in phases 

over a significant period of time. As such, the pending sale price is above the concluded value due to the fact 

that our conclusions assume the subject would sale to a single buyer in a single transaction.  

The “Casino” site, which contains three parcels for a total of 66.86-acres, is currently pending sale to a casino 

developer for a total purchase price of $55,000,000 or $822,614 per acre and is anticipated to close in 

November of 2022. The pending purchase is an arm’s length transaction and is within a reasonable market 

value range based on the value conclusions herein. 

The analyses, opinions and conclusions communicated within this appraisal report were developed based 

upon the requirements and guidelines of the current Uniform Standards of Professional Appraisal Practice 

(USPAP), the requirements of the Code of Professional Ethics and the Standards of Professional Appraisal 

Practice of the Appraisal Institute. The report is intended to conform to the appraisal guidelines of Pacific Oak 

Capital Advisors. 

The report, in its entirety, including all assumptions and limiting conditions, is an integral part of, and 

inseparable from, this letter. USPAP defines an Extraordinary Assumption as, “an assignment specific-

assumption as of the effective date regarding uncertain information used in an analysis which, if found to be 

false, could alter the appraiser’s opinions or conclusions”. USPAP defines a Hypothetical Condition as, “that 

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 purpose of analysis”. 

The Extraordinary Assumptions and/or Hypothetical Conditions that were made during the appraisal process to 

arrive at our opinion of value are fully discussed below. We advise the client to consider these issues carefully 

given the intended use of this appraisal, as their use might have affected the assignment results. 

EXTRAORDINARY ASSUMPTIONS 

No extraordinary assumptions were made for this assignment. 

HYPOTHETICAL CONDITIONS 

No Hypothetical Conditions were made for this assignment. 
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RELIANCE LANGUAGE 

The Appraisal is for the sole use of the Client; however, Client may provide only complete, final copies of the 

Appraisal report in its entirety (but not component parts) to third parties who shall review such reports in 

connection with loan underwriting or securitization efforts. Colliers International Valuation & Advisory Services 

is not required to explain or testify as to appraisal results other than to respond to the Client for routine and 

customary questions. Please note that our consent to allow the Appraisal prepared by Colliers International 

Valuation & Advisory Services or portions of such Appraisal, to become part of or be referenced in any public 

offering, the granting of such consent will be at our sole and absolute discretion and, if given, will be on 

condition that Colliers International Valuation & Advisory Services will be provided with an Indemnification 

Agreement and/or Non-Reliance letter, in a form and content satisfactory to Colliers International Valuation & 

Advisory Services, by a party satisfactory to Colliers International Valuation & Advisory Services. Colliers 

International Valuation & Advisory Services does consent to your submission of the reports to rating agencies, 

loan participants or your auditors in its entirety (but not component parts) without the need to provide Colliers 

International Valuation & Advisory Services with an Indemnification Agreement and/or Non-Reliance letter. 

Colliers International Valuation & Advisory Services hereby expressly grants to Client the right to copy the 

Appraisal and distribute it to other parties in the transaction for which the Appraisal has been prepared, 

including employees of Client, other lenders in the transaction, and the borrower, if any. 

Our opinion of value reflects current conditions and the likely actions of market participants as of the date of 

value. It is based on the available information gathered and provided to us, as presented in this report, and 

does not predict future performance. Changing market or property conditions can and likely will have an effect 

on the subject's value. 

The signatures below indicate our assurance to the client that the development process and extent of analysis 

for this assignment adhere to the scope requirements and intended use of the appraisal. If you have any 

specific questions or concerns regarding the attached appraisal report, or if Colliers International Valuation & 

Advisory Services can be of additional assistance, please contact the individuals listed below. 

Sincerely, 

COLLIERS INTERNATIONAL 

VALUATION & ADVISORY SERVICES 

DRAFT

Brandon Roper

Senior Valuation Specialist

Certified General Real Estate Appraiser

State of Nevada License #A.0207142-CG

+1 702 836 3734

brandon.roper@colliers.com

DRAFT

Evan Ranes, MAI, ASA, R/W-AC

Managing Director

Certified General Real Estate Appraiser

State of Nevada License #A.0001497-CG

+1 702 836 3749

evan.ranes@colliers.com
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GENERAL INFORMATION

Property Name

Property Type

Address

City North Las Vegas

State Nevada

Zip Code 89086

County Clark

Core Based Statistical Area (CBSA) Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

Market North Las Vegas

Submarket North Las Vegas

Latitude 36.297800

Longitude -115.135480

Number Of Parcels Multiple (See Parcel Chart)

Assessor Parcels

Total Assessed Value $59,187,831

Census Tract Number 36.23

SITE INFORMATION

Land Area Acres Square Feet

Usable (Net) 809.00 35,240,040

Unusable 0.00 0

Excess 0.00 0

Surplus 0.00               0

Total 809.00 35,240,040

Topography Undulating at street grade

Shape Irregular

Access Average

Exposure Average

Current Zoning

Flood Zone Zone AE

Seismic Zone Moderate Risk

Park Highlands

Public/Semi Public Master Planned Community (MPC  

PSP)

Multiple (See Parcel Chart)

Sections 14, 15, & 16 NWQ of 215 Freeway and Lossee 

Land - Residential (Single-family) Land

HIGHEST & BEST USE

As Vacant

EXPOSURE TIME & MARKETING PERIOD

Exposure Time 12 Months

Marketing Period 12 Months

Development Single Family Homes To Highest 

Allowable/Permissible Density As Warranted By Demand

VALUATION SUMMARY

VALUATION INDICES
AS-IS  

MARKET VALUE

INTEREST APPRAISED FEE SIMPLE

DATE OF VALUE SEPTEMBER 30, 2022

LAND VALUATION

LAND VALUE - Village 1 and Village 2 $328,500,000

Value/Acre $442,639

LAND VALUE - Casino Site $55,150,000

Value/Acre $824,858
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PROPERTY IDENTIFICATION 

The subject is a 809 net buildable acre site within Sections 14, 15, & 16 at the Northwest Quadrant of 215 

Freeway and Lossee Road in North Las Vegas, Nevada.  The master plan consists of 4 Villages that offer a 

variety of home-builder super pad sizes, topography, zoning/density and commercial pads as well as parks and 

community feature sites.  Villages 3 and 4 have been sold off to home builders/investors for eventual 

development according to the master plan development agreement with the City of North Las Vegas. The 

subject of this report consists of the remaining portion of Village 1 and Village 2. The remaining portion of the 

Northwest Village 1 consists of 315.86 net buildable acres, and Northeast Village 2 consists of 493.14-net 

acres of buildable land. 

The assessor’s parcel numbers are presented in the multi-parcel chart in the site description and below: 

It should be noted that our analysis only considers the developable parcels and excludes streets, 

parks, schools, and churches. 

A detailed legal description was not provided. 

SCOPE OF WORK 

The scope of work for this appraisal assignment is outlined below: 

• The appraisers analyzed the regional and local area economic profiles including employment, population,

household income, and real estate trends.

• The appraisers confirmed and analyzed legal and physical features of the subject, and how they impact the

functionality and overall competitive position of the property.

• The appraisers did not complete a market analysis.

PARCEL IDENTIFICATION 

Village Phase APN# Ownership Land Use

Northw est Village 1 Phase 3 124-16-601-002 K B S S O R TULE SPRINGS OWNER TRS L L C Single Family Residential 0-5.0 du/ac and Single 

Family Residential 5.1-7.4 du/ac

Northw est Village 1 Phase 3 124-16-501-004 K B S S O R TULE SPRINGS OWNER TRS L L C Single Family Residential 0-5.0 du/ac

Northw est Village 1 Phase 3 and 4 124-15-301-001 K B S S O R TULE SPRINGS OWNER TRS L L C Mixed-Use 12-25 du/ac, multi-fmaily 15-50 

du/ac, SFR 5.1-7.4 du/ac, SFR 0-5 du/ac, Park, 

and School

PARCEL IDENTIFICATION 
Northeast Village 2 124-15-511-001 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Single Family Residential 0-5.0 du/ac

Northeast Village 2 124-15-611-001 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Single Family Residential 0-5.0 du/ac

Northeast Village 2 124-14-411-002 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Commercial and High Density Multi-Family 15.2+ 

du/ac

Northeast Village 2 124-14-810-003 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Medium Density Residential (MDR) 5.1-8.1 

du/ac, Medium High Density Residential (MHDR) 

8.2-15.1 du/ac, and High Density Multi-Family 

(HDMF) 15.2+ du/ac

Northeast Village 2 124-14-810-004 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Medium Density Residential (MDR) 5.1-8.1 

du/ac, Medium High Density Residential (MHDR) 

8.2-15.1 du/ac, and High Density Multi-Family 

(HDMF) 15.2+ du/ac

Northeast Village 2 124-14-810-005 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Medium Density Residential (MDR) 5.1-8.1 

du/ac, Medium High Density Residential (MHDR) 

8.2-15.1 du/ac, and High Density Multi-Family 

(HDMF) 15.2+ du/ac

Northeast Village 2 124-14-711-001 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Medium Density Residential (MDR) 5.1-8.1 du/ac 

and Medium High Density Residential (MHDR) 

8.2-15.1 du/ac

Northeast Village 2 124-14-211-001 K B S S O R PARK HIGHLANDS L L C Medium Density Residential (MDR) 5.1-8.1 

du/ac,  Medium High Density Residential (MHDR) 

8.2-15.1 du/ac, Low  Density Residential 0-5 

du/ac, and Worship
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• The appraisers did conduct a Highest and Best Use analysis.

• The appraisers confirmed and analyzed financial features of the subject property. This information, as well

as trends established by confirmed market indicators, was used to forecast performance of the subject

property.

• Selection of the valuation methods was based on the identifications required in USPAP relating to the

intended use, intended users, definition and date of value, relevant property characteristics and assignment

conditions. This appraisal developed the sales comparison approach to value.

• Reporting of this appraisal is in an Restricted Appraisal Report format as required in USPAP Standard 2.

The appraiser’s analysis and conclusions are summarized within this document.

• We understand the Competency Rule of USPAP and the authors of this report meet the standards

• No one provided significant real property appraisal assistance to the appraisers signing the certification.

CLIENT IDENTIFICATION

The client of this specific assignment is Pacific Oak Capital Advisors.

PURPOSE

The purpose of this appraisal is to develop an opinion of the As-Is Market Value of the subject property’s fee 

simple interest.  

INTENDED USE 

The intended use of this appraisal is to assist the client in making internal business decisions related to this 

asset. 

INTENDED USERS 

Pacific Oak Capital Advisors is the only intended user of this report. Use of this report by third parties and other 

unintended users is not permitted. This report must be used in its entirety. Reliance on any portion of the report 

independent of others, may lead the reader to erroneous conclusions regarding the property values. Unless 

approval is provided by the authors no portion of the report stands alone. 

ASSIGNMENT DATES 

PRIOR SERVICE 

Brandon Roper and Evan Ranes appraised the subject of this report in October of 2021 for $272,100,000 and was 

for a total of 760.84-net buildable acres based on an older tentative map for Village 2. The new map, which has 

been reported as approved by the client, increases the buildable acres from 445-.67 to 493.14 for Village 2. 

Furthermore, the value per acre for Villages 1 and Village 2 increased due to commitments made for infrastructure 

that will be completed as part of the sale of Phase 1 and 2, the pending sale of the remaining portions of Village 1, 

the pending sale of Village 2, and the “Casino” site. Additionally, demand for residential land in the Las Vegas 

market has significantly increase since the prior appraisal 

Brandon Roper and Evan Ranes appraised the subject of this report in October of 2020 for $198,000,000 and was 

for a total of 942.69-net buildable acres. However, a portion of Village 1 sold in June of 2021 and totaled 192.74-

acres. The current market value estimate is for the remaining 760.84-net buildable acres valued herein at 

Date of Report

Date of Inspection

Valuation Date - As-Is

October 14, 2022 
October 5, 2022 
September 30, 2022
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$272,100,000.  Overall, the value per acre for Villages 1 and Village 2 increased due to commitments made for 

infrastructure that will be completed as part of the sale of Phase 1 and 2, the pending sale of the remaining 

portions of Phase 1 and 2 as well as Phase 3 and 4. Additionally, demand for residential land in the Las Vegas 

market has significantly increase since the prior appraisal. 

Brandon Roper and Evan Ranes appraised the subject of this report in November of 2019 for $205,100,000.  The 

current market value estimate is for the 942.69-net buildable acres valued herein at $198,000,00.  Overall, the 

value per acre for Villages 1 and Village 2 decreased.   

Evan Ranes appraised a larger portion of the subject property in September of 2018 for $179,100,000.  

Evan Ranes appraised a larger portion of the subject property (1,531.78 acres) on November 3, 2017 for 

$177,000,000 or $115,552 per acre. 

PERSONAL INTANGIBLE PROPERTY 

No personal property or intangible items are included in this valuation. 

PROPERTY AND SALES HISTORY 

The subject project was previously known as Park Highlands, part of planned development led by Southern 

Highlands developer, the Olympia Group, that with homebuilder partners acquired 2,675 acres in 2005 for 

$639 million as part of a federal auction. California-based KBS Capital Advisors, along with its partners were 

the successful bidder in a federal bankruptcy auction in December 2011, acquiring 1,375 acres. Two years 

later, it acquired another 295 acres to bring its total to 1,670 acres. 

KBS Strategic Opportunity REIT, Inc purchased a 46.04% interest from KBS SOR Park Highlands LLC in the 

joint venture for a confirmed sale price of $34,500,000, KBS Strategic Opportunity REIT does not deem the 

transaction an arm’s length transaction, and the price is not indicative of the current market value of the subject 

property.   

KBS SOR Park Highlands, LLC sale transaction to third or related parties are as follows as of this appraisal; 

1. 3-sites totaling 43.98 acres in Village 3 to KB Home Tule Springs V3 LLC on May 1, 2017. The

combined home builder sites sold for $8,796,000 or $200,000 per acre.

2. 3-sites totaling 57.64 acres in Village 3 to Pardee Homes Nevada on May 1, 2017 for $11,000, 528 or

$190,849 / Acre.

3. 2-sites totaling 24.79 acres in Village 3 to Section ELP, LLC. for $2,850,000 or $114,966 / Acre in

March 2018.

4. 4-sites totaling 82.97 acres (the entirety of Village 4 excepting park/drainage and common HOA

ownerships) to KB Homes Tule Springs V3 LLC. The transaction closed July 2, 2018 for $18,668,250 or

$225,000 per acre.

In June of 2021 a 192.74-acre portion of Village 1 sold to D. R. Horton, Inc./Forestar Group Inc. for a total of 

$52,955,000 or $274,748 per acre. This was an arm’s length transaction and at a reasonable market value for 

the portion that sold. 

The remaining two phases are under contract with D.R. Horton to be purchased in two phases. The first 

closing is set for December of 2022 and will included seven parcels that total 190.42-acres and the second 

take down is to close in December of 2023 and includes a total of 125.44-acres. The total purchase price for 

the entire purchase agreement totals $177,179,500 or $560,943 per acre. The land will be delivered as “super 

pads” with infrastructure in-place.  The total cost of infrastructure has been reported at $88,058 per acre or 

$27,813,879 for a net sale price of $149,365,621 or $472,886 per acre. Based on the conclusions herein, the 

pending contract appears to be an arm’s length agreement and within a reasonable market value range.  
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Village 2 has not yet been mapped or subdivided. We have estimated the subjects As Is value based on the 

net buildable acres provided by the Client. All of Village 2, with the exception of the “Casino” site, is currently 

pending LOI to a single developer and the first take down is expected to occur in April of 2023. The total 

purchase price was reported to be $278,200,000 or $652,623 per acre. The pending price takes into 

consideration the fact that the buyer will not close the sale of all Village 2 at once and will be closed in phases 

over a significant period of time. As such, the pending sale price is above the concluded value due to the fact 

that our conclusions assume the subject would sale to a single buyer in a single transaction.  

The “Casino” site, which contains three parcels for a total of 66.86-acres, is currently pending sale to a casino 

developer for a total purchase price of $55,000,000 or $822,614 per acre and is anticipated to close in 

November of 2022. The pending purchase is an arm’s length transaction and is within a reasonable market 

value range based on the value conclusions herein. 

DEFINITIONS OF VALUE 

Given the scope and intended use of this assignment, the definition of Market Value is applicable. The 

definition of Market Value, along with all other applicable definitions for this assignment, is located in the 

Valuation Glossary section of the Addenda. 

PROPERTY RIGHTS APPRAISED 

The property rights appraised constitute the fee simple interest. 

VALUE SCENARIOS 

The valuation scenarios developed in this appraisal report include the As-Is Market Value of the subject 

property’s fee simple interest. 

ASSESSMENT & TAXATION 

Assessment of real property is established by an assessor that is an appointed or elected official charged with 

determining the value of each property. The assessment is used to determine the necessary rate of taxation 

required to support the municipal budget. A property tax is a levy on the value of property that the owner is 

required to pay to the municipality in which it is situated. Multiple jurisdictions may tax the same property. The 

subject property is located within Clark County. The assessed value and property taxes for the individual 

parcels that combine into Villages 1 and 2 are listed below but reflect transition from a marginal tax basis to 

development holding and reassessment. The majority of parcels are within a transitional development holding 

status. According to the staff representative at the County Assessor’s Office, real estate taxes for the subject 

property are current as of the date of this report: 
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ZONING ANALYSIS 

Zoning requirements typically establish permitted and prohibited uses, building height, lot coverage, setbacks, 

parking and other factors that control the size and location of improvements on a site. The zoning 

characteristics for the subject property are relative to the master plan development agreement with the city of 

North Las Vegas and resulted in the land use planning in the following summary exhibit which is tied to the 

land use plan: 

VILLAGE 1 

  

ASSESSMENT & TAXES

Tax Year 2022-2023 Tax Rate 3.3544%

Tax Rate Area 250 Taxes Current Yes

APN LAND IMPV TOTAL BASE TAXES
TAX CAP 

REDUCTION
TOTAL TAXES

124-16-601-002 $7,389,200 $0 $7,389,200 $247,863 $200,288 $47,576

124-16-501-004 $5,064,787 $0 $5,064,787 $169,893 $146,675 $23,218

124-15-301-001 $11,342,422 $0 $11,342,422 $380,470 $297,547 $82,923

124-15-511-001 $2,349,256 $0 $2,349,256 $78,803 $62,434 $16,369

124-15-611-001 $766,584 $0 $766,584 $25,714 $20,966 $4,748

124-14-411-002 $1,655,199 $0 $1,655,199 $55,522 $39,632 $15,890

124-14-810-003 $1,130,827 $0 $1,130,827 $37,932 $22,089 $15,843

124-14-810-004 $1,433,063 $0 $1,433,063 $48,071 $29,480 $18,591

124-14-810-005 $2,362,825 $0 $2,362,825 $79,259 $57,189 $22,070

124-14-711-001 $7,075,432 $0 $7,075,432 $237,338 $217,618 $19,720

124-14-211-001 $18,618,236 $0 $18,618,236 $624,530 $513,705 $110,826

Totals $59,187,831 $0 $59,187,831 $1,985,397 $1,607,623 $377,773

Source: Clark County Assessment & Taxation

 

 

 

 

 

 

 

Sold in June 2021 



PROPERTY & ASSIGNMENT OVERVIEW 

 

  

CONTINUED LAS220242 

© 2022 COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION & ADVISORY SERVICES  7 

 

 

VILLAGE 2 
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INTRODUCTION   

The following presentation of the appraisal process deals directly with the valuation of the subject property. The 

As-Is Market Value of the subject’s fee simple interest is estimated using the Sales Comparison Approach, 

which is recognized as the standard appraisal technique for commercial land. The Cost and Income 

Capitalization Approaches are not applicable when valuing unimproved commercial land and are therefore 

excluded. Their exclusion is not detrimental to the reliability or credibility of the final value conclusion. 

SALES COMPARISON APPROACH 

The Sales Comparison Approach is based on the principle of substitution, which asserts that no one would pay 

more for a property than the value of similar properties in the market. This approach analyzes comparable 

sales by applying transactional and property adjustments in order to bracket the subject property on an 

appropriate unit value comparison. The sales comparison approach is applicable when sufficient data on 

recent market transactions is available. Alternatively, this approach may offer limited reliability because many 

properties have unique characteristics that cannot be accounted for in the adjustment process. 

LAND VALUATION  

As previously discussed within the Valuation Methods section, the subject Villages are valued as one 

marketable economic site in this appraisal.  Due to the varying characteristics of the subject’s land components 

and comparable datasets, the following land valuation is segmented into two analyses: 1 values the remainder 

of Village 1 and Village 2 excluding the "Casino" site and 2 values the "Casino" site. Land value is influenced 

by a number of factors; most prominent of which is development and use potential. These factors, as well as 

others, are considered in the following analysis. 

UNIT OF COMPARISON 

The most relevant unit of comparison is the price per acre. This indicator best reflects the analysis used by 

buyers and sellers in this market for land with similar utility and zoning in this marketplace. 

COMPARABLE SELECTION 

A thorough search was made for similar land sales in terms of proximity to the subject, size, location, 

development potential, and date of sale. In selecting comparables, emphasis was placed on confirming recent 

sales of commercial sites that are similar to the subject property in terms of location and physical 

characteristics. Overall, the sales selected represent the best comparables available for this analysis. 

ADJUSTMENT PROCESS 

Quantitative adjustments are made to the comparable sales. The following adjustments or general market 

trends were considered for the basis of valuation. 

Transactional Adjustments 

Dollar adjustments to the comparable sales were considered and made when warranted for transactional 

adjustments in the sequence shown below:  

Property Rights Transferred  The valuation of the subject site was completed on a fee simple basis. If 

warranted, leased fee, leasehold and/or partial interest land sales were 

adjusted accordingly. 

Financing Terms  The subject site was valued on a cash equivalent basis. Adjustments were 

made to the comparables involving financing terms atypical of the marketplace.  

Conditions of Sale  This adjustment accounts for extraordinary motivation on the part of the buyer 

or seller often associated with distressed sales and/or assemblages.  
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Expenditures After Purchase Adjustments were applied if site conditions warranted expenditures on the part 

of the buyer to create a buildable site. Examples include costs for razing pre-

existing structures, general site clearing and/or mitigation of environmental 

issues. 

Market Conditions Market conditions adjustments were based on a review of historical sale data, 

market participant interviews and review of current versus historical pricing. 

Based on our research, the following table summarizes the market conditions 

adjustment applied in this analysis. 

  

The analysis applies an upward market conditions adjustment of 10% annually reflecting the conditions 

between the oldest comparable sale date up through the effective valuation date.  

Property Adjustments 

Quantitative percentage adjustments are also made for location and physical characteristics such as size, 

shape, access, exposure, topography, zoning and overall utility. Where possible the adjustments applied are 

based on paired data or other statistical analysis. For example, location adjustments are based primarily on 

review of land values in the market areas for the comparables relative to the subject. It should be stressed that 

the adjustments are subjective in nature and are meant to illustrate our logic in deriving a value opinion for the 

subject site. 

LAND VALUATION PRESENTATION 

The following Land Sales Summation Table, Location Map and datasheets summarize the sales data used in 

this analysis. Following these items, the comparable land sales are adjusted for applicable elements of 

comparison and the opinion of site value is concluded.  

MARKET CONDITIONS ADJUSTMENT

Per Year As Of September 2022 (As-Is) 10%
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LAND SALES SUMMATION TABLE
COMPARABLE SUBJECT COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4 COMPARABLE 5 COMPARABLE 6

Name Park Highlands Residential Land Residential Land Residential Land Residential Land Residential Land Park Highlands

Village 1 Ph1&2

Address Sections 14, 15, 

& 16 NWQ of 215 

Freew ay and 

Lossee Rd.

NE cnr Losee 

Road @ Tropical 

Parkw ay

NWC US 215 & 

Revere

Centennial/Wof 

Alpine Ridge

I-215 and Revere 

St

7230 Raven Ave NWQ of 215 

Freew ay and 

Lossee Rd.

City North Las Vegas North Las Vegas North Las Vegas Las Vegas North Las Vegas Las Vegas North Las Vegas

State NV NV NV NV NV NV NV

Zip 89086 89081 89084 89149 89084 89113 89084

County Clark Clark Clark Clark Clark Clark Clark

PHYSICAL INFORMATION

Acres 809.00 35.34 32.92 61.17 34.64 52.58 192.74

SF 35,240,040 1,539,410 1,433,995 2,664,565 1,508,918 2,290,385 8,395,754

Density (Units/AC) 0.00 - - - 7.2 : 1 8.0 : 1 -

Location Average Good Average Good Good Good Average

Exposure Average Average Average Average Average Average Average

Access Average Average Average Average Average Average Average

Shape Irregular Rectangular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular

Site Utility Rating Average Average Average Average Average Average Average

Zoning MPC  PSP PUD MPC T6-UG-L MPC R-2 Residnetial

Flood Zone Zone AE Zone X Zone X Zone X Zone X Zone X Zone X

Corner No No No No No No No

Topography Undulating Level Generally Level Generally Level Generally Level Level Generally Level

SALE INFORMATION

Date 7/15/2022 2/18/2022 12/8/2021 11/8/2021 7/15/2021 6/8/2021

Status Recorded Recorded Recorded Recorded Recorded Recorded

Rights Transferred Fee Simple Fee Simple Fee Simple Fee Simple Fee Simple Fee Simple

Transaction Price $16,567,663 $19,093,600 $30,425,328 $16,159,500 $29,953,217 $0

Analysis Price $16,567,663 $19,093,600 $30,425,328 $16,159,500 $29,953,217 $88,337,561

$/Acre $468,808 $580,000 $497,390 $466,498 $569,669 $458,325
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LAND SALES LOCATION MAP 

 
  

COMPARABLE KEY

COMP DISTANCE ADDRESS SALE DATE ACRES SF $/ACRE

SUBJECT - Sections 14, 15, & 16 NWQ of 215 Freew ay and Lossee Rd., North Las  - 809.0 35,240,040

No. 1 2.1 Miles NE cnr Losee Road @ Tropical Parkw ay, North Las Vegas, NV 7/15/2022 35.3 1,539,410 $468,808

No. 2 1.2 Miles NWC US 215 & Revere, North Las Vegas, NV 2/18/2022 32.9 1,433,995 $580,000

No. 3 11.3 Miles Centennial/Wof Alpine Ridge, Las Vegas, NV 12/8/2021 61.2 2,664,565 $497,390

No. 4 1.3 Miles I-215 and Revere St, North Las Vegas, NV 11/8/2021 34.6 1,508,918 $466,498

No. 5 19.9 Miles 7230 Raven Ave, Las Vegas, NV 7/15/2021 52.6 2,290,385 $569,669

No. 6 1.7 Miles NWQ of 215 Freew ay and Lossee Rd., North Las Vegas, NV 6/8/2021 192.7 8,395,754 $458,325
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COMPARABLE 1

LOCATION INFORMATION

Name Residential Land

Address NE cnr Losee Road @ Tropical Parkw ay

City, State, Zip Code North Las Vegas, NV, 89081

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN 124-25-201-001/003

SALE INFORMATION   

Buyer D.R. Horton Inc.          

Seller Prospect Street          

Transaction Date 07/15/2022

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $16,567,663          

Analysis Price $16,567,663          RESIDENTIAL LAND

Recording Number 22071500039          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $468,808 $10.76

PHYSICAL INFORMATION                  Net $468,808 $10.76

Intended Use SFR          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/3/2022 Confidential

     Net 35.34               1,539,410 REMARKS

     Gross 35.34               1,539,410

Zoning PUD          

Shape Rectangular          

Topography Level          

Access Average          

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On July 15, 2022 DR Horton Inc acquired a 35.34 acre site for $16,567,663. This

land w ill presumably be developed for residential use. 
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COMPARABLE 2

LOCATION INFORMATION

Name Residential Land

Address NWC US 215 & Revere

City, State, Zip Code North Las Vegas, NV, 89084

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN 124-16-710-004

SALE INFORMATION             

Buyer Regal Tule Springs LLC          

Seller Revere Capital Management, LLC          

Transaction Date 02/18/2022

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $19,093,600          

Analysis Price $19,093,600          RESIDENTIAL LAND

Recording Number 22021802870          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $580,000 $13.31

PHYSICAL INFORMATION                  Net $580,000 $13.31

Intended Use SFR          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/3/2022 Confidential

     Net 32.92               1,433,995 REMARKS

     Gross 32.92               1,433,995

Zoning MPC          

Shape Irregular          

Topography Generally Level          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale w as for three parcels totaling 32.9 acres of vacant land located on the

northw est corner of US-215 and Revere. The MPC zoned land sold for

$19,093,600 or about $580,000 per acre, or about $32.90 per SF 
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COMPARABLE 3

LOCATION INFORMATION

Name Residential Land

Address Centennial/Wof Alpine Ridge

City, State, Zip Code Las Vegas, NV, 89149

County Clark

MSA Las Vegas

APN 126-26-510-001

SALE INFORMATION             

Buyer Greystone Nevada LLC          

Seller Olympia Companies, LLC          

Transaction Date 12/8/2021

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $30,425,328          

Analysis Price $30,425,328          RESIDENTIAL LAND

Recording Number 21120801236          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $497,390 $11.42

PHYSICAL INFORMATION                  Net $497,390 $11.42

Intended Use SFR          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/3/2022 Confidential

     Net 61.17               2,664,565 REMARKS

     Gross 61.17               2,664,565

Zoning T6-UG-L          

Shape Irregular          

Topography Generally Level          

Access Average          

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale w as for tw o parcels of raw land totaling 61.17 acres that sold for

$30,425,328, or about $497,390 per acre or about $11.42 per SF. The land w as

fully entitled for SFR development, and involved a single takedow n. The buyer is a

homebuilder and w ill likely use land to develop SFR lots. 
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COMPARABLE 4

LOCATION INFORMATION

Name Residential Land

Address I-215 and Revere St

City, State, Zip Code North Las Vegas, NV, 89084

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN 124-21-510-002

SALE INFORMATION             

Buyer Richmond American Homes          

Seller Insight Investment Partners          

Transaction Date 11/8/2021

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $16,159,500          

Analysis Price $16,159,500          RESIDENTIAL LAND

Recording Number 21110801012          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF $/Unit

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $466,498 $10.71 $64,638

PHYSICAL INFORMATION                  Net $466,498 $10.71 $64,638

Intended Use SFR          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/3/2022 Confidential

     Net 34.64               1,508,918 REMARKS

     Gross 34.64               1,508,918

Zoning MPC          

Development Potential 250          

Density 7.21709006928406          

Shape Irregular          

Topography Generally Level

Access Average

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale w as for 34.64 acres (1,508,918 SF) of vacant residential land that sold for

$16,159,500, or about $466,498 per acre, or about $10.71 per SF. The buyer is a

home developer and w ill use land to develop SFR lots. The land is fully entitled

residential land. Buyer reported plans to develop 250 SFR lots. 
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COMPARABLE 5

LOCATION INFORMATION

Name Residential Land

Address 7230 Raven Ave

City, State, Zip Code Las Vegas, NV, 89113

County Clark

MSA Las Vegas

APN 176-22-501-004/005/009/010/111/025

SALE INFORMATION             

Buyer KB Home          

Seller American West Homes          

Transaction Date 07/15/2021

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $29,953,217          

Analysis Price $29,953,217          RESIDENTIAL LAND

Recording Number 21071501719          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF $/Unit

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $569,669 $13.08 $71,209

PHYSICAL INFORMATION                  Net $569,669 $13.08 $71,209

Intended Use SFR          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/6/2021 Confidential

     Net 52.58               2,290,385 REMARKS

     Gross 52.58               2,290,385

Zoning R-2          

Development Potential 420.64          

Density 8          

Shape Irregular          

Topography Level

Access Average

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale w as for six individual parcels of vacant land totaling 52.528 acres that sold

for $29,953,217, or about $569,669 per acre or about $13.08 per SF. The buyer is

a home builder and w ill use the land for SFR development. 
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COMPARABLE 6

LOCATION INFORMATION

Name Park HighlandsVillage 1 Ph1&2

Address NWQ of 215 Freew ay and Lossee Rd.

City, State, Zip Code North Las Vegas, NV, 89084

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN Multiple

SALE INFORMATION   

Buyer D. R. Horton, Inc./Forestar Group Inc.          

Seller Pacif ic Oak Capital Advisors          

Transaction Date 06/8/2021

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $          

Analysis Price $88,337,561          PARK HIGHLANDSVILLAGE 1 PH1&2

Recording Number 21060802590          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $10.52

PHYSICAL INFORMATION                  Net $458,325 $10.52

Intended Use SFR          CONFIRMATION

Location Average          Name Pacif ic Oak Capital Advisors

Flood Zone Zone X          Company Pacif ic Oak Capital Advisors

Frontage Average          Source Seller

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/6/2021 Confidential

     Net 192.74               8,395,754 REMARKS

     Gross 0.00               8,395,754

Zoning Residnetial          

Shape Irregular          

Topography Generally Level          

Access Average          

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is the sale of the Park Highlands Village 1 Phase I & II development located at

North Las Vegas, NV w hich sold on tw o separate transactions for a combined

sale price of $50.38 million. 



LAND VALUE ANALYSIS 

 

  

CONTINUED LAS220242 

© 2022 COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION & ADVISORY SERVICES  19 

   

LAND SALES ADJUSTMENT TABLE
COMPARABLE SUBJECT COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4 COMPARABLE 5 COMPARABLE 6

Name Park Highlands Residential Land Residential Land Residential Land Residential Land Residential Land Park Highlands

Village 1 Ph1&2

City North Las Vegas North Las Vegas North Las Vegas Las Vegas North Las Vegas Las Vegas North Las Vegas

Acres 809.00 35.34 32.92 61.17 34.64 52.58 192.74

Density (Units/AC) 0.0 : 1 - - - 7.2 : 1 8.0 : 1 -

Location Average Good Good Good Good Good Average

Exposure Average Average Average Average Average Average Average

Access Average Average Average Average Average Average Average

Shape Irregular Rectangular Irregular Irregular Irregular Irregular Irregular

Site Utility Rating Average Average Average Average Average Average Average

Zoning MPC  PSP PUD MPC T6-UG-L MPC R-2 Residnetial

Flood Zone Zone AE Zone X Zone X Zone X Zone X Zone X Zone X

Corner No No No No No No No

Topography Undulating Level Generally Level Generally Level Generally Level Level Generally Level

Street Frontage Average Average Average Average Average Average Average

SALE INFORMATION

Date 7/15/2022 2/18/2022 12/8/2021 11/8/2021 7/15/2021 6/8/2021

Status Recorded Recorded Recorded Recorded Recorded Recorded

Rights Transferred Fee Simple Fee Simple Fee Simple Fee Simple Fee Simple Fee Simple

Analysis Price $16,567,663 $19,093,600 $30,425,328 $16,159,500 $29,953,217 $88,337,561

Price/Acre $468,808 $580,000 $497,390 $466,498 $569,669 $458,325

TRANSACTIONAL ADJUSTMENTS

Property Rights 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conditions of Sale 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Financing 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Expenditures After the Sale 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Market Conditions¹ 0% 6% 8% 9% 12% 13%

Subtotal Transactional Adj Price $468,808 $614,800 $537,181 $508,483 $638,030 $517,907

PROPERTY ADJUSTMENTS

Location 15% 0% 5% 0% 0% 0%

Size -3% -3% 0% -3% 0% 0%

Zoning 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Topography -3% -3% -3% -3% -3% 0%

Density (Units/AC) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Utilities 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Subtotal Property Adjustment 9% -6% 2% -6% -3% 0%

TOTAL ADJUSTED PRICE $511,000 $577,912 $547,925 $477,974 $618,889 $517,907

STATISTICS UNADJUSTED ADJUSTED

LOW $458,325 $477,974

HIGH $580,000 $618,889

MEDIAN $483,099 $532,916

AVERAGE $506,782 $541,935

¹ Market Conditions Adjustment: 10%

Date of Value (for adjustment calculations): 9/30/22
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LAND SALES ANALYSIS 

Introduction 

The comparable land sales indicate an adjusted value range from $477,974 to $618,889/Acre, with a median 

of $532,916/Acre and an average of $541,935/Acre. The range of total net adjustment applied to the 

comparables was from 0% to 13%, with an average net adjustment across all comparables of 7%. The level of 

total adjustment applied to the comparables is considered minimal, an indication that the dataset is applicable 

to the subject and increases the credibility of the analysis. The adjustment process for each comparable land 

sale is discussed in the following paragraphs.  

Discussion of Adjustments 

Comparable 1 ($511,000/Acre as adjusted) did not require any transaction adjustments. This comparable 

required a total upward adjustment of 9% for property characteristics. The total net adjustment applied to this 

comparable was upward by 9%. The moderate level of net adjustments required for this comparable indicates 

that it can be adequately relied upon for valuation of the subject. This comparable is given primary 

consideration as a value indicator for the subject. 

Comparable 2 ($577,912/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 6%. This 

comparable required a total downward adjustment of -6% for property characteristics. The total net adjustment 

applied to this comparable was downward by 0%. The moderate level of net adjustments required for this 

comparable indicates that it can be adequately relied upon for valuation of the subject. This comparable is 

given primary consideration as a value indicator for the subject.  

Comparable 3 ($547,925/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 8%. This 

comparable required a total upward adjustment of 2% for property characteristics. The total net adjustment 

applied to this comparable was upward by 10%. The moderate level of net adjustments required for this 

comparable indicates that it can be adequately relied upon for valuation of the subject. This comparable is 

given primary consideration as a value indicator for the subject.  

Comparable 4 ($477,974/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 9%. This 

comparable required a total downward adjustment of -6% for property characteristics. The total net adjustment 

applied to this comparable was upward by 2%. The moderate level of net adjustments required for this 

comparable indicates that it can be adequately relied upon for valuation of the subject. This comparable is 

given primary consideration as a value indicator for the subject.  

Comparable 5 ($618,889/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 12%. This 

comparable required a total downward adjustment of -3% for property characteristics. The total net adjustment 

applied to this comparable was upward by 9%. The moderate level of net adjustments required for this 

comparable indicates that it can be adequately relied upon for valuation of the subject. This comparable is 

given primary consideration as a value indicator for the subject. 

Comparable 6 ($517,907/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 13%. This 

comparable did not require any property characteristic adjustments. The total net adjustment applied to this 

comparable was upward by 13%. With no adjustments required, this comparable is viewed as a good 

substitute for the subject. For this analysis, this comparable commands primary consideration as a value 

indicator for the subject. 

CALCULATION OF VALUE  

The comparable land sales indicate an adjusted value range from $477,974 to $618,889/Acre, with a median 

of $532,916/Acre and an average of $541,935/Acre. Based on the results of the preceding analysis, 

Comparable 1 ($511,000/Acre adjusted), Comparable 2 ($577,912/Acre adjusted), Comparable 3 
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($547,925/Acre adjusted), Comparable 4 ($477,974/Acre adjusted), Comparable 5 ($618,889/Acre adjusted) 

and Comparable 6 ($517,907/Acre adjusted) are given primary consideration for the subject’s opinion of land 

value.    

The following table summarizes the analysis of the comparables, reports the reconciled price per acre value 

conclusion, and presents the concluded value of the subject site. 

 

CALCULATION OF LAND VALUE

ANALYSIS ADJUSTMENT NET GROSS OVERALL

COMP PRICE TRANSACTIONAL¹ ADJUSTED PROPERTY² FINAL ADJ % ADJ % COMPARISON

1 $468,808 0% $468,808 9% $511,000 9% 21% PRIMARY

2 $580,000 6% $614,800 -6% $577,912 -0% 12% PRIMARY

3 $497,390 8% $537,181 2% $547,925 10% 16% PRIMARY

4 $466,498 9% $508,483 -6% $477,974 2% 15% PRIMARY

5 $569,669 12% $638,030 -3% $618,889 9% 15% PRIMARY

6 $458,325 13% $517,907 0% $517,907 13% 13% PRIMARY

LOW $477,974 AVERAGE $541,935

HIGH $618,889 MEDIAN $532,916

COMPONENT SUBJECT ACRES $/ACRE CONCLUSION VALUE

Northwest Village 1 315.86 $565,000 $178,500,000

Estimated Infrastructure Cost 315.86 ($88,058) ($27,813,879)

Indicated As Is Value Northwest Village 1 (Rounded) $477,110 $150,700,000

Northeast Village 2 426.28 $600,000 $255,800,000

Estimated Infrastructure Cost 426.28 ($182,978) ($78,000,000)

Northeast Village 2 - As Is 426.28 $417,097 $177,800,000

TOTAL VALUE 742.14 $442,639 $328,500,000

¹Cumulative ²Additive Rounded to nearest $100,000
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LAND VALUATION TWO PRESENTATION 

The following Land Sales Summation Table, Location Map and datasheets summarize the sales data used in 

this second land sales valuation analysis. Following these items, the comparable land sales are adjusted for 

applicable elements of comparison and the opinion of site value is concluded.  

  

LAND SALES SUMMATION TABLE
COMPARABLE SUBJECT COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3

Name Park Highlands Commercial Land Commercial Land Commercial Land

Address Sections 14, 15, 

     

NWC 215 and S. Las Vegas Las Vegas Blvd 

  City North Las Vegas North Las Vegas Las Vegas Las Vegas

State NV NV NV NV

Zip 89086 89084 89123 89178

County Clark Clark Clark Clark

PHYSICAL INFORMATION

Acres 66.86 32.92 25.31 66.63

Location Average Good Good Good

Exposure Average Average Average Average

Access Average Average Average Average

Shape Irregular Irregular Irregular Irregular

Site Utility Rating Average Average Average Average

Zoning MPC  PSP MPC H-1 H-1

Flood Zone Zone AE Zone X Zone X Zone X

Corner No No No No

Topography Undulating Generally Level Generally Level Generally Level

SALE INFORMATION

Date 2/18/2022 12/23/2021 4/19/2019

Status Recorded Recorded Recorded

Rights Transferred Fee Simple Fee Simple Fee Simple

Transaction Price $19,093,600 $25,250,000 $60,000,000

Analysis Price $19,093,600 $25,250,000 $60,000,000

$/Acre $580,000 $997,629 $900,495
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LAND SALES TWO LOCATION MAP 

 
  

COMPARABLE KEY

COMP DISTANCE ADDRESS SALE DATE ACRES SF $/ACRE

SUBJECT - Sections 14, 15, & 16 NWQ of 215 Freew ay and Lossee Rd., North Las  - 809.0 35,240,040 $825,000

No. 1 1.2 Miles NWC 215 and Revere, North Las Vegas, NV 2/18/2022 32.9 1,433,995 $580,000

No. 2 18.8 Miles S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 12/23/2021 25.3 1,102,504 $997,629

No. 3 17.7 Miles Las Vegas Blvd & Blue Diamond, Las Vegas, NV 4/19/2019 66.6 2,902,403 $900,495



LAND VALUE ANALYSIS 

 

  

CONTINUED LAS220242 

© 2022 COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION & ADVISORY SERVICES  24 

 

 

COMPARABLE 1

LOCATION INFORMATION

Name Commercial Land

Address NWC 215 and Revere

City, State, Zip Code North Las Vegas, NV, 89084

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN 124-16-710-004

SALE INFORMATION   

Buyer Regal Tule Springs LLC          

Seller Revere Capital Management, LLC          

Transaction Date 02/18/2022

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $19,093,600          

Analysis Price $19,093,600          COMMERCIAL LAND

Recording Number 22021802870          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $580,000 $13.31

PHYSICAL INFORMATION                  Net $580,000 $13.31

Intended Use Commercial          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/7/2022 Confidential

     Net 32.92               1,433,995 REMARKS

     Gross 32.92               1,433,995

Zoning MPC          

Shape Irregular          

Topography Generally Level          

Access Average          

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale w as for three parcels totaling 32.9 acres of vacant land located on the

northw est corner of US-215 and Revere. The MPC zoned land sold for

$19,093,600 or about $1,433,124 per acre, or about $32.90 per SF. The buyer

reported plans w ill be for mixed-use commercial development; specif ics not

reported. 
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COMPARABLE 2

LOCATION INFORMATION

Name Commercial Land

Address S. Las Vegas Blvd.

City, State, Zip Code Las Vegas, NV, 89123

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN 177-20-501-008

SALE INFORMATION   

Buyer Quarry Capital          

Seller South Pebble LV LLC          

Transaction Date 12/23/2021

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $25,250,000          

Analysis Price $25,250,000          COMMERCIAL LAND

Recording Number 21122303306          ANALYSIS INFORMATION

Rights Transferred Fee Simple          Price $/Acre $/SF

Conditions of Sale Arms-Length               Gross $997,629 $22.90

PHYSICAL INFORMATION                  Net $997,629 $22.90

Intended Use Commercial          CONFIRMATION

Location Good          Name CoStar

Flood Zone Zone X          Company CoStar

Frontage Average          Source CoStar

Site Size Acres               SF          Date / Phone Number 10/7/2022 Confidential

     Net 25.31               1,102,504 REMARKS

     Gross 25.31               1,102,504

Zoning H-1          

Shape Irregular          

Topography Generally Level          

Access Average          

Exposure Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale w as for 25.31 acres of vacant land that sold for $25,250,000, or about

$997,629 per acre, or about $22.90 per SF. The property is comprised of f ive

parcels. 
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COMPARABLE 3

LOCATION INFORMATION

Name Commercial Land

Address Las Vegas Blvd & Blue Diamond

City, State, Zip Code Las Vegas, NV, 89178

County Clark

MSA Las Vegas-Paradise, NV

APN 177-08-803-001

SALE INFORMATION   

Transaction Date 04/19/2019          

Transaction Status Recorded          

Transaction Price $60,000,000

Analysis Price $60,000,000          

Recording Number 19041900839          

Rights Transferred Fee Simple          COMMERCIAL LAND

Conditions of Sale Arms-Length          ANALYSIS INFORMATION

PHYSICAL INFORMATION             Price $/Acre $/SF

Intended Use Commercial               Gross $900,495 $20.67

Location Good               Net $900,495 $20.67

Flood Zone Zone X          CONFIRMATION

Frontage Average          Name CoStar

Site Size Acres               SF          Company CoStar

     Net 66.63               2,902,403 Source CoStar

     Gross 66.63               2,902,403 Date / Phone Number 10/7/2022 Confidential

Zoning H-1          REMARKS

Shape Irregular          

Topography Generally Level          

Access Average          

Exposure Average          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The subject property is the only undeveloped Las Vegas Boulevard location

immediately adjacent to a fully completed interchange w ith ample front footage on

Las Vegas Boulevard for the appropriate traff ic signals and ingress/egress to

and from the ±66.63 acre site. 
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LAND SALES ADJUSTMENT TABLE
COMPARABLE SUBJECT COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3

Name Park Highlands Commercial Land Commercial Land Commercial Land

Address Sections 14, 15, 

     

NWC 215 and S. Las Vegas Las Vegas Blvd 

  City North Las Vegas North Las Vegas Las Vegas Las Vegas

Acres 66.86 32.92 25.31 66.63

Location Average Good Good Good

Exposure Average Average Average Average

Access Average Average Average Average

Shape Irregular Irregular Irregular Irregular

Site Utility Rating Average Average Average Average

SALE INFORMATION

Date 2/18/2022 12/23/2021 4/19/2019

Status Recorded Recorded Recorded

Rights Transferred Fee Simple Fee Simple Fee Simple

Analysis Price $19,093,600 $25,250,000 $60,000,000

Price/Acre $580,000 $997,629 $900,495

TRANSACTIONAL ADJUSTMENTS

Property Rights 0% 0% 0%

Conditions of Sale 0% 0% 0%

Financing 0% 0% 0%

Expenditures After the Sale 0% 0% 0%

Market Conditions¹ 2% 2% 11%

Subtotal Transactional Adj Price $591,600 $1,017,582 $999,550

PROPERTY ADJUSTMENTS

Location 10% -15% -15%

Size 0% -5% 0%

Exposure 0% 0% 0%

Access 0% 0% 0%

Shape 0% 0% 0%

Site Utility Rating 0% 0% 0%

Subtotal Property Adjustment 10% -20% -15%

TOTAL ADJUSTED PRICE $650,760 $814,066 $849,617

STATISTICS UNADJUSTED ADJUSTED

LOW $580,000 $650,760

HIGH $997,629 $849,617

MEDIAN $900,495 $814,066

AVERAGE $826,042 $771,481

¹ Market Conditions Adjustment: 3%

Date of Value (for adjustment calculations): 9/30/22
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LAND SALES TWO ANALYSIS 

Introduction 

The comparable land sales indicate an adjusted value range from $650,760 to $849,617/Acre, with a median 

of $814,066/Acre and an average of $771,481/Acre. The range of total net adjustment applied to the 

comparables was from -18% to 12%, with an average net adjustment across all comparables of -4%. The level 

of total adjustment applied to the comparables is considered minimal, an indication that the dataset is 

applicable to the subject and increases the credibility of the analysis. The adjustment process for each 

comparable land sale is discussed in the following paragraphs.  

Discussion of Adjustments 

Comparable 1 ($650,760/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 2%. This 

comparable required a total upward adjustment of 10% for property characteristics. The total net adjustment 

applied to this comparable was upward by 12%. The minimal amount of net adjustments required for this 

comparable suggests it is similar to the subject, increasing its applicability for this analysis. Overall this 

comparable warrants primary consideration as a value indicator for the subject. 

Comparable 2 ($814,066/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 2%. This 

comparable required a total downward adjustment of -20% for property characteristics. The total net 

adjustment applied to this comparable was downward by -18%. The moderate level of net adjustments 

required for this comparable indicates that it can be adequately relied upon for valuation of the subject. This 

comparable is given secondary consideration as a value indicator for the subject. 

Comparable 3 ($849,617/Acre as adjusted) required a total upward transaction adjustment of 11%. This 

comparable required a total downward adjustment of -15% for property characteristics. The total net 

adjustment applied to this comparable was downward by -6%. The minimal amount of net adjustments 

required for this comparable suggests it is similar to the subject, increasing its applicability for this analysis. 

Overall this comparable warrants primary consideration as a value indicator for the subject. 

CALCULATION OF LAND SALES VALUE TWO 

The comparable land sales indicate an adjusted value range from $650,760 to $849,617/Acre, with a median 

of $814,066/Acre and an average of $771,481/Acre. Based on the results of the preceding analysis, 

Comparable 1 ($650,760/Acre adjusted) and Comparable 3 ($849,617/Acre adjusted) are given primary 

consideration for the subject’s opinion of land value. 

The following table summarizes the analysis of the comparables, reports the reconciled price per acre value 

conclusion, and presents the concluded value of the subject site. 

 
  

CALCULATION OF LAND VALUE

ANALYSIS ADJUSTMENT NET GROSS OVERALL

COMP PRICE TRANSACTIONAL¹ ADJUSTED PROPERTY² FINAL ADJ % ADJ % COMPARISON

1 $580,000 2% $591,600 10% $650,760 12% 12% PRIMARY

2 $997,629 2% $1,017,582 -20% $814,066 -18% 22% SECONDARY

3 $900,495 11% $999,550 -15% $849,617 -6% 26% PRIMARY

LOW $650,760 AVERAGE $771,481

HIGH $849,617 MEDIAN $814,066

COMPONENT SUBJECT ACRES $/ACRE CONCLUSION VALUE

TOTAL PROPERTY 66.86 x $825,000 = $55,150,000

¹Cumulative ²Additive Rounded to nearest $25,000
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Our opinion of value reflects current conditions and the likely actions of market participants as of the date of 

value.  It is based on the available information gathered and provided to us, as presented in this report, and 

does not predict future performance.  Changing market or property conditions can and likely will have an effect 

on the subject's value. 

VALUATION SUMMARY

VALUATION INDICES
AS-IS  

MARKET VALUE

INTEREST APPRAISED FEE SIMPLE

DATE OF VALUE SEPTEMBER 30, 2022

LAND VALUATION

LAND VALUE - Village 1 and Village 2 $328,500,000

Value/Acre $442,639

LAND VALUE - Casino Site $55,150,000

Value/Acre $824,858



CERTIFICATION 

 

   

 LAS220242 

© 2022 COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION & ADVISORY SERVICES  30 

We certify that, to the best of our knowledge and belief: 

• The statements of fact contained in this report are true and correct. 

• The reported analyses, opinions, and conclusions of the signers are limited only by the reported 

assumptions and limiting conditions, and are our personal, impartial, and unbiased professional analyses, 

opinions, and conclusions. 

• The signers of this report has no present or prospective interest in the property that is the subject of this 

report, and no personal interest with respect to the parties involved. 

• Brandon Roper has provided real property valuation services as an appraiser for the property that is the 

subject of this report within the three-year period immediately preceding acceptance of this assignment. 

Evan Ranes, MAI, ASA, R/W-AC has provided real property valuation services as an appraiser for the 

property that is the subject of this report within the three-year period immediately preceding acceptance of 

this assignment.    

• The signers are not biased with respect to the property that is the subject of this report or to the parties 

involved with this assignment. 

• The engagement in this assignment was not contingent upon developing or reporting predetermined 

results. 

• The 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. 

• The reported analysis, opinions, and conclusions were developed, and this report has been prepared, in 

conformity with the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice and the Code of Professional 
Ethics and Standards of Professional Appraisal Practice of the Appraisal Institute. 

• Brandon Roper inspected the property that is the subject of this report. Evan Ranes, MAI, ASA, R/W-AC 

inspected the property that is the subject of this report.  

• No one provided significant real property appraisal assistance to the appraisers signing the certification.   

The use of this report is subject to the requirements of the Appraisal Institute relating to review by its duly 

authorized representatives. 

As of the date of this report Evan Ranes, MAI, ASA, R/W-AC completed the continuing education program for 

Designated Members of the Appraisal Institute. 

As of the date of this report Brandon Roper has completed the Standards and Ethics Education Requirement 

for (Candidates or Practicing Affiliates) of the Appraisal Institute. 
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October 14, 2022 

Date 

October 14, 2022 

Date 

DRAFT

Brandon Roper

Senior Valuation Specialist

Certified General Real Estate Appraiser

State of Nevada License #A.0207142-CG

+1 702 836 3734

brandon.roper@colliers.com

DRAFT

Evan Ranes, MAI, ASA, R/W-AC

Managing Director

Certified General Real Estate Appraiser

State of Nevada License #A.0001497-CG

+1 702 836 3749

evan.ranes@colliers.com
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This appraisal is subject to the following assumptions and limiting conditions: 

• The appraisers may or may not have been provided with a survey of the subject property. If further

verification is required, a survey by a registered surveyor is advised.

• We assume no responsibility for matters legal in character, nor do we render any opinion as to title, which

is assumed to be marketable. All existing liens, encumbrances, and assessments have been disregarded,

unless otherwise noted, and the property is appraised as though free and clear, under responsible

ownership, and competent management.

• The exhibits in this report are included to assist the reader in visualizing the property. We have made no

survey of the property and assume no responsibility in connection with such matters.

• Unless otherwise noted herein, it is assumed that there are no encroachments, zoning, or restrictive

violations existing in the subject property.

• The appraisers assume no responsibility for determining if the property requires environmental approval by

the appropriate governing agencies, nor if it is in violation thereof, unless otherwise noted herein.

• Information presented in this report has been obtained from reliable sources, and it is assumed that the

information is accurate.

• This report shall be used for its intended purpose only, and by the party to whom it is addressed.

Possession of this report does not include the right of publication.

• The appraisers may not be required to give testimony or to appear in court by reason of this appraisal, with

reference to the property in question, unless prior arrangements have been made therefore.

• The statements of value and all conclusions shall apply as of the dates shown herein.

• There is no present or contemplated future interest in the property by the appraisers which is not

specifically disclosed in this report.

• Without the written consent or approval of the authors neither all, nor any part of, the contents of this report

shall be conveyed to the public through advertising, public relations, news, sales, or other media. This

applies particularly to value conclusions and to the identity of the appraisers and the firm with which the

appraisers are connected.

• This report must be used in its entirety. Reliance on any portion of the report independent of others, may

lead the reader to erroneous conclusions regarding the property values. Unless approval is provided by the

authors no portion of the report stands alone.

• The valuation stated herein assumes professional management and operation of the buildings throughout the

lifetime of the improvements, with an adequate maintenance and repair program.

• The liability of Colliers International Valuation & Advisory Services, its principals, agents, and employees is

limited to the client. Further, there is no accountability, obligation, or liability to any third party. If this report is

placed in the hands of anyone other than the client, the client shall make such party aware of all limiting

conditions and assumptions of the assignment and related discussions. The appraisers are in no way

responsible for any costs incurred to discover or correct any deficiency in the property.

• The appraisers are not qualified to detect the presence of toxic or hazardous substances or materials

which may influence or be associated with the property or any adjacent properties, has made no

investigation or analysis as to the presence of such materials, and expressly disclaims any duty to note the

degree of fault. Colliers International Valuation & Advisory Services and its principals, agents, employees,

shall not be liable for any costs, expenses, assessments, or penalties, or diminution in value, property
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damage, or personal injury (including death) resulting from or otherwise attributable to toxic or hazardous 

substances or materials, including without limitation hazardous waste, asbestos material, formaldehyde, or 

any smoke, vapors, soot, fumes, acids, alkalis, toxic chemicals, liquids, solids or gasses, waste materials 

or other irritants, contaminants or pollutants. 

• The appraisers assume no responsibility for determining if the subject property complies with the

Americans with Disabilities Act (ADA). Colliers International Valuation & Advisory Services, its principals,

agents, and employees, shall not be liable for any costs, expenses, assessments, penalties or diminution in

value resulting from non-compliance. This appraisal assumes that the subject meets an acceptable level of

compliance with ADA standards; if the subject is not in compliance, the eventual renovation costs and/or

penalties would negatively impact the present value of the subject. If the magnitude and time of the cost

were known today, they would be reduced from the reported value conclusion.

• An on-site inspection of the subject property was conducted. No evidence of asbestos materials on-site

was noted. A Phase 1 Environmental Assessment was not provided for this analysis. This analysis

assumes that no asbestos or other hazardous materials are stored or found in or on the subject property. If

evidence of hazardous materials of any kind occurs, the reader should seek qualified professional

assistance. If hazardous materials are discovered and if future market conditions indicate an impact on

value and increased perceived risk, a revision of the concluded values may be necessary.

• A detailed soils study was not provided for this analysis. The subject's soils and sub-soil conditions are

assumed to be suitable based upon a visual inspection, which did not indicate evidence of excessive

settling or unstable soils. No certification is made regarding the stability or suitability of the soil or sub-soil

conditions.

• This analysis assumes that the financial information provided for this appraisal, including rent rolls and

historical income and expense statements; accurately reflect the current and historical operations of the

subject property.
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Engagement Letter

Legal Description

Valuation Glossary

Qualifications of Appraisers 

Qualifications of Colliers International Valuation & Advisory Services
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AERIAL PHOTOGRAPH 
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PLAT MAP 
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ZONING MAP 

 

 



ADDENDA 

CONTINUED LAS220242 

© 2022 COLLIERS INTERNATIONAL VALUATION & ADVISORY SERVICES 

FLOOD MAP 
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TYPICAL VIEW OF THE SUBJECT 
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10/3/22, 9:17 AM Ascend Web Inquiry Summary Page

https://trweb.co.clark.nv.us/print_wep2.asp?Parcel=124-16-601-002&DateSelect=10/3/2022 1/2

Property Account Inquiry - Summary Screen
New Search

 Parcel ID  124-16-601-002  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:PT SEC 15 & 16 19 61

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  47575.76

 Tax Cap
Reduction  200287.56

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  101.5000
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  7389200
 Total Assessed Value  7389200
 Net Assessed Value  7389200
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2021020502272  2/5/2021
 2018111501865  11/15/2018

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner
 PACIFIC OAK S O R
TULE SPRINGS OWNER
TRS

 C/O PACIFIC OAK CAP ADV LLC C/O B RAGS C/O B RAGSDALE 3200
PARK CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED
STATES

 3/23/2021  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $247,863.32
 Less Cap Reduction  $200,287.56
 Net Taxes  $47,575.76

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
THERE IS NO NEXT INSTALLMENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due

https://trweb.co.clark.nv.us/search_public1.asp
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https://trweb.co.clark.nv.us/print_wep2.asp?Parcel=124-16-601-002&DateSelect=10/3/2022 2/2

THERE IS NO TOTAL AMOUNT DUE FOR THE ENTIRE TAX YEAR as of
10/3/2022

                                               

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $47,578.84
 Last Payment Date  8/1/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $47,578.84
 Prior Calendar Year Payments  $43,267.32
 Current Calendar Year Payments  $58,591.75
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https://trweb.co.clark.nv.us/print_wep2.asp?Parcel=124-16-501-004&DateSelect=10/3/2022 1/2

Property Account Inquiry - Summary Screen
New Search

 Parcel ID 124-16-501-004  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION: PT N2 NE4 SEC 16 19 61

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  23217.82

 Tax Cap
Reduction  146675.40

 Land Use
0-00 Vacant -

Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  79.5100
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  5064787
 Total Assessed Value  5064787
 Net Assessed Value  5064787
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2021020502272  2/5/2021
 2018111501865  11/15/2018
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner
 PACIFIC OAK S O R
TULE SPRINGS OWNER
TRS

 C/O PACIFIC OAK CAP ADV LLC C/O B RAGS C/O B RAGSDALE 3200
PARK CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED
STATES

 3/23/2021  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $169,893.22
 Less Cap Reduction  $146,675.40
 Net Taxes  $23,217.82

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022  $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
THERE IS NO NEXT INSTALLMENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due

https://trweb.co.clark.nv.us/search_public1.asp
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THERE IS NO TOTAL AMOUNT DUE FOR THE ENTIRE TAX YEAR as of
10/3/2022

                                               

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $23,220.90
 Last Payment Date  8/1/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $23,220.90
 Prior Calendar Year Payments  $21,116.79
 Current Calendar Year Payments  $28,595.40



10/3/22, 9:19 AM Ascend Web Inquiry Summary Page

https://trweb.co.clark.nv.us/print_wep2.asp?Parcel=124-15-301-001&DateSelect=10/3/2022 1/2

Property Account Inquiry - Summary Screen
New Search

 Parcel ID 124-15-301-001  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:PT SEC 15 19 61

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  82923.02

 Tax Cap
Reduction  297547.18

 Land Use
0-00 Vacant -

Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  178.0600
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  11342422
 Total Assessed Value  11342422
 Net Assessed Value  11342422
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2021020502272  2/5/2021
 2018111501865  11/15/2018

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner
 PACIFIC OAK S O R
TULE SPRINGS OWNER
TRS

 C/O PACIFIC OAK CAP ADV LLC C/O B RAGS C/O B RAGSDALE 3200
PARK CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED
STATES

 3/23/2021  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $380,470.20
 Less Cap Reduction  $297,547.18
 Net Taxes  $82,923.02

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022  $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
THERE IS NO NEXT INSTALLMENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due

https://trweb.co.clark.nv.us/search_public1.asp
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THERE IS NO TOTAL AMOUNT DUE FOR THE ENTIRE TAX YEAR as of
10/3/2022

                                               

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $82,926.10
 Last Payment Date  8/1/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $82,926.10
 Prior Calendar Year Payments  $75,411.28
 Current Calendar Year Payments  $102,121.24
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 Parcel ID  124-15-511-001  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:VTS VILLAGE 2 PLAT BOOK 158 PAGE 33 LOT P2.01

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  16369.26

 Tax Cap
Reduction  62434.18

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  32.2700
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  2349256
 Total Assessed Value  2349256
 Net Assessed Value  2349256
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021041502378  4/15/2021
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $78,803.44
 Less Cap Reduction  $62,434.18
 Net Taxes  $16,369.26

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $4,092.32
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $4,092.32

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
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 2023  Property Tax Principal  $8,184.64
 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $8,184.64

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $4,092.32
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $8,187.70
 Prior Calendar Year Payments  $14,888.87
 Current Calendar Year Payments  $11,976.88
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Property Account Inquiry - Summary Screen
New Search

 Parcel ID  124-15-611-001  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:VTS VILLAGE 2 PLAT BOOK 158 PAGE 33 LOT P2.02

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  4747.94

 Tax Cap
Reduction  20966.35

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  9.3600
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  766584
 Total Assessed Value  766584
 Net Assessed Value  766584
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021041502378  4/15/2021
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $25,714.29
 Less Cap Reduction  $20,966.35
 Net Taxes  $4,747.94

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $1,186.99
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $1,186.99

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
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 2023  Property Tax Principal  $2,373.98
 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $2,373.98

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $1,186.99
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $2,377.04
 Prior Calendar Year Payments  $4,320.72
 Current Calendar Year Payments  $3,476.10
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Property Account Inquiry - Summary Screen
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 Parcel ID 124-14-810-003  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION: PARCEL MAP FILE 115 PAGE 63 LOT 1 GEOID: PT S2 SE4 SEC 14 19 61

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  15843.42

 Tax Cap
Reduction  22089.04

 Land Use 0-00 Vacant -
Commercial

 Cap Type  OTHER
 Acreage  17.6600
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  1130827
 Total Assessed Value  1130827
 Net Assessed Value  1130827
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021122103261  12/21/2021
 2011123001150  12/30/2011
 2006050904399  5/9/2006

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $37,932.46
 Less Cap Reduction  $22,089.04
 Net Taxes  $15,843.42

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022  $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $3,960.86
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $3,960.86

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
 2023  Property Tax Principal  $7,921.72
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 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $7,921.72

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $3,960.86
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $7,924.78
 Prior Calendar Year Payments  $14,410.68
 Current Calendar Year Payments  $11,592.24
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 Parcel ID  124-14-810-005  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:   UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION: PARCEL MAP FILE 115 PAGE 63 LOT 3 GEOID: PT S2 SE4 SEC 14 19 61

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  22069.54

 Tax Cap
Reduction  57189.06

 Land Use  0-00 Vacant -
Commercial

 Cap Type  OTHER
 Acreage  24.6000
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  2362825
 Total Assessed Value  2362825
 Net Assessed Value  2362825
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021122103261  12/21/2021
 2011123001150  12/30/2011
 2006050904399  5/9/2006

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $79,258.60
 Less Cap Reduction  $57,189.06
 Net Taxes  $22,069.54

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $5,517.39
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $5,517.39

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
 2023  Property Tax Principal  $11,034.78
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 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $11,034.78

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $5,517.39
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $11,037.84
 Prior Calendar Year Payments  $20,072.58
 Current Calendar Year Payments  $16,146.53
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 Parcel ID  124-14-711-001  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:VTS VILLAGE 2 PLAT BOOK 158 PAGE 33 LOT P2.09A

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  19720.18

 Tax Cap
Reduction  217618.11

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  97.1900
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  7075432
 Total Assessed Value  7075432
 Net Assessed Value  7075432
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021041502378  4/15/2021
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $237,338.29
 Less Cap Reduction  $217,618.11
 Net Taxes  $19,720.18

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $4,930.05
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $4,930.05

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
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 2023  Property Tax Principal  $9,860.10
 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $9,860.10

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $4,930.05
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $9,863.16
 Prior Calendar Year Payments  $17,936.12
 Current Calendar Year Payments  $14,428.02
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 Parcel ID  124-14-211-001  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:VTS VILLAGE 2 PLAT BOOK 158 PAGE 33 LOT P2.04A

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  110825.59

 Tax Cap
Reduction  513704.52

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  292.2800
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  18618236
 Total Assessed Value  18618236
 Net Assessed Value  18618236
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021041502378  4/15/2021
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $624,530.11
 Less Cap Reduction  $513,704.52
 Net Taxes  $110,825.59

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $27,706.40
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $27,706.40

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
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 2023  Property Tax Principal  $55,412.80
 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $55,412.80

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $27,706.40
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $55,415.87
 Prior Calendar Year Payments  $100,785.22
 Current Calendar Year Payments  $81,069.94
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Property Account Inquiry - Summary Screen
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 Parcel ID  124-14-211-001  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:VTS VILLAGE 2 PLAT BOOK 158 PAGE 33 LOT P2.04A

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  110825.59

 Tax Cap
Reduction  513704.52

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  292.2800
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  18618236
 Total Assessed Value  18618236
 Net Assessed Value  18618236
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021041502378  4/15/2021
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $624,530.11
 Less Cap Reduction  $513,704.52
 Net Taxes  $110,825.59

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $27,706.40
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $27,706.40

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
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 2023  Property Tax Principal  $55,412.80
 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $55,412.80

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $27,706.40
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $55,415.87
 Prior Calendar Year Payments  $100,785.22
 Current Calendar Year Payments  $81,069.94
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 Parcel ID  124-14-411-002  Tax Year  2023  District  250  Rate  3.3544

 Situs Address:  UNASSIGNED SITUS NORTH LAS VEGAS
 Legal Description:  ASSESSOR DESCRIPTION:VTS VILLAGE 2 PLAT BOOK 158 PAGE 33 LOT P2.19

 Status:
 Active
 Taxable

Property Characteristics

 Tax Cap
Increase Pct.  8

 Tax Cap Limit
Amount  15890.16

 Tax Cap
Reduction  39631.84

 Land Use
 0-00 Vacant -
Single Family
Re

 Cap Type  OTHER
 Acreage  20.2100
 Exemption
Amount  0.00

Property Values
 Land  1655199
 Total Assessed Value  1655199
 Net Assessed Value  1655199
 Exemption Value New
Construction  0

 New Construction -
Supp Value  0

Property Documents
 2022010601554  1/6/2022
 2021041502378  4/15/2021
 2011123001150  12/30/2011

 Role  Name  Address  Since  To

 Owner  PACIFIC OAK SOR TULE
SPRINGS OWNER TRS L

 C/O PACIFIC OAK CAPITAL ADVISORS BRIAN R 3200 PARK
CENTER DR STE 800 , COSTA MESA, CA 92626 UNITED STATES  1/21/2022  Current

Summary
 Item  Amount
 Taxes as Assessed  $55,522.00
 Less Cap Reduction  $39,631.84
 Net Taxes  $15,890.16

PAST AND CURRENT CHARGES DUE TODAY
 Tax Year  Charge Category  Amount Due Today
THERE IS NO PAST OR CURRENT AMOUNT DUE as of 10/3/2022                                                     $0.00

NEXT INSTALLMENT AMOUNTS
 Tax Year  Charge Category  Installment Amount Due
 2023  Property Tax Principal  $3,972.54
NEXT INSTALLMENT DUE AMOUNT due on 1/2/2023 $3,972.54

TOTAL AMOUNTS DUE FOR ENTIRE TAX YEAR
 Tax Year  Charge Category  Remaining Balance Due
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 2023  Property Tax Principal  $7,945.08
 2023  Las Vegas Artesian Basin  $0.00
TAX YEAR TOTAL AMOUNTS DUE as of 10/3/2022 $7,945.08

 PAYMENT HISTORY
 Last Payment Amount  $3,972.54
 Last Payment Date  9/27/2022
 Fiscal Tax Year Payments  $7,948.16
 Prior Calendar Year Payments  $14,453.19
 Current Calendar Year Payments  $11,626.44



VILLAGE 1 VILLAGE 2

Current Deposit $13,500,000  for the 12/7/2022 trade
Additional Deposit $3,500,000
Grand Total Deposit $17,000,000  for the 12/7/2023 trade

Closing 12/7/2022
Parcel Number acres Super Pad $/acre Price IFA credit

1.11 17.65 $500,000 $8,825,000
1.12 28.10 $500,000 $14,050,000
1.15 40.06 $500,000 $20,030,000
1.16 31.86 $500,000 $15,930,000
1.17 27.60 $500,000 $13,800,000
1.18 22.04 $500,000 $11,020,000
1.19 23.11 $690,000 $15,945,900

190.42 $99,600,900 ($12,843,967)
 $4,948,064

construction exactions
Closing 12/7/2023  

1.20                                     26.75 $565,000 $15,113,750
1.23                                     32.70 $565,000 $18,475,500
1.24                                     12.35 $565,000 $6,977,750
1.21                                     14.54 $690,000 $10,032,600
1.22                                     11.87 $690,000 $8,190,300
1.25                                     11.57 $690,000 $7,983,300
1.26                                     15.66 $690,000 $10,805,400

125.44                     $77,578,600 ($14,969,912)
$3,259,558

315.86                     construction exaction $177,179,500 ($27,813,879)
560,943$            ($88,058)



Stations $55M 11/30/22 66.86 acres 
$55,000,000

66.86 Acres
$3 million deposit ($500K +$2.5M)

$1,737,357 construction exactions

$13,325 per acre
Net Land Exactions Total

$86,756,933 $2,537,347 $89,294,280

$62,608,688 $1,671,488 $64,280,176

$149,365,621 $4,208,835 $153,574,456
472885.5221
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Absolute Net Lease 

A lease in which the tenant pays all expenses including 

structural maintenance, building reserves, and 

management; often a long-term lease to a credit tenant. 

(Dictionary) 

Ad Valorem Tax 

A real estate tax based on the assessed value of the 

property, which is not necessarily equivalent to its market 

value. (15th Edition) 

Arm’s-length Transaction 

A transaction between unrelated parties who are each 

acting in his or her own best interest. (Dictionary) 

As-Is Market Value 

The estimate of the market value of real property in its 

current physical condition, use, and zoning as of the 

appraisal date. (Dictionary) 

Assessed Value 

The value of a property according to the tax rolls in ad 

valorem taxation; may be higher or lower than market 

value, or based on an assessment ratio that is a 

percentage of market value. (Dictionary) 

Average Daily Room Rate (ADR) 

In the lodging industry, the net rooms revenue derived 

from the sale of guest rooms divided by the number of 

paid occupied rooms. (Dictionary) 

Band of Investment 

A technique in which the capitalization rates attributable 

to components of an investment are weighted and 

combined to derive a weighted-average rate attributable 

to the total investment. (Dictionary) 

Cash-Equivalent Price 

The sale price of a property that is equivalent to what a 

cash buyer would pay. (Dictionary) 

Common Area 

The total area within a property that is not designed for 

sale or rental but is available for common use by all 

owners, tenants, or their invitees, e.g., parking and its 

appurtenances, malls, sidewalks, landscaped areas, 

recreation areas, public toilets, truck and service facilities. 

(Dictionary) 

Contract Rent 

The actual rental income specified in a lease. (15th Edition) 

Cost Approach 

A set of procedures through which a value indication is 

derived for the fee simple estate by estimating the cost 

new as of the effective date of the appraisal to construct a 

reproduction of (or replacement for) the existing 

structure, including an entrepreneurial incentive; 

deducting depreciation from the total cost; and adding the 

estimated land value. The contributory value of any site 

improvements that have not already been considered in 

the total cost can be added on a depreciated-cost basis. 

Adjustments may then be made to the indicated value of 

the fee simple estate in the subject property to reflect the 

value of the property rights being appraised. (Dictionary) 

Curable Functional Obsolescence 

An element of depreciation; a curable defect caused by a 

flaw involving the structure, materials, or design, which 

can be practically and economically corrected. (Dictionary) 

Debt Coverage Ratio (DCR) 

The ratio of net operating income to annual debt service, 

which measures the relative ability of a property to meet 

its debt service out of net operating income; also called 

debt service coverage ratio (DSCR). (Dictionary) 

Deferred Maintenance 

Items of wear and tear on a property that should be fixed 

now to protect the value or income-producing ability of a 

property. (Dictionary) 

Depreciation 

In appraisal, a loss in the value of improvements from any 

cause; the difference between the cost of an improvement 

on the effective date of the appraisal and the value of the 

improvement on the same date. (Dictionary) 

Direct Costs 

Expenditures for the labor and materials used in the 

construction of improvements; also called hard costs.  

(Dictionary) 

 

Unless specified otherwise, these definitions were extracted from the following sources 

or publications: 

The Dictionary of Real Estate Appraisal, Seventh Edition, Appraisal Institute, Chicago, 

Illinois, 2022 (Dictionary). 

Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 2020-2022 Edition (USPAP). 

The Appraisal of Real Estate, Fifteenth Edition, Appraisal Institute, Chicago, Illinois, 2020 

(15th Edition). 

 

 

 

 



Discounted Cash Flow (DCF) Analysis 

The procedure in which a discount rate is applied to a set of 

projected income streams and a reversion. The analyst 

specifies the quantity, variability, timing, and duration of the 

income streams and the quantity and timing of the 

reversion, and discounts each to its present value at a 

specified yield rate. (Dictionary) 

Discount Rate 

A rate of return on capital used to convert future payments 

or receipts into present value. (Dictionary) 

Disposition Value 

The most probable price that a specified interest in property 

should bring under the following conditions: 

1. Consummation of a sale within a specified time,

which is shorter than the typical exposure time for

such a property in that market.

2. The property is subjected to market conditions

prevailing as of the date of valuation.

3. Both the buyer and seller are acting prudently and

knowledgeably.

4. The seller is under compulsion to sell.

5. The buyer is typically motivated.

6. Both parties are acting in what they consider their

best interests.

7. An adequate marketing effort will be made during

the exposure time.

8. Payment will be made in cash in U.S. dollars (or the

local currency) or in terms of financial

arrangements comparable thereto.

9. 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.

This definition can also be modified to provide for valuation 

with specified financing terms. (Dictionary) 

Easement 

The right to use another’s land for a stated purpose. Access 

or right-of-way easements may be acquired by private 

parties or public utilities. Governments may be the 

beneficiaries of easements placed on privately owned land 

that is dedicated to conservation, open space, or 

preservation. (15th Edition) 

Economic Life 

The period over which improvements to real estate 

contribute to property value. (Dictionary) 

Effective Age 

The age of property that is based on the amount of 

observed deterioration and obsolescence it has sustained, 

which may be different from its chronological age. 

(Dictionary) 

Effective Date 

The date on which the appraisal or review opinion applies 

(SVP) (Dictionary) 

Effective Gross Income (EGI) 

The anticipated income from all operations of the real estate 

after an allowance is made for vacancy and collection losses 

and an addition is made for any other income. (Dictionary) 

Effective Gross Income Multiplier (EGIM) 

The ratio between the sale price (or value) of a property and 

its effective gross income. (Dictionary) 

Effective Rent 

The total base rent, or minimum rent stipulated in a lease, 

over the specified lease term minus rent concessions - e.g. 

free rent, excessive tenant improvements, moving 

allowances, lease buyouts, cash allowances, and other lease 

incentives. (15th Edition) 

Eminent Domain 

The right of government to take private property for public 

use upon the payment of just compensation. The Fifth 

Amendment of the U.S. Constitution, also known as the 

takings clause, guarantees payment of just compensation 

upon appropriation of private property. (Dictionary) 

Entrepreneurial Incentive 

The amount an entrepreneur expects or wants to receive as 

compensation for providing coordination and expertise and 

assuming the risks associated with the development of a 

project. Entrepreneurial incentive is the expectation of 

future reward as opposed to the profit actually earned on 

the project. (Dictionary) 

Entrepreneurial Profit 

A market-derived figure that represents the amount an 

entrepreneur received for his or her contribution to a past 

project to compensate for his or her time, effort, knowledge, 

and risk; the difference between the total cost of a property 

(cost of development) and its market value (property value 

after completion), which represents the entrepreneur's 

compensation for the risk and expertise associated with 

development. An entrepreneur is motivated by the prospect 

of future value enhancement (i.e., the entrepreneurial 

incentive). An entrepreneur who successfully creates value 

through new development, expansion, renovation, or an 

innovative change of use is rewarded by entrepreneurial 

profit. Entrepreneurs may also fail and suffer losses. 

(Dictionary) 

Excess Land 

Land that is not needed to serve or support the existing use. 

The highest and best use of the excess land may or may not 

be the same as the highest and best use of the improved 

parcel. Excess land has the potential to be sold separately 

and is valued separately. (Dictionary) 



Excess Rent 

The amount by which contract rent exceeds market rent at 

the time of the appraisal; created by a lease favorable to the 

lessor and may reflect superior management, a lease 

execution in an earlier, stronger rental market, or an 

agreement of the parties. Due to the higher risk inherent in 

the receipt of excess rent, it may be calculated separately 

and capitalized or discounted at a higher rate in the income 

capitalization approach. (15th Edition) 

Expense Stop 

A clause in a lease that limits the landlord's expense 

obligation, which results in the lessee paying any operating 

expenses above a stated level or amount. (Dictionary) 

Exposure Time 

An opinion, based on supporting market data, of the length 

of time that the property interest being appraised would 

have been offered on the market prior to the hypothetical 

consummation of a sale at market value on the effective 

date of the appraisal. (USPAP) 

Extraordinary Assumption 

An assignment-specific assumption as of the effective date 

regarding uncertain information used in an analysis which, 

if found to be false, could alter the appraiser's opinions or 

conclusions. Uncertain information might include physical, 

legal, or economic characteristics of the subject property; or 

conditions external to the property, such as market 

conditions or trends; or the integrity of data used in an 

analysis. An extraordinary assumption may be used in an 

assignment only if: 

• It is required to properly develop credible opinions

and conclusions;

• The appraiser has a reasonable basis for the

extraordinary assumption;

• Use of the extraordinary assumption results in a

credible analysis; and

• The appraiser complies with the disclosure

requirements set forth in USPAP for extraordinary

assumptions. (USPAP)

External Obsolescence 

A type of depreciation; a diminution in value caused by 

negative external influences and generally incurable on the 

part of the owner, landlord, or tenant. The external 

influence may be either temporary or permanent. There are 

two forms of external obsolescence: economic and 

locational. (Dictionary) 

Fair Market Value 

In nontechnical usage, a term that is equivalent to the 

contemporary usage of market value.  

As used in condemnation, litigation, income tax, and 

property tax situations, a term that is similar in concept to 

market value but may be defined explicitly by the relevant 

agency or interpreted differently by court precedent. 

(Dictionary) 

Feasibility Analysis 

A study of the cost-benefit relationship of an economic 

endeavor. (USPAP) 

Fee Simple Estate 

Absolute ownership unencumbered by any other interest or 

estate, subject only to the limitations imposed by the 

governmental powers of taxation, eminent domain, police 

power and escheat. (Dictionary) 

Floor Area Ratio (FAR) 

The relationship between the above-ground floor area of a 

building, as described by the zoning or building code, and 

the area of the plot on which it stands; in planning and 

zoning, often expressed as a decimal, e.g., a ratio of 2.0 

indicates that the permissible floor area of a building is twice 

the total land area. (Dictionary) 

Functional Obsolescence 

The impairment of functional capacity of improvements 

according to market tastes and standards. (Dictionary) 

Functional Utility 

The ability of a property or building to be useful and to 

perform the function for which it is intended according to 

current market tastes and standards; the efficiency of a 

building’s use in terms of architectural style, design and 

layout, traffic patterns, and the size and type of rooms. 

(Dictionary) 

Furniture, Fixtures, and Equipment (FF&E) 

Business trade fixtures and personal property, exclusive of 

inventory. (Dictionary) 

Going-concern 

An established and operating business having an indefinite 

future life. (Dictionary) 

Going-concern Value 

An outdated label for the market value of all the tangible and 

intangible assets of an established and operating business 

with an indefinite life, as if sold in aggregate; more 

accurately termed the market value of the going concern or 

market value of the total assets of the business. (Dictionary) 

Gross Building Area (GBA) 

Total floor area of a building, excluding unenclosed areas, 

measured from the exterior of the walls of the above-grade 

area. This includes mezzanines and basements if and when 

typically included in the market area of the type of property 

involved. (Dictionary) 



Gross Leasable Area (GLA) 

Total floor area designed for the occupancy and exclusive 

use of tenants, including basements and mezzanines; 

measured from the center of joint partitioning to the outside 

wall surfaces. (Dictionary) 

Gross Living Area (GLA)  

Total area of finished, above-grade residential space area; 

calculated by measuring the outside perimeter of the 

structure and includes only finished, habitable, above-grade 

living space. (Finished basements and attic areas are not 

generally included in total gross living area. Local practices, 

however, may differ.) (Dictionary) 

Highest & Best Use 

The reasonably probable use of property that results in the 

highest value. The four criteria that the highest and best use 

must meet are legal permissibility, physical possibility, 

financial feasibility, and maximum productivity. The use of 

an asset that maximizes its potential and that is possible, 

legally permissible, and financially feasible. The highest and 

best use may be for continuation of an asset’s existing use 

or for some alternative use. This is determined by the use 

that a market participant would have in mind for the asset 

when formulating the price that it would be willing to bid 

(IVS). (Dictionary) 

Hypothetical Condition 

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 

purpose of analysis. Hypothetical conditions are contrary to 

known facts about physical, legal, or economic 

characteristics of the subject property; or about conditions 

external to the property, such as market conditions or 

trends; or about the integrity of data used in an analysis. 

(USPAP) 

Income Capitalization Approach 

In the income capitalization approach, an appraiser 

analyzes a property’s capacity to generate future benefits 

and capitalizes the income into an indication of present 

value. The principle of anticipation is fundamental to this 

approach. Techniques and procedures from this approach 

are used to analyze comparable sales data and to measure 

obsolescence in the cost approach. (15th Edition) 

Incurable Functional Obsolescence 

An element of depreciation; a defect caused by a deficiency 

or superadequacy involving the structure, materials, or 

design that cannot be practically or economically corrected 

as of the effective date of the appraisal. (Dictionary) 

Indirect Costs 

Expenditures or allowances for items other than labor and 

materials that are necessary for construction, but are not 

typically part of the construction contract. Indirect costs may 

include administrative costs, professional fees, financing 

costs and the interest paid on construction loans, taxes and 

the builder's or developer's all-risk insurance during 

construction, and marketing, sales, and lease-up costs 

incurred to achieve occupancy or sale. Also called soft costs. 

(Dictionary) 

Interim Use 

The use contemplated by the market participants that the 

subject real estate can be put to while waiting for certain 

subsequent factors to occur. (Dictionary) 

Investment Value 

The value of a property to a particular investor or class of 

investors based on the investor’s specific requirements. 

Investment value may be different from market value 

because it depends on a set of investment criteria that are 

not necessarily typical of the market. (Dictionary) 

Leased Fee Interest 

The ownership interest held by the lessor, which includes 

the right to receive the contract rent specified in the lease 

plus the reversion right when the lease expires. (Dictionary) 

Leasehold Estate 

The right held by the lessee to use and occupy real estate 

for a stated term and under the conditions specified in the 

lease. (Dictionary) 

Legal Nonconforming Use 

A use that was lawfully established and maintained, but no 

longer conforms to the use regulations of its current zoning; 

sometimes known as a legally nonconforming use. 

(Dictionary) 

Liquidation Value 

The most probable price that a specified interest in property 

should bring under the following conditions: 

1. Consummation of a sale within a short time period.

2. The property is subjected to market conditions

prevailing as of the date of valuation.

3. Both the buyer and seller are acting prudently and

knowledgeably.

4. The seller is under extreme compulsion to sell.

5. The buyer is typically motivated.

6. Both parties are acting in what they consider to be

their best interests.

7. A normal marketing effort is not possible due to the

brief exposure time.

8. Payment will be made in cash in U.S. dollars (or the

local currency) or in terms of financial

arrangements comparable thereto.

9. 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.

This definition can also be modified to provide for valuation 

with specified financing terms. (Dictionary) 



Market Area 

The geographic region from which a majority of demand 

comes and in which the majority of competition is located. 

Depending on the market, a market area may be further 

subdivided into components such as primary, secondary, 

and tertiary market areas, or the competitive market area 

may be distinguished from the general market area. 

(Dictionary) 

Market Rent 

The most probable rent that a property should bring in a 

competitive and open market under all conditions requisite 

to a fair lease transaction, the lessee and lessor each acting 

prudently and knowledgeably, and assuming the rent is not 

affected by undue stimulus. (Dictionary) 

Market Study 

An analysis of the market conditions of supply, demand, and 

pricing for a specific property type in a specific area. 

(Dictionary) 

Market Value (Most Common Non-FRT) 

The most probable price, as of a specific date, in cash, or in 

terms equivalent to cash, or in other precisely revealed 

terms, for which the specified property rights should sell 

after reasonable exposure in a competitive market under all 

conditions requisite to a fair sale, with the buyer and seller 

each acting prudently, knowledgeably, and for self-interest, 

and assuming that neither is under undue distress. 

(Dictionary) 

Market Value (Interagency Guidelines) 

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. (Interagency Appraisal and

Evaluation Guidelines, December 10, 2010, Federal

Register, Volume 75 Number 237, Page 77472)

Marketability Analysis 

The study of how a specific property is expected to perform 

in a specific market. A marketability analysis expands on a 

market analysis by addressing a specific property. 

(Dictionary) 

Neighborhood Analysis 

The objective analysis of observable or quantifiable data 

indicating discernible patterns of urban growth, structure, 

and change that may detract from or enhance property 

values; focuses on four sets of considerations that influence 

value: social, economic, governmental, and environmental 

factors. (Dictionary) 

Net Net Net Lease 

An alternative term for a type of net lease. In some markets, 

a net net net lease is defined as a lease in which the tenant 

assumes all expenses (fixed and variable) of operating a 

property except that the landlord is responsible for 

structural maintenance, building reserves, and 

management. Also called NNN lease, triple net lease, or fully 

net lease. (Dictionary) 

Net Operating Income (NOI) 

The actual or anticipated net income that remains after all 

operating expenses are deducted from effective gross 

income but before mortgage debt service and book 

depreciation are deducted. Note: This definition mirrors the 

convention used in corporate finance and business 

valuation for EBITDA (earnings before interest, taxes, 

depreciation, and amortization). (15th Edition) 

Obsolescence 

One cause of depreciation; an impairment of desirability 

and usefulness caused by new inventions, changes in 

design, improved processes for production, or external 

factors that make a property less desirable and valuable for 

a continued use; may be either functional or external. 

(Dictionary) 

Off-site Costs 

Costs incurred in the development of a project excluding on-

site costs such as grading and construction of the building 

and other improvements; also called common costs or off-

site improvement costs. (Dictionary) 

On-site Costs 

Costs incurred for the actual construction of buildings and 

improvements on a particular site. (Dictionary) 

Overage Rent 

The percentage rent paid over and above the guaranteed 

minimum rent or base rent; calculated as a percentage of 

sales in excess of a specified breakeven sales volume. (15th 

Edition) 



 

Overall Capitalization Rate (OAR) 

The relationship between a single year’s net operating 

income expectancy and the total property price or value. 

(Dictionary) 

Parking Ratio 

The ratio of parking area or parking spaces to an economic 

or physical unit of comparison. Minimum required parking 

ratios for various land uses are often stated in zoning 

ordinances. (Dictionary) 

Potential Gross Income (PGI) 

The total income attributable to property at full occupancy 

before vacancy and operating expenses are deducted. 

(Dictionary) 

Potential Gross Income Multiplier (PGIM) 

The ratio between the sale price (or value) of a property and 

its annual potential gross income. (Dictionary) 

Present Value (PV) 

The value of a future payment or series of future payments 

discounted to the current date or to time period zero. 

(Dictionary) 

Prospective Opinion of Value 

A value opinion effective as of a specified future date. The 

term does not define a type of value. Instead, it identifies a 

value opinion as effective at some specific future date. An 

opinion of value as of a prospective date is frequently 

sought in connection with projects that are proposed, under 

construction, or under conversion to a new use, or those 

that have not achieved sellout or a stabilized level of long-

term occupancy. (Dictionary) 

Qualitative Adjustment 

An indication that one property is superior, inferior, or 

similar to another property. Note that the common usage of 

the term is a misnomer in that an adjustment to the sale 

price of a comparable property is not made. Rather, the 

indication of a property’s superiority or inferiority to another 

is used in relative comparison analysis, bracketing, and 

other forms of qualitative analysis. (Dictionary) 

Quantitative Adjustment 

In the application of the sales comparison and income 

capitalization approaches, a numerical (dollar or 

percentage) adjustment to the sale price, rent, or expense 

amount of a comparable property to account for the effect 

on value of a difference between each comparable property 

and the subject property. (Dictionary) 

Rentable Area 

The amount of space on which the rent is based; calculated 

according to local practice. (Dictionary) 

 

Replacement Cost 

The estimated cost to construct, at current prices as of a 

specific date, a substitute for a building or other 

improvements, using modern materials and current 

standards, design, and layout. (Dictionary) 

Replacement Cost for Insurance Purposes 

The estimated cost, at current prices as of the effective date 

of valuation, of a substitute for the building being valued, 

using modern materials and current standards, design and 

layout for insurance coverage purposes guaranteeing that 

damaged property is replaced with a new property (i.e.,  

depreciation is not deducted). (Dictionary) 

Reproduction Cost 

The estimated cost to construct, at current prices as of the 

effective date of the appraisal, an exact duplicate or replica 

of the building being appraised, using the same or similar 

materials, construction standards, design, layout, and 

quality of workmanship and embodying all the deficiencies, 

superadequacies, and obsolescence of the subject building. 

(Dictionary) 

Retrospective Value Opinion 

A value opinion effective as of a specified historical date. The 

term retrospective does not define a type of value. Instead, it 

identifies a value opinion as being effective at some specific 

prior date. Value as of a historical date is frequently sought 

in connection with property tax appeals, damage models, 

lease renegotiation, deficiency judgments, estate tax, and 

condemnation. Inclusion of the type of value with this term 

is appropriate, e.g., “retrospective market value opinion.”  

(Dictionary) 

Sales Comparison Approach 

The process of deriving a value indication for the subject 

property by comparing sales of similar properties to the 

property being appraised, identifying appropriate units of 

comparison, and making adjustments to the sale prices (or 

unit prices, as appropriate) of the comparable properties 

based on relevant, market-derived elements of comparison. 

The sales comparison approach may be used to value 

improved properties, vacant land, or land being considered 

vacant when an adequate supply of comparable sales is 

available. (Dictionary) 

Scope of Work 

The type and extent of research and analysis in an appraisal 

or appraisal review assignment. Scope of work includes, but 

is not limited to: 

The extent to which the property is identified; 

The extent to which tangible property is inspected; 

The type and extent of data researched; and 

The type and extent of analysis applied to arrive at opinions 

or conclusions. (USPAP) 



Shopping Center Types 

Neighborhood Shopping Center: The smallest type of 

shopping center, generally with a gross leasable area of 

between 30,000 and 100,000 square feet. Typical anchors 

include supermarkets. Neighborhood shopping centers 

offer convenience goods and personal services and usually 

depend on a market population support of 3,000 to 40,000 

people. 

Community Shopping Center: A shopping center of 100,000 

to 400,000 square feet that usually contains one junior 

department store, a variety store, discount or department 

store. A community shopping center generally has between 

20 and 70 retail tenants and a market population support of 

40,000 to 150,000 people. 

Regional Shopping Center: A shopping center of 300,000 to 

900,000 square feet that is built around one or two full-line 

department stores of approximately 200,000 square feet 

each plus small tenant spaces. This type of center is typically 

supported by a minimum population of 150,000 people. 

Super-Regional Center: A large center of 600,000 to 2.0 

million square feet anchored by three or more full-line 

department stores. This type of center is typically supported 

by a population area of 300,000 people. (15th Edition) 

Sum of the Retail Values 

The sum of the separate and distinct market value opinions 

for each of the units in a condominium; subdivision 

development, or portfolio of properties, as of the date of 

valuation. The aggregate of retail values does not represent 

the value of all the units as sold together in a single 

transaction; it is simply the total of the individual market 

value conclusions. An appraisal has an effective date, but 

summing the sales prices of multiple units over an extended 

period of time will not be the value on that one day unless 

the prices are discounted to make the value equivalent to 

what another developer or investor would pay for the bulk 

purchase of the units. Also called the aggregate of the retail 

values or aggregate retail selling price. (Dictionary) 

Superadequacy 

An excess in the capacity or quality of a structure or 

structural component; determined by market standards. 

(Dictionary) 

Surplus Land 

Land that is not currently needed to support the existing use 

but cannot be separated from the property and sold off for 

another use. Surplus land does not have an independent 

highest and best use and may or may not contribute value 

to the improved parcel. (Dictionary) 

Tenant Improvements (TIs) 

1. Fixed improvements to the land or structures

installed for use by a lessee.

2. The original installation of finished tenant space in

a construction project; subject to periodic change

for succeeding tenants. (Dictionary)

Usable Area 

The area that is actually used by the tenants measured from 

the inside of the exterior walls to the inside of walls 

separating the space from hallways and common areas. 

(Dictionary) 

Useful Life 

The period of time over which a structure or a component 

of a property may reasonably be expected to perform the 

function for which it was designed. (Dictionary) 

Vacancy and Collection Loss 

A deduction from potential gross income (PGI) made to 

reflect income deductions due to vacancies, tenant 

turnover, and nonpayment of rent; also called vacancy and 

credit loss or vacancy and contingency loss. (Dictionary) 

Yield Capitalization 

A method used to convert future benefits into present value 

by (1) discounting each future benefit at an appropriate yield 

rate, or (2) developing an overall rate that explicitly reflects 

the investment's income pattern, holding period, value 

change, and yield rate. (Dictionary) 
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November 29, 2022 

Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. 

Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd.  

3200 Park Center Drive, Suite 800 

Costa Mesa, CA 92626 

Re. Valuation Reports 

Dear Sirs, 

At your request, we the undersigned, hereby grant our consent to Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd. 

(hereinafter: "the Company") to the inclusion of the valuation report carried out by our firm dated as of 

November 3, 2021 for the property 110 William St within the Company's Consolidated Financial 

Statements as of September 30, 2021 to be published in November 2022 on the Tel Aviv Stock 

Exchange. 

This letter is also regarding the appraisal report of the property 110 William Street, carried out by our 

firm, dated September 30, 2022 (hereinafter: "The Appraisal Report"). The Appraisal Report was to be 

included in Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd. (the: “Company”) quarterly report for September 30, 

2022 published on the Tel Aviv Stock Exchange on November 2022.  

The undersigned, hereby grant our full consent to the Company to the inclusion by a way of reference of 

the Appraisal Report in its entirety with the Company's shelf prospectus to be published on the Tel Aviv 

Stock Exchange on November 2022. 

Best Regards, 

Kroll 



110 William St  
Appraisal Report 
November 29, 2022



November 29, 2022 

Michael Bender 
Chief Financial Officer 
Pacific Oak Capital Advisors 
3200 Park Center Drive, Suite 600   
Costa Mesa, CA 92626 

Re: Appraisal Report 
       110 William St 
       New York, NY 10038 

Mr. Bender: 

In accordance with your request, we have prepared an Appraisal Report to estimate the As-Is Market Value 
(Leased Fee) in the subject property in making financial reporting decisions related to this asset. Pacific Oak 
Capital Advisors is the only intended user of this report. Please reference the attached report for important 
information regarding the scope of work and analysis for this appraisal, including property identification, 
inspection, the highest and best use analysis and valuation methodology. 

The subject property, located at 110 William Street, New York, NY, is a mixed-use, mid-rise office property with 
ground floor retail located in the Insurance District submarket. The improvements consist of 928,157 square feet 
of net rentable area (NRA) as of the valuation date and were reportedly built in 1918, with expansions in 1959 
and renovations in 2006, and are approximately 58.2% occupied. The largest tenant currently is NYC ACS (DCAS), 
which occupies approximately 39,347 square feet of space. Based on discussions with the client, there is a LOI 
submitted by City of New York - DCAS to lease most of the vacant space along with several occupied tenant 
spaces expiring within the next year. The majority of the lease-up will occur in 2024, and the lease term will be 
20 years with a starting rent of $44.47 PSF. Lastly, we perceive that the property will reach stabilization in 2025. 

The following table conveys the final opinion of value that is developed in this appraisal: 

The exposure time preceding September 30, 2022 would have been three to six months and the estimated 
marketing period as of September 30, 2022 is three to six months.  

City of New York - DCAS 



Extraordinary Assumptions 
The use of an Extraordinary Assumption(s) may have impacted the results of the assignment. 

� As per the terms of the engagement, a reinspection of the subject property was not completed as part of 
this valuation.  The subject property was last inspected on an interior and exterior basis on October 22, 
2014, with an additional exterior-only inspection on October 11, 2017.  It is an extraordinary assumption 
of this appraisal that no material changes to the physical nature of the building have occurred since our 
last inspection, and that no items of deferred maintenance or any other issues that would materially 
impact value exist. 

� We were provided a CACW document which includes capital expenditure costs yet to be spent. It is an 
extraordinary assumption of this appraisal that these figures are accurate and are the sole capital 
expenditures relevant to the subject property. 

Hypothetical Conditions 
No Hypothetical Conditions were made for this assignment.  

The following appraisal sets forth the most pertinent data gathered, the techniques employed, and the reasoning 
leading to the opinion of value. This report conforms to the current Uniform Standards of Professional Appraisal 
Practice (USPAP). Accordingly, the analyses, opinions and conclusions were developed based on, and this report 
has been prepared in conformance with, our interpretation of the guidelines and recommendations set forth 
therein.  

If there are any specific questions or concerns regarding the attached appraisal report, or if Kroll REAG can be of 
additional assistance, please contact the individuals listed below. 

Respectfully submitted, 

KKroll, LLC

Kroll, LLC

THIS LETTER MUST REMAIN ATTACHED TO THE REPORT IN ITS ENTIRETY INCLUDING RELATED EXHIBITS, 
IN ORDER FOR THE VALUE OPINION(S) SET FORTH TO BE CONSIDERED VALID. 
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Photographs of the Subject Property 
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Exterior view of subject from southwest corner of William 
Street and John Street

Exterior view of building entrance on William Street

Exterior view of subject Exterior view of peak building heights

Exterior view of ground floor retail space along John 
Street 

Exterior view of building entrance on John Street and 
ground floor retail space entrance



Photographs of the Subject Property (Continued)

Exterior view of service entrance on John Street Exterior view of Fulton Street Subway entrance on John 
Street 

Exterior view of building roof at 31st floor Interior view of newly renovated office space

Exterior view of building roof at 21st floor from above Interior view of newly renovated cafeteria space



Photographs of the Subject Property (Continued)

Exterior view of skyline facing southwest Interior view of vacant tenant space under renovation
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This appraisal report is subject to the following general assumptions and limiting conditions:  

1. No investigation has been made of, and no responsibility is assumed for, the legal description or for legal matters 
including title or encumbrances. Title to the property is assumed to be good and marketable unless otherwise 
stated. The property is further assumed to be free and clear of liens, easements, encroachments and other 
encumbrances unless otherwise stated, and all improvements are assumed to lie within property boundaries. 

2. Information furnished by others, upon which all or portions of this report are based, is believed to be reliable, but 
has not been verified in all cases. No warranty is given as to the accuracy of such information. 

3. It is assumed that all required licenses, certificates of occupancy, consents, or other legislative or administrative 
authority from any local, state, or national government or private entity or organization have been, or can readily 
be obtained, or renewed for any use on which the value estimates provided in this report are based. 

4. Full compliance with all applicable federal, state and local zoning, use, occupancy, environmental, and similar laws 
and regulations is assumed, unless otherwise stated. 

5. No responsibility is taken for changes in market conditions and no obligation is assumed to revise this report to 
reflect events or conditions, which occur subsequent to the appraisal date hereof. 

6. Responsible ownership and competent property management are assumed. 

7. The allocation, if any, in this report of the total valuation among components of the property applies only to the 
program of utilization stated in this report. The separate values for any components may not be applicable for any 
other purpose and must not be used in conjunction with any other appraisal. 

8. Areas and dimensions of the property were obtained from sources believed to be reliable. Maps or sketches, if 
included in this report, are only to assist the reader in visualizing the property and no responsibility is assumed 
for their accuracy. No independent surveys were conducted. 

9. It is assumed that there are no hidden or unapparent conditions of the property, subsoil, or structures that affect 
value. No responsibility is assumed for such conditions or for arranging for engineering studies that may be 
required to discover them. 

10. No soil analysis or geological studies were ordered or made in conjunction with this report, nor was an 
investigation made of any water, oil, gas, coal, or other subsurface mineral and use rights or conditions. 

11. Neither Kroll REAG nor any individuals signing or associated with this report shall be required by reason of this 
report to give further consultation, to provide testimony or appear in court or other legal proceedings, unless 
specific arrangements thereto for have been made. 

12. This appraisal has been made in conformance with, and is subject to, the requirements of the Code of Professional 
Ethics and Standards of Professional Conduct of the Appraisal Institute and the Uniform Standards of 
Professional Appraisal Practice. 

13. We have not been engaged nor are we qualified to detect the existence of hazardous material, which may or may 
not be present on or near the property. The presence of potentially hazardous substances such as asbestos, urea-
formaldehyde foam insulation, industrial wastes, etc. may affect the value of the property. The value estimate 
herein is predicated on the assumption that there is no such material on, in, or near the property that would cause 
a loss in value. No responsibility is assumed for any such conditions or for any expertise or engineering knowledge 
required to discover them. The client should retain an expert in this field if further information is desired. 

14. The date of value to which the conclusions and opinions expressed in this report apply is set forth in the opinion 
letter at the front of this report. Our value opinion is based on the purchasing power of the United States' dollar 
as of this date. 



General Assumptions And Limiting Conditions (Continued)

15. The Americans with Disabilities Act (“ADA”) became effective January 26, 1992. We have not made a specific 
compliance survey and analysis of this property to determine whether or not it is in conformity with the various 
detailed requirements of the ADA. It is possible that a compliance survey of the property along with a detailed 
study of ADA requirements could reveal that the property is not in compliance with the act. If so, this would have 
a negative effect on the property value. We were not furnished with any compliance surveys or any other 
documents pertaining to this issue and therefore did not consider compliance or noncompliance with the ADA 
requirements when estimating the value of the property. 

16. In accordance with our agreement, this report is limited to the value of the subject property. One or more additional 
issues may exist that could affect the Federal tax treatment of the subject property with respect to which we have 
prepared this report. This report does not consider or provide a conclusion with respect to any of those issues. 
With respect to any significant Federal tax issue outside the scope of this report, this report was not written, and 
cannot be used, by anyone for the purpose of avoiding Federal tax penalties. 

Extraordinary Assumptions 
When a value opinion is subject to an extraordinary assumption or hypothetical condition, the appraiser must state that 
condition so that its effect on the value opinion or conclusion is clear. An extraordinary assumption is an assumption 
that is directly related to a specific assignment, which if found to be false, could alter the appraiser's opinions or 
conclusions. Extraordinary assumptions presume as fact otherwise uncertain information about physical, legal, or 
economic characteristics of the subject property; or about conditions external to the property such as market conditions 
or trends; or about the integrity of data used in an analysis. An extraordinary assumption may be used in an assignment 
only if: 

� It is required to properly develop credible opinions and conclusions; 

� The appraiser has a reasonable basis for the extraordinary assumption; 

� Use of the extraordinary assumption results in a credible analysis; and 

� The appraiser complies with the disclosure requirements set forth in USPAP for extraordinary assumptions. 

The use of an Extraordinary Assumption(s) may have impacted the results of the assignment. 

� As per the terms of the engagement, a reinspection of the subject property was not completed as part of this 
valuation.  The subject property was last inspected on an interior and exterior basis on October 22, 2014 with 
an additional exterior-only inspection on October 11, 2017.  It is an extraordinary assumption of this appraisal 
that no material changes to the physical nature of the building have occurred since our last inspection, and that 
no items of deferred maintenance or any other issues that would materially impact value exist. 

� We were provided a CACW document which includes capital expenditure costs yet to be spent. It is an 
extraordinary assumption of this appraisal that these figures are accurate and are the sole capital expenditures 
relevant to the subject property. 

 Hypothetical Conditions 
Hypothetical conditions assume conditions contrary to known facts about physical, legal, or economic characteristics of 
the subject property; or about conditions external to the property, such as market conditions or trends; or about the 
integrity of data used in an analysis. A hypothetical condition may be used in an assignment only if: 

� Use of the hypothetical condition is clearly required for legal purposes, for purposes of reasonable analysis, or 
for purposes of comparison; 

� Use of the hypothetical condition results in a credible analysis; and 

� The appraiser complies with the disclosure requirements set forth in USPAP for hypothetical conditions. 

No Hypothetical Conditions were made for this assignment.  
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We certify that, to the best of our knowledge and belief:

� The statements of fact contained in this report are true and correct. 

� The reported analyses, opinions, and conclusions of the signers are limited only by the reported assumptions and 
limiting conditions, and are our personal, impartial, and unbiased professional analyses, opinions, and conclusions. 

� The signers of this report has no present or prospective interest in the property that is the subject of this report, 
and no personal interest with respect to the parties involved. 

� Allyson Lynch O'Malley or Ross Prindle have performed no services, specifically 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. Mark Tekirian, MAI, a former Kroll employee, previously appraised the 
subject property within the past three years with valuation dates of October 31, 2019, September 30, 2020 and 
September 30, 2021. 

� The signers are not biased with respect to the property that is the subject of this report or to the parties involved 
with this assignment. 

� The engagement in this assignment was not contingent upon developing or reporting predetermined results. 

� The 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. 

� The reported analysis, 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, and the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, as set forth by the Appraisal 
Standards Board of the Appraisal Foundation. 

� A former representative of Kroll, LLC performed an inspection of the property subject to this report on October 
22, 2014 and a subsequent exterior-only inspection on October 11, 2017; however, Allyson Lynch O’Malley and 
Ross Prindle did not complete an inspection.  

� No one provided real property appraisal assistance to the individuals signing this report.  

� The use of this report is subject to the requirements of the Appraisal Institute relating to review by its duly 
authorized representatives.  

� As of the date of this report, Ross Prindle and Allyson Lynch O'Malley has completed the continuing education 
program for the Appraisal Institute and Candidates of Designation of the Appraisal Institute respectively.

Allyson Lynch O'Malley
Vice President 
State Certified General Real Estate Appraiser 
New York License No. 46000053844 
Expiration Date 8/17/2024 
215-430-6170 
Allyson.Lynchomalley@kroll.com 

Ross A. Prindle, MAI
Managing Director 
312-697-4740 
Ross.Prindle@kroll.com 
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Property Identification  
The subject property, located at 110 William Street, New York, NY, is a mixed-use, mid-rise office property with ground 
floor retail located in the Insurance District submarket. The assessor parcel Number is: Block 77, Lot 8.  

Legal Description  
Please refer to the addenda. 

Client/Intended Use/Users 
The client of this specific assignment is Pacific Oak Capital Advisors. The intended use of this appraisal is to assist the 
client in making financial reporting decisions related to this asset. Pacific Oak Capital Advisors is the only intended user 
of this report. 

Purpose 
The purpose of this appraisal is to develop an opinion of the As-Is Market Value (Leased Fee). 

Definition Of Market Value 
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, knowledgeably, and assuming that 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 United States 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.1

Property Rights Appraised 
The property rights appraised constitute the leased fee interest. 

Leased Fee Interest 
A freehold (ownership interest) where the possessory interest has been granted to another party by creation of a 
contractual landlord-tenant relationship.2

Non-Discrimination Statement 
This appraisal has been completed without regard to race, color, religion, national origin, sex, marital status or any other 
prohibited basis, and does not contain references which could be regarded as discriminatory. 

1 Office of Comptroller of the Currency (OCC), Title 12 of the Code of Federal Regulation, Part 34, Subpart C -Appraisals, 34.42 (g); Office of Thrift 

Supervision (OTS), 12 CFR 564.2 (g); This is also compatible with the FDIC, FRS and NCUA definitions of market value. 
2 The Dictionary of Real Estate Appraisal, Sixth Edition, Appraisal Institute, Chicago, Illinois, 2015
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Personal Property & Business Intangible 
There is no personal property (FF&E) or business intangible value included in this appraisal.

Property And Sales History 
Current Owner 
The subject title is currently recorded in the name of 110 William Property Investors III, LLC who acquired title to the 
property on April 29, 2014, for the improvements for $261,100,000, as recorded in the New York County Deed Records. 
Pacific Oak Capital Advisors assumed a loan in the amount of $141,500,000 from U.S. Bank National Association as 
part of the transaction.  The contract was signed on December 4, 2013, which equates to an escrow period of 147 days. 

Three-Year Sales History 
Ownership of the subject property has not changed in the past three years. We are unaware of any pending sales or 
listing activity relating to the subject property. 
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According to the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, it is the appraiser’s responsibility to develop 
and report a scope of work that results in credible results that are appropriate for the appraisal problem and intended 
user(s). Therefore, the appraiser must identify and consider:

� The client and intended users 

� The intended use of the report 
� The type and definition of value 

� The effective date of value 

� Assignment conditions 
� Typical client expectations 

� Typical appraisal work by peers for similar assignments 

The client of this specific assignment is Pacific Oak Capital Advisors. in making financial reporting decisions related to 
this asset. Pacific Oak Capital Advisors is the only intended user of this report. 

The scope of work for this assignment was based on the needs and prior communications with the Client. The purpose 
of this assignment—which was prepared as an Appraisal Report in accordance with USPAP Standards Rule 2-2a, with 
the analysis stated in the document and representing a fully described level of analysis—is to form an opinion of the 
As-Is Market Value (Leased Fee) for the subject property, as of the most recent date of inspection (September 30, 2022).  
. Specifically, the scope of work and report content herein is commensurate with the relative risk that is associated with 
this particular transaction as determined by the Client, Pacific Oak Capital Advisors. 

We have conducted primary research and-wherever possible-we have verified and/or re-verified applicable tax data, 
zoning requirements, flood zone status, demographics, and comparable listing, sale and rental information which was 
gathered via: a) public records, b) comments from local brokers and market participants, c) third party data such as 
CoStar, Reis, LoopNet, Real Quest, etc., d) other sources such as related or previous appraisal projects; and e) 
observations of the micro and/or macro market environments with respect to physical and economic factors relevant to 
the valuation process. Then we analyzed, correlated and reconciled the results with the use of appropriate and accepted 
appraisal methodology to arrive at a reasonable and defensible value conclusion via the Sales Comparison and Income 
(Discounted Cash Flow) Approaches to value. 

The appraisal analyzes the regional and local area profiles including employment, population, household income and 
real estate trends. The local area was inspected to consider external influences on the subject. 

The appraisal analyzes legal and physical features of the subject including site size, improvement size, flood zone, 
seismic zone, site zoning, easements, encumbrances, site access and site exposure. 

The appraisal includes an office market analysis for the New York City market and Insurance District submarket using 
vacancy, absorption, supply and rent data. Conclusions were drawn for the subject’s competitive position given its 
physical and locational features, current market conditions and external influences. 

We have estimated a reasonable exposure time and marketing time associated with the value estimate presented. 

The appraisal includes a Highest and Best Use analysis and conclusions have been completed for the highest and best 
use of the subject property As Vacant and As Improved. The analysis considered legal, locational, physical and financial 
feasibility characteristics of the subject site and existing improvements. 

We verified the accuracy of the rent roll against leases or made adjustments where required except where otherwise 
noted as well as verified the accuracy of any Argus or cash flow input against the leases (if provided) as we have read 
or reviewed all of the leases provided to substantiate the quantity and durability of the gross revenue stream.  
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We completed an analysis of the subject’s existing and/or pro forma economic operating characteristics and 
attempted—where possible—to identify all lease provisions pertaining to use clauses, co-tenancy requirements (initial 
opening and ongoing), kick-out provisions, sales volume out clauses, "go dark" clauses and operating covenants, (if 
applicable this information has been presented in a table format on a tenant-by-tenant basis.  

We have provided prior professional services regarding the subject property, in the capacity as appraisers or otherwise, 
within a three-year period immediately preceding the date of acceptance of this assignment. 

We have not completed a site inspection for this valuation update due to the ongoing COVID-19 pandemic.  As such 
we have not observed the interior and exterior of the subject’s improvements and the surrounding land area since our 
last inspection on October 22, 2014, and supplemental exterior-only inspection on October 11, 2017 and assume there 
have been no material changes since our last inspection. We did not attempt to detect any physical issues with the site 
area that would not be readily observable without removal of fixtures or fixed elements or any foliage at the site. As 
well, we did not attempt to detect any environmental hazards at the subject that were not readily observable during our 
on-site visitation, nor did we conduct any off-site research into potential environmental hazards which might impact 
the subject. Finally, no research into pending legal proceedings (such as planned condemnation for public-right-of-way, 
etc.) was undertaken. 

Unless otherwise noted in this appraisal, area measurements were taken from the information made available to us that 
was provided from the Client and site surveys or other sources. These figures have been cross-checked to the extent 
possible with public records. However, in no event—unless otherwise noted in this report—have we conducted 
measurements of the specific areas (these figures are taken solely from the information provided by the Client, site 
surveys or other sources).  

The authors of this report is aware of the Competency Rule of USPAP and meets the standards. 
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Exposure & Marketing Time 
Marketing time and exposure time are both influenced by price. That is, a prudent buyer could be enticed to acquire the 
property in less time if the price were less. Hence, the time span cited below coincides with the value opinion(s) formed 
herein. 

USPAP Standard rule 1-2(c)(iv) requires an opinion of exposure time, not marketing time, when the purpose of the 
appraisal is to estimate market value. In the recent past, the volume of competitive properties offered for sale, sale 
prices, and vacancy rates have fluctuated little. Sale concessions have not been prevalent. The following information is 
used to estimate exposure time and marketing time for the subject: 

Conclusion 
Given the analysis we have analyzed the exposure time as three to six months. Further, Our marketing time of three to six 
months is estimated for the subject. 
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Introduction  
We have analyzed demographic and economic information as it relates to the interaction of real estate market’s supply 
and demand. This market analysis provides a tool to predict a property’s market position and to estimate current and 
future occupancy and rental rates. Furthermore, a market analysis provides a basis for determining highest and best 
use of the subject property. Overall market conditions, as well as the property’s ability to compete in its market segment, 
influence income and occupancy performance. Market conditions are influenced by a variety of factors; we have focused 
on the historical and projected trends for a.) gross domestic product; b.) population; c.) employment; d.) personal income; 
e.) consumer spending; and, f.) housing. 

The subject market’s economic performance and the property’s ability to maintain its market position is a result of its 
specific attributes, including overall quality, amenities, location and reputation in the marketplace. To evaluate the 
factors that influence a property’s income potential over a projection term, the market has been analyzed at two levels: 
first from a broad market perspective (Regional Overview) without specific consideration of the subject property; second 
from a more narrowly defined market perspective with regards to the subject’s neighborhood influences (Neighborhood 
Analysis). 

The subject property is located in New York, New York. The map presented below illustrates the subject property 
location relative to the New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ MSA Division metropolitan area. 
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Current Economic Conditions 
CoStar Economic Analysis – New York Office Market 

At the start of 2020, New York City's economy was on solid footing. Tech, media, and finance firms were continuing to 
expand their presence, leading to near-record levels of employment and participation. As hiring increased, so has the 
population, with New York City growing by 7.7% since 2010. Rising tourism contributed to an economic impact of $70 
billion in 2019 which helped fuel the growth of both the retail and hospitality sectors. 

Today, however, New York City's recovery continues to slightly lag other major metropolitan areas that have already 
exceeded their prepandemic employment levels. While 97% of all private sector jobs have been regained, the seasonally 
adjusted unemployment rate of New York City, at 6.6%, is still elevated compared to the national average of 3.7%. The 
tourism industry has been one of the key casualties of the pandemic. The number of jobs supported by tourism spending 
surpassed 450,000 prepandemic and in order to reach prepandemic hiring levels, the leisure and hospitality sector in 
New York City still needs to regain more than 40,000 jobs. 

But with business restrictions easing, New York City's retail, dining, and hospitality sectors have continued to witness 
improvements since the start of the year. Hotel weekday occupancy has steadily improved throughout 2022, which has 
resulted in operators revising their year-end outlooks. National fast-food chains have taken advantage of a more 
favorable leasing environment and have opened new locations throughout the city as well. 

And although more New Yorkers continue to travel and enjoy leisure activities, most are still not utilizing the office. With 
many companies continuing to operate in remote or hybrid settings, office usage in New York remains far below 
prepandemic levels according to data provided by Kastle Systems. This decline in usage continues to negatively impact 
the many small businesses located in predominantly office-centric neighborhoods that catered to this group. Despite 
offices being largely empty, the office-using employment sectors of tech and finance have regained all jobs lost. 
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Unemployment 
The following graphs charts the trailing 18 months and trailing 10 years unemployment rate for the United States, 
Northeast Region, New York, New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ MSA Division, and New York County. 
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Employment 
The following chart shows the trailing 10 years employment for the state of New York, New York-Jersey City-White 
Plains, NY-NJ MSA Division, and New York County. 



Neighborhood Analysis 

November 29, 2022 21

Introduction
A property is an integral part of its surrounding and must not be treated as an entity separate and apart from its 
surroundings.  The value of a property is not found exclusively in its physical characteristics. Physical, economic, political 
and sociological forces found in the area interact to give value to a property. In order to determine the degree of influence 
extended by these forces on a property, their past and probable future trends must be analyzed in depth. Therefore, in 
order to determine the value of a property, a careful and thorough analysis must be made of the area in which the 
property under study is found. The area is commonly referred to as a neighborhood. 

“The productivity of real estate is strongly influenced by its economic and physical location. Analyzing economic location 
goes beyond identification of the physical position of one property in relation to another. The analysis of economic 
location begins with identification of the economic activities in the neighborhood or trade area, which is delineated by 
physical, political and socioeconomic boundaries or by time-distance relationships represented by travel times to and 
from common destinations.” Therefore, in order to estimate the value of a property, a careful and thorough analysis 
must be made of the area in which the property under study is found.  The area is commonly referred to as a 
neighborhood. 

A neighborhood can be a portion of a city, a community or an entire town.  It is usually considered to be an area which 
exhibits a fairly high degree of homogeneity as to use, tenancy and certain other characteristics. Therefore, in real estate 
terminology, a homogeneous neighborhood is one in which property use types are similar. Thus, a neighborhood is more 
or less a unified area with somewhat definite boundaries.  The objective of a neighborhood analysis is to determine 
perceivable patterns of growth, structure and change that may detract from or enhance property values. The analysis 
provides a framework or context in which the property values are estimated.  A neighborhood map is presented below, 
followed by a discussion of the subject’s neighborhood. 

Subject Neighborhood Delineation 
While a certain level of subjectivity exists in attempting to quantify the limits of a property’s neighborhood, based upon 
our observations of road patterns and the competition, we believe the subject’s neighborhood is defined by New York 
City Hall to the north, Brooklyn Bridge, Pearl Street and East River to the east, Water Street and FDR Drive to the south, 
Broadway and Trinity Place to the west.
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Location 
The subject property is located at the northeast corner of William and John Streets in Lower Manhattan, New York City.  

New York City, or simply New York, is the most populous city in the United States with an enumerated population of 
8,804,190 as of the 2020 census distributed over approximately 302.6 square miles. New York is located at the 
southern tip of the U.S. state of New York, is a cultural, financial, and media capital of the world, which significantly 
influences commerce, entertainment, research, technology, education, politics, tourism, art, fashion and sports.  

Lower Manhattan, also known as Downtown Manhattan or Downtown New York, is the southernmost part of 
Manhattan, which is the central borough for business, culture, and government in New York. Lower Manhattan is defined 
as the area delineated on the north by 14th Street, the west by the Hudson River, the east by the East River and the 
south by New York Harbor. The Lower Manhattan business district, known as the Financial District, forms the core of 
the area below Chambers Street and as of 2018, the district has a population of approximately 61,000 residents.  

In addition, Lower Manhattan is the 4th largest business district in the United States, after Midtown Manhattan, the 
Chicago Loop, and Washington. It is home to the New York Stock Exchange on Wall Street, and the corporate 
headquarters of NASDAQ, as well as headquarters of large companies such as AIG, Goldman Sachs, and Verizon 
Communications.  

Access & Linkages 

Primary road access to the subject property is provided by William Street, a one-way neighborhood street, and John 
Street, a one-way neighborhood street in Lower Manhattan. 

The subject’s immediate neighborhood primarily consists of office properties with ground floor retail, institutional 
properties, and some multi-family space. The area’s immediate proximity to the Fulton Street Subway Station provides 
tenants with easy access to various uptown and downtown rail lines, making it a convenient location for employees 
who utilize public transportation during their commute to and from work.  Additionally, 110 William’s location on the 
east side of Manhattan provides access to FDR Drive and a connection to Brooklyn via the Brooklyn Bridge and Battery 
Tunnel. Slightly further west, the West Side Highway connects tenants with New Jersey via the Holland Tunnel, Lincoln 
Tunnel, and George Washington Bridge. 

Given all the preceding factors, the subject neighborhood has good access and linkage characteristics which benefits 
the office submarket. 
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The following tables and maps highlight the development in and around the subject. 
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The land use in the subject’s immediate neighborhood consists of a significant amount of commercial property, 
comprising of a mix of many property types. The following chart illustrates the high concentration of multifamily and 
office properties compared to retail and industrial properties.
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Demographics 
The following information reflects the demographics for the subject’s area. 

Population 
The estimate provided by ESRI for the current 2022 population within the subject neighborhood’s 3 mile radius is 
994,878 representing a 1.10% change since 2020. ESRI’s 2020 population estimate for the subject’s 5 mile radius is 
2,535,817, which represents a 1.34% change since 2020. 

Looking forward, ESRI estimates that the population within the subject neighborhood’s 3 mile radius is forecasted to 
change to 963,046 by the year 2027. As for the broader area, ESRI forecasts that the population within the subject’s 5 
mile radius will change to 2,459,930 over the next five years. The population estimates for the next five years within 
the subject’s 5 mile radius represents a (2.99%) change as well as a (6.57%) change within the subject’s 1 mile radius 
for the same period. 

Households 
The estimates provided by ESRI indicate that the number of households within the subject neighborhood’s 3 mile radius 
is 470,667, which is a 1.38% change since 2020. Within the subject’s broader 5 mile radius, ESRI estimates that the 
number of households is 1,123,754, a 1.46% change over the same period of time.  
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By the year 2027, the estimates provided by ESRI indicate that the number of households within the subject 
neighborhood’s 3 mile radius will change by (1.31%) to 464,492 households. Additionally, ESRI’s estimate for total 
households over the next five years within the subject’s broader 5 mile radius indicates an expected change of (1.51%) 
which will result in a total household estimate of 1,106,788. 

Looking back, the number of households in the subject neighborhood’s 3 mile radius changed 16.17% during the ten-
year period of 2010 to 2020. Since then, it has changed by 1.38%. 

Income 
Income estimates provided by ESRI for the subject neighborhood’s 3 mile radius indicates that the median household 
income is $127,022 and that the average household income is $190,566. Further, the estimates provided by ESRI 
indicate that, for the subject’s broader 5 mile radius the median household income is $104,343, and the average 
household income is $164,187. Given that there are reportedly 1,123,754 households in the subject’s 5 mile radius, it 
is estimated that the local effective buying income is around $184,505,797,998. 

Conclusion 
Based on our observation and the data provided by ESRI, it is perceived that the income and population demographics 
for the subject neighborhood exhibit above average characteristics in terms of reported population growth and income 
levels. As previously mentioned, the population growth for the subject’s 3 mile radius has increased 1.10% since 2020 
and based on the projections provided by ESRI, it is expected to continue to increase another (3.20%) during the next 
5 years. Lastly, we perceive that, since average household incomes are above the national average ($190,566, for the 
subject’s 3 mile radius) and given that the area is well-populated (470,667 households in a 3 mile radius), developments 
like the subject should be adequately supported.  
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In this section, market conditions which influence the subject property are analyzed. An overview of Office supply and 
demand conditions for the New York City market and Insurance District submarket is presented. Key supply and demand 
statistics for the most recent year, historical averages and a projection are summarized in the tables below.
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The New York City Office market demonstrates positive conditions. There has been an increase in supply over the last 
year. Vacancy has remained static over the last several periods hovering near the most recent figure at 12.2%. Market 
rent growth has also remained somewhat static as well. Net absorption was negative for the last year. 

The Insurance District Office submarket generally mirrors the broader area in terms of rent and demand growth. 
Vacancy had fluctuations between 10.3% and 18.6% throughout the last several periods, with the most recent figure 
at the high. Market rents were relatively stable as well ranging with the most recent figure in-between at $49.30 PSF. 
It is noted that rents in this submarket are historically above that of the MSA. Net absorption was negative for the last 
several years.  
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Mark Rent, Sale Price, Vacancy & Inventory 

Market Analysis Conclusion 
Overall, investors would recognize these general office conditions and the subject’s positioning in the immediate market 
area as having a negative overall influence with upward potential when contemplating purchase of the subject. To 
conclude, the market should be monitored from time to time to assess its impact on market values. 
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The following summaries the salient characteristics of the subject site:  

Address 110 William Street, New York, New York.

Location The subject property is located along the northeast corner of William and John Streets 
in Lower Manhattan, New York City. 

Census Tract 36-061-001502

Arterial Access  110 William is located in the Insurance District of Manhattan, which is linked by major 
transportation routes including Interstate 95, Interstate 495, and Route 80, all within a 
5-mile radius of the subject property.

Rail Access The Property has a Fulton Street Subway entrance on site leading to the A, C, 2, and 3 
lines. The Property is also conveniently located near the Nassau Street J and Z lines, 
Fulton Street 4 and 5 lines, and Cortlandt N and R lines. 

Water/Port Access  In addition to public transportation, 110 William's location on the east side of 
Manhattan provides convenient access to FDR Drive and a direct connection to the 
Brooklyn Bridge and Brooklyn Battery Tunnel. To the west is the West Side Highway, 
which is directly connected to the Holland Tunnel, the Lincoln Tunnel, and the George 
Washington Bridge. 
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Adjacent Properties  
 North Fulton Street borders the property to the north and provides several access points to 

the Fulton Street Subway Station. Land uses in the area predominantly consist of office 
buildings with ground floor retail and institutional buildings. A Pace University building 
is located on William Street just north of the subject. 

 South A second main entrance to the building is located on John Street, which borders the 
subject directly to the south. Both the Fulton Street Subway Station and the building’s 
service entrance are also accessible via John Street. Nearby properties consist primarily 
of office space with ground floor retail is located here. 

 East Gold Street borders the property to the east and holds various office properties with 
ground floor retail. An underground parking garage is also located on Gold Street, along 
with several mid-rise and high-rise multi-family properties within close proximity to the 
subject.  

 West The main entrance to the building sits on William Street, which borders the property 
directly to the West. HSBC, a ground floor tenant at the property, also has an entrance 
on William Street. The immediate area is primarily made up of office buildings with 
ground floor retail, including several cafés and convenience stores. 

Accessibility Access to the subject site is considered good overall.  

Exposure & Visibility Exposure of the subject is good.

Flood Plain Zone X (Unshaded). This is referenced by Panel Number 3604970184F, dated 
September 05, 2007. Zone X (unshaded) is a minimal risk area. Areas of minimal hazard 
are studied based upon the principal source of flood in the area. However, buildings in 
these zones could be flooded by severe, concentrated rainfall coupled with inadequate 
local drainage systems. Local storm water drainage systems are not normally 
considered in a community’s flood insurance study. The failure of a local drainage 
system can create areas of high flood risk within these zones. Flood insurance is 
available in participating communities but is not required by regulation in these zones. 
Nearly 25% of all flood claims filed are for structures located within these zones. 
Minimal risk areas outside the 1% and 0.2% annual chance floodplains. No BFEs or 
base flood depths are shown within these zones. (Zone X (unshaded) is used on new 
and revised maps in place of Zone C.)   
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Easements A preliminary title report was not available for review. During the property inspection, 
no adverse easements or encumbrances were noted. This appraisal assumes that there 
are no adverse easements present. If questions arise, further research is advised.

Soils A detailed soils analysis was not available for review. Based on the development of the 
subject, it appears the soils are stable and suitable for the existing improvements.

Hazardous Waste I have not conducted an independent investigation to determine the presence or 
absence of toxins on the subject property. If questions arise, the reader is strongly 
cautioned to seek qualified professional assistance in this matter. Please see the 
Assumptions and Limiting Conditions for a full disclaimer. 

Site Rating Overall, the subject site is considered good as an office site in terms of its location, 
exposure and access to employment, education, and shopping centers, based on its 
location along a neighborhood street. 

Site Conclusion No significant detriments were discovered that would inhibit development in 
accordance with the highest and best use of the subject property. The site’s physical 
and legal characteristics appear to be supportive of and suitable for the subject’s 
current use.
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Current Taxation & Assessment Description 
The subject’s assessed values and property taxes for the current year are summarized in more detail in the following 
table.  

Real property in New York City is assessed at 45% of market value, which indicates an implied market value of 
$145,247,000.  

Any changes to assessed values are phased in over a five-year period. New York City applies 20% of the change each 
year for five years. In any given year, there are multiple transitions being applied which results in an actual assessed 
value and a transitional assessed value for the property each year. The law requires that whichever number is lower – 
the actual assessed value or transitional assessed value – is used to determine the property’s tax bill. However, if 
physical changes are made to a property, the full value of the improvements is not phased in over a five-year period, 
but rather is immediately applied. 

A historical analysis of the tax assessments at the subject property are detailed below:  
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The subject is located in the General Central Commercial District/Special Lower Manhattan District  (C6-4; L-M) zoning 
area which was established to enhance the vitality of Lower Manhattan, home of the city’s oldest central business 
district and a growing residential community. The district regulations allow for the conversion of older commercial 
buildings to residential use and encourage a dynamic mix of uses in the area while protecting its distinctive skyline and 
old street patterns. The built character of the area is enhanced by height and setback regulations and limitations on the 
dimensions of tall buildings. The pedestrian environment is enriched by requirements for retail continuity, pedestrian 
circulation space and subway station improvements.  

Zoning Conclusion 
The current use for the subject property is mid-rise office and is a permitted use based on the current zoning guidelines. 
A zoning change for the subject does not appear likely.  Based on the foregoing, it appears that the subject’s 
improvements are a legally conforming use of the subject site.  

It is recommended that local planning and zoning personnel be contacted regarding more specific information that may 
be applicable to the subject. We note that this appraisal is not intended to be a detailed determination of compliance, 
as that determination is beyond the scope of this real estate appraisal assignment. 
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The following summaries the salient characteristics of the subject improvements. 

Overview The subject property, located at 110 William Street, New York, NY, is a mixed-use, mid-
rise office property with ground floor retail located in the Insurance District submarket. 

Foundation Poured concrete slab. 

Exterior Walls/Framing Structural steel with masonry and concrete encasement. 

Roof Flat / Insulated rubber membrane with a gravel ballast. 

Elevator 23 Passenger, 1 Freight. 

Heating & AC (HVAC) Heating: Direct steam; Cooling: Central chiller/cooling tower with cooling coils. 

Insulation Assumed to be standard and to code for both walls and ceilings. 

Lighting Mix of fluorescent and incandescent lighting. 

Electrical Assumed adequate and to code. 

Interior Walls Painted drywall. 

Doors and Windows Standard storefront windows and doors, glass in aluminum frames. 

Ceilings Suspended acoustical tile system throughout. 

Plumbing Assumed to be adequate and to code. 
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Floor Covering Floors throughout the office, corridor, or lobby areas contain either marble finish, 
terrazzo, resilient tile, ceramic tile, carpet, or exposed hard wood. 

Fire Protection The subject has a wet fire sprinkler system. 

Interior Finish/Build-Out The interior of the subject is typical of a multi-Tenant office building with Floors 
throughout the office, corridor, or lobby areas contain either marble finish, terrazzo, 
resilient tile, ceramic tile, carpet or exposed hard wood. flooring, Suspended acoustical 
tile system throughout ceilings and Painted drywall walls.  

Site Improvements The site is improved with asphalt pavement and concrete sidewalks without any 
landscaping. 

Landscaping None, the building covers the entire site. 

Parking None. 

Deferred Maintenance The subject property has an ongoing maintenance program in place. Based on an 
interview with the property owner/manager/contact and the onsite inspection by the 
field appraiser, no observable deferred maintenance exists. 

Functional Design The building features a functional Mid-Rise Office design with typical site coverage.

ADA Comment This analysis assumes that the subject complies with all ADA requirements. Please 
refer to the Assumptions and Limiting Conditions section.

Hazardous Materials A Phase I report was not provided. This appraisal assumes that the improvements are 
constructed free of all hazardous waste and toxic materials, including (but not limited 
to) unseen asbestos and mold. Please refer to the Assumptions and Limiting Conditions 
section regarding this issue. 
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The theory of highest and best use is fundamental to the concept of value.  Highest and best use analysis identifies the 
most profitable, competitive use to which the property can be put.  The highest and best use of a property is based on 
the competitive forces within the market and submarket and provides the foundation for a detailed investigation of the 
competitive position of the subject property in the minds of market participants.  Highest and best use may be defined 
as: 

“The reasonably probable and legal use of vacant land or an improved property that is physically possible, 
appropriately supported, and financially feasible and that results in the highest value.”     

The four criteria the highest and best use must meet are 1) legally permissible, 2) physically possible, 3) financially 
feasible and 4) maximally productive.  In arriving at the estimate of highest and best use, the subject was analyzed as 
vacant and as improved as of the date of value.  In each of the previous sections of the report including the Market 
Analysis, Site Description, Improvement Description, Real Estate Taxes and Zoning we have identified factors that 
influence value.  These factors shape our conclusions for the Highest and Best Use as Vacant and As Improved.

This section develops the highest and best use of the subject property As-Vacant and As Improved.

As Vacant Analysis 
In this section the highest and best use of the subject as vacant is concluded after taking into consideration financial 
feasibility, maximal productivity, marketability, legal, and physical factors.  

Legally Permissible 
Private restrictions, zoning, building codes, historic district controls, and environmental regulations are considered, if 
applicable to the subject site. The legal factors influencing the highest and best use of the subject site are primarily 
government regulations such as zoning ordinances. Permitted uses of the subject’s General Central Commercial 
District/Special Lower Manhattan District  (C6-4; L-M) include most commercial, retail, and residential uses, including 
corporate headquarters, hotels, retail stores, and some residential uses in mixed-use buildings. A zoning change is not
likely; therefore, uses outside of those permitted by the C6-4; L-M zoning are not considered moving forward in the as-
vacant analysis.  

Physical Possible 
The test of what is physically possible for the subject site considers physical and locational characteristics that influence 
its highest and best use. In terms of physical features, the subject site totals 0.7500-acres (32,670 SF), it is generally 
rectangular in shape and has a level topography. The site has good exposure and good overall access. There are no 
physical limitations that would prohibit development of any of the by-right uses on the site.

Financial Feasibility 
Based on the analysis of the subject’s market and an examination of costs, a newly constructed building similar to the 
subject would likely have a value commensurate with its cost; however, a speculative build is not prudent, and the site 
should only be developed for an identified user. 

Maximum Productivity 
There is only one use that creates value and at the same time conforms to the requirements of the first three tests. 
Financial feasibility, maximal productivity, marketability, legal, and physical factors have been considered and the 
highest and best use of the subject site as-vacant concluded to be to hold for development of an office building with 
ground floor retail as demand and economic conditions warrants.
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As Improved Analysis 
The legal factors influencing the highest and best use of the subject property are primarily governmental regulations 
such as zoning and building codes. The subject’s improvements were constructed in 1918 with expansions in 1959 and 
renovations in 2006 and are a legal, conforming use. The physical and location characteristics of the subject 
improvements have been previously discussed in this report. The project is of good quality construction and in good 
condition, with adequate site coverage. Therefore, the property as improved, meets the physical and location criteria as 
the highest and best use of the property. 

In addition to legal and physical considerations, analysis of the subject property as-improved requires consideration of 
alternative uses. The five possible alternative treatments of the property are demolition (not warranted as the 
improvements contribute substantial value to the site), expansion (not warranted, no excess or surplus land), renovation 
(not warranted), conversion (not applicable), and continued use "as-is".  

Among the five alternative uses, as improved with a mid-rise office building with ground floor retail is the Highest and 
Best Use of the subject As Improved. 

Most Probable Buyer 
Based on the type of property and the income generating potential of the improvements, it is our opinion that the most 
probable buyer for the subject would be a regional or national institutional investor. 
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In traditional valuation theory, the three approaches to estimating the value of an asset are the cost approach, sales 
comparison approach, and income capitalization approach. Each approach assumes valuation of the property at the 
property’s highest and best use.  From the indications of these analyses, an opinion of value is reached based upon 
expert judgment within the outline of the appraisal process. 

Site Valuation 
Characteristics specific to the subject property do not warrant that a site value is developed. Therefore, this appraisal 
does not provide a valuation of the subject site. 

Cost Approach 
The cost approach considers the cost to replace the proposed improvements, less accrued depreciation, plus the market 
value of the land.  The cost approach is based on the understanding that market participants relate value to cost.  The 
value of the property is derived by adding the estimated value of the land to the current cost of constructing a 
reproduction or replacement for the improvements and then subtracting the amount of depreciation in the structure 
from all causes.  Profit for coordination by the entrepreneur is included in the value indication. 

The Cost Approach has limited applicability due to the age of the improvements and lack of market-based data to 
support an estimate of accrued depreciation. Based on the preceding information, the Cost Approach will not be 
presented. 

Sales Comparison Approach 
The sales comparison approach estimates value based on what other purchasers and sellers in the market have agreed 
to as price for comparable properties.  This approach is based upon the principle of substitution, which states that the 
limits of prices, rents, and rates tend to be set by the prevailing prices, rents, and rates of equally desirable substitutes. 
In conducting the sales comparison approach, we gather data on reasonably substitutable properties and make 
adjustments for transactional and property characteristics. The resulting adjusted prices lead to an estimate of the price 
one might expect to realize upon sale of the property. 

Considering the applicability of this approach in relation to the subject property's characteristics, we consider the 
application of this approach to be warranted.  

Income Capitalization Approach 
The income capitalization approach simulates the reasoning of an investor who views the cash flows that would result 
from the anticipated revenue and expense on a property throughout its lifetime.  The net income developed in our 
analysis is the balance of potential income remaining after vacancy and collection loss, and operating expenses.  This 
net income is then capitalized at an appropriate rate to derive an estimate of value or discounted by an appropriate yield 
rate over a typical projection period in a discounted cash flow analysis.  Thus, two key steps are involved: (1) estimating 
the net income applicable to the subject and (2) choosing appropriate capitalization rates and discount rates.  The 
appropriate rates are ones that will provide both a return on the investment and a return of the investment over the life 
of the particular property. 

The subject is a leased investment property making this valuation technique particularly applicable. Therefore, the 
Income Approach is developed. The Discounted Cash Flow analysis is used in this appraisal. The Direct Capitalization 
method does not contribute substantially to estimating value beyond the DCF analysis and is not presented.  

Correlation and Conclusion 
Based on the agreed upon scope with the client, the subject’s specific characteristics and the interest appraised, this 
appraisal developed Sales Comparison and Income (Discounted Cash Flow) Approaches. The values presented 
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represent the As-Is Market Value (Leased Fee). This appraisal does not develop the Cost Approach, the impact of which 
is addressed in the reconciliation section. 
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The sales comparison approach is a method of estimating market value whereby a subject property is compared with 
similar properties that have recently sold or are currently listed for sale. The sales comparison approach is based on the 
premise that a buyer would pay no more for a specific property than the cost of obtaining a property with the same 
quality, utility, and perceived benefits of ownership. It is based on the principles of supply and demand, balance, 
substitution and externalities. The reliability of this approach is dependent on the availability and verification of data, 
degree of comparability to the subject and absence of atypical conditions affecting the sale price.  The following steps 
describe the applied process of the sales comparison approach.  

� The market in which the subject property competes is investigated; comparable sales, contracts for sale and 
current offerings are reviewed.  

� The most pertinent data is further analyzed, and the quality of the transaction is determined.
� The most meaningful unit of value for the subject property is determined.
� Each comparable sale is analyzed and where appropriate, adjusted to account for differences the subject 

property.  
� The value indication of each comparable sale is analyzed, and the data reconciled for a final indication of value 

via the sales comparison approach.

Comparable Selection 
Our survey of the market uncovered several recent transactions of comparable office properties. The information 
collected on these transfers serves two primary functions. First, they establish the investment criteria and parameters 
upon which office properties are being purchased in the market. Second, the information obtained in the sales 
comparison approach will be utilized to derive an independent indication of value. The presented transactions will 
initially be examined on a sale price per SF NRA basis to standardize our comparison effort.  

Unit of Comparison 

In estimating the value for the subject property via the sales comparison approach, we have employed the price per SF 
method. The price per SF utilizes an analysis of the sales and concludes to an adjusted value per SF. This is then applied 
to the subject property's size in order to derive a value estimate. 

We have researched six comparables for this analysis; these are documented below followed by a location map and 
analysis grid.  Our search criteria is noted below:  

� 3 or 4 Star Rated (Class B+/A-) Office Buildings; 
� Submarkets: Manhattan; 
� Size: Greater than 100,000 Square Feet; 
� Sale Date: After October 1, 2019; and 
� Building Height: Mid to High Rise.

Adjustment Process 
Adjustments to the comparable sales were considered and made when warranted for property rights, financing terms, 
conditions of sale, expenditures after sale and market conditions.  

Transactional Adjustments 
Real Property Rights Conveyed1 When real property rights are sold, they may be the sole subject of the contract or the 
contract may include other rights, less than all of the real property rights, or even rights to another property or properties.  
The property rights sold in a comparable should be similar to the property rights being appraised.  Typical property 
rights include the fee simple interest, leased fee interest and leasehold interest.  
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Financing Terms2 The transaction price of one property may differ from that of an identical property due to different 
financing arrangements.  An adjustment for financing terms usually reflects non-market financing as either above or 
below market.    

Conditions of Sale3 The definition of market value requires “typical motivations of buyers and sellers” where there is no 
duress on either party to consummate the sale.  An adjustment for conditions of sale usually reflects the motivation of 
the buyer or seller who is under duress to complete a transaction. 

Expenditures After Sale4 Expenses that the buyer incurs after purchase (deferred maintenance, HVAC repairs, etc.). No 
adjustments are warranted based on review of the sales.

Time Adjustment 
Market Conditions5 Comparable sales that occurred under market conditions different from those applicable to the 
subject on the effective date of value require adjustment for any differences that affect their values.  An adjustment of 
market conditions is made if general property values have increased or decreased since the transaction dates.  Change 
in market conditions may result from changes in income tax laws, building moratoriums, and fluctuations in supply and 
demand. Each of the comparables transacted after the COVID-19 pandemic, whereby conditions in the commercial real 
estate market have been relatively stable, thus no adjustments were made for market condition. 

Property Adjustments - Quantitative 
Quantitative percentage adjustments are also made for location and physical characteristics such as size, age, site and 
parking ratios, access, exposure, quality and condition, as well as other applicable elements of comparison. Where 
possible the adjustments applied are based on paired data or other statistical analysis. It should be stressed that the 
adjustments are subjective in nature and are meant to illustrate the logic in deriving a value opinion for the subject 
property by the Sales Comparison Approach. 

Location: Location refers to the time-distance relationships, or linkages, between a property or neighborhood and all 
other possible origins and destinations of people going to or coming from the property or neighborhood. An adjustment 
for location within a market area may be required when the locational characteristics of a comparable property are 
different from those of the subject property. The subject property is located in New York, NY, which is in the New York-
Jersey City-White Plains, NY-NJ MSA Division metropolitan area. Based on the available information of similar office 
transactions, we have selected 6 comparable sales in and around the Insurance District submarket of New York, NY. 
The location adjustments applied had varying magnitudes based on the specific locational factors of the subject 
property. Our methodology was to compare the localized demographics and market fundamentals of each subject 
property to the comparables to estimate the magnitude and direction of the location adjustment.  

Physical Characteristics: Physical characteristics may include differences for size, soils, site access, topography, quality 
of construction, architectural style, building materials, age, condition, functional utility, attractiveness, amenities, and 
other characteristics.  The value added or lost by the presence or absence of an item in a comparable property may not 
equal the cost of installing or removing the item.  The market dictates the value contribution of individual components 
to the value of the whole.   

Economic Characteristics: Economic characteristics are the attributes of a property that directly affect its income and is 
typically applied to income-producing properties. Characteristics that typically affect a property’s income include 
operating expenses, quality of management, trade area demographics, tenant mix, rent concessions, lease terms, lease 
expiration dates, renewal options, and lease provisions. 

The Improved Sales Comparison Table is on the following page. 



Sales Comparison Approach (Continued)

November 29, 2022 50



Sales Comparison Approach (Continued)

November 29, 2022 51



Sales Comparison Approach (Continued)

November 29, 2022 52

Improved Sales Photographs 
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Analysis of Comparable Sales 
The comparable sales indicate an overall unadjusted unit value range from $394/SF to $853/SF, and an average of 
$646/SF. After adjustments, the comparables indicate a range for the subject property from $315/SF to $682/SF, and 
$517/SF on average. The adjustment process is summarized below.  

Sale No. 1 ($315/SF Adjusted) - This transaction represents the sale of a 127,597 SF office building located at 580 
Broadway in the Soho submarket of New York, NY, which sold on March 18, 2022, for a confirmed $50,300,000 or 
$394 PSF. 

The sale represented the transfer of the leased fee interest, thus no adjustment for property rights was warranted. A 
downward adjustment was warranted for occupancy as the comparable was reportedly 85% occupied at the date of 
sale. No adjustment was made to financing as the comparable had normal financing conditions. No adjustment was 
made to the sale condition as the comparable had normal sale conditions. The transaction closed on March 18, 2022; 
therefore, no adjustment was made for market conditions as this sale transacted after the COVID-19 pandemic. A 
downward adjustment was made for building size due to the comparable being substantially smaller than the subject, 
as smaller buildings tend to sell for higher unitary prices due to economies of scale. No further adjustments were 
warranted for the physical characteristics of the comparable.  

Sale No. 2 ($522/SF Adjusted) – This transaction represents the sale of a 459,447 SF office building located at 360 
Park Ave S in the Gramercy Park submarket of New York, NY, which sold on December 14, 2021, for a confirmed 
$300,000,000 or $653 PSF. 

The sale represented the transfer of the leased fee interest, thus no adjustment for property rights was warranted. A 
downward adjustment was warranted for occupancy as the comparable was reportedly 100% occupied at the date of 
sale. No adjustment was made to financing as the comparable had normal financing conditions. No adjustment was 
made to the sale condition as the comparable had normal sale conditions. The transaction closed on December 14, 
2021; therefore, no adjustment was made for market conditions as this sale transacted after the COVID-19 pandemic. 
A downward adjustment was made for building size due to the comparable being substantially smaller than the subject, 
as smaller buildings tend to sell for higher unitary prices due to economies of scale. No further adjustments were 
warranted for the physical characteristics of the comparable.  

Sale No. 3 ($682/SF Adjusted) – This transaction represents the sale of a 181,725 SF office building located at 86 
Trinity Pl in the World Trade Center submarket of New York, NY, which sold on October 18, 2021, for a confirmed 
$155,000,000 or $853 PSF. 

The sale represented the transfer of the leased fee interest, thus no adjustment for property rights was warranted. A 
downward adjustment was warranted for occupancy as the comparable was reportedly 100% occupied at the date of 
sale. No adjustment was made to financing as the comparable had normal financing conditions. No adjustment was 
made to the sale condition as the comparable had normal sale conditions. The transaction closed on October 18, 2021; 
therefore, no adjustment was made for market conditions as this sale transacted after the COVID-19 pandemic. A 
downward adjustment was made for building size due to the comparable being substantially smaller than the subject, 
as smaller buildings tend to sell for higher unitary prices due to economies of scale. No further adjustments were 
warranted for the physical characteristics of the comparable.  

Sale No. 4 ($494/SF Adjusted) - This transaction represents the sale of a 217,000 SF office building located at 325 
Hudson St in the Hudson Square submarket of New York, NY, which sold on May 20, 2021 for a confirmed 
$134,142,403 or $618 PSF. 

The sale represented the transfer of the leased fee interest, thus no adjustment for property rights was warranted. No 
adjustment was warranted for occupancy as the comparable was reportedly 73% occupied at the date of sale. No 
adjustment was made to financing as the comparable had normal financing conditions. No adjustment was made to the 
sale condition as the comparable had normal sale conditions. The transaction closed on May 20, 2021; therefore, no 
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adjustment was made for market conditions as this sale transacted after the COVID-19 pandemic. A downward 
adjustment was made for building size due to the comparable being substantially smaller than the subject, as smaller 
buildings tend to sell for higher unitary prices due to economies of scale. A downward adjustment was made for 
condition due to the superior condition of the comparable. No further adjustments were warranted for the physical 
characteristics of the comparable.  

Sale No. 5 ($678/SF Adjusted) - - This transaction represents the sale of a 513,401 SF office building located at 1375 
Broadway in the Penn Plaza/Garment submarket of New York, NY, which sold on July 10, 2020, for a confirmed 
$435,000,000 or $847 PSF. 

The sale represented the transfer of the leased fee interest, thus no adjustment for property rights was warranted. A 
downward adjustment was warranted for occupancy as the comparable was reportedly 100% occupied at the date of 
sale. No adjustment was made to financing as the comparable had normal financing conditions. No adjustment was 
made to the sale condition as the comparable had normal sale conditions. The transaction closed on July 10, 2020; 
therefore, no adjustment was made for market conditions as this sale transacted after the COVID-19 pandemic. A 
downward adjustment was made for building size due to the comparable being substantially smaller than the subject, 
as smaller buildings tend to sell for higher unitary prices due to economies of scale. An upward adjustment was made 
for the year built as the comparable was reportedly built in 1927 with no recent renovations reported. A downward 
adjustment was warranted for access due to the comparable’s superior linkages. No further adjustments were 
warranted for the physical characteristics of the comparable.  

Sale No. 6 ($432/SF Adjusted) - - This transaction represents the sale of a 460,000 SF office building located at 111 
Broadway in the World Trade Center submarket of New York, NY, which sold on March 20, 2020, for a reported 
consideration of $233,750,000 or $508 PSF. 

The sale represented the transfer of the leased fee interest, thus no adjustment for property rights was warranted. A 
downward adjustment was warranted for occupancy as the comparable was reportedly 86% occupied at the date of 
sale. No adjustment was made to financing as the comparable had normal financing conditions. No adjustment was 
made to the sale condition as the comparable had normal sale conditions. The transaction closed on March 20, 2020; 
therefore, no adjustment was made for market conditions as this sale transacted after the COVID-19 pandemic. A 
downward adjustment was made for building size due to the comparable being substantially smaller than the subject, 
as smaller buildings tend to sell for higher unitary prices due to economies of scale. No further adjustments were 
warranted for the physical characteristics of the comparable.  
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Sales Comparison Approach Conclusion
Based on general bracketing, the comparable sales support an adjusted unit value range from $315/SF to $682/SF, 
with a unit value of $475/SF concluded for the subject property. The following table summarizes the analysis of the 
comparables, reports the reconciled price per SF value conclusion, and presents the concluded value of the subject 
property by the Sales Comparison Approach.  

Based on the average sale prices in the market, it appears that the conclusion stated above is generally reasonable. 
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The Income Capitalization Approach consists of methods, techniques, and mathematical procedures to analyze a 
property’s capacity to generate monetary benefits (i.e., income and reversion) and convert these benefits into an 
indication of present value. The present value of these benefits is an indication of the amount that a prudent, informed 
purchaser-investor would pay for the right to receive these benefits as of the valuation date.  The principle of anticipation 
is fundamental to the approach.  There are two primary methods for converting monetary benefits into present value: 
1) discounted cash flow and 2) direct capitalization.  

The discounted cash flow (“DCF”) analysis focuses on the operating cash flows expected from the property and the 
anticipated proceeds of a hypothetical sale at the end of an assumed holding period. These amounts are then discounted 
to their present value.  The discounted present values of the income stream and the reversion are added to obtain a 
value indication.  Because benefits to be received in the future are worth less than the same benefits received in the 
present, this method weights income projected in the early years more heavily than the income and the sale proceeds 
to be received later. 

Direct capitalization uses a single year's stabilized net operating income as a basis for a value indication.  It converts 
estimated “stabilized” annual net operating income to a value indication by dividing the income by a capitalization rate.  
The rate chosen includes a provision for recapture of the investment and should reflect all factors that influence the 
value of the property.  The rate may be inferred from comparable market transactions and/or obtained from trade 
sources. 

In some situations, both methods yield similar results. The DCF method is more appropriate for the analysis of 
investment properties with multiple or long-term leases, particularly leases with cancellation clauses or renewal options 
and especially in volatile markets.  The direct capitalization method is normally more appropriate for properties with 
relatively stable operating histories and expectations.   

For the purposes of our appraisal, we have utilized the DCF method. we have completed our discounted cash flow 
analysis on lease analysis software Argus Enterprise.  

The subject has multi-tenant design that is currently occupied by third party tenants, and has an analyzed occupancy 
of 58.2%, which is below the stabilized occupancy level estimate of 94.0% developed in this appraisal.

The following table and graph show the subject’s scheduled lease expiration over the next 10-year period. 



Income Capitalization Approach (Continued)

November 29, 2022 57

Subject Leases 
The following table summarizes the subject’s in-place contract rents.  



Income Capitalization Approach (Continued)

November 29, 2022 58

Market Leasing Assumptions 

The following table provides a breakdown of the subject’s various tenant categories. 

Recently Signed Lease Analysis 
According to the rental information provided, there are 2 recently signed leases with commencement dates from January 
2020 to October 2022. Both of the leases are office leases between floors 16-25. The summary is presented in the 
table below.  
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Roll-Over Analysis 
Approximately 35.1% of the total NRA will expire by Year 5 and 39.7% of the total NRA will expire by Year 8 of our 
analysis period. The balance of the NRA is leased up by larger tenants, which are not set to expire until after our analysis 
period. 

Vacant Space 
The improvements consist of 928,157 square feet of net rentable area (NRA) as of the valuation date and were 
reportedly built in 1918, with expansions in 1959 and renovations in 2006, and are approximately 58.2% occupied. The 
largest tenant currently is NYC ACS (DCAS), which occupies approximately 39,347 square feet of space. Based on 
discussions with the client, there is a LOI submitted by City of New York - DCAS to lease most of the vacant space 
along with several occupied tenant spaces expiring within the next year. The majority of the lease-up will occur in 2024, 
and the lease term will be 20 years with a starting rent of $44.47 PSF. Lastly, we perceive that the property will reach 
stabilization in 2025. We have broken up the future vacancy by use type and by floor.  

Office Floors 2-25 Market Rent Analysis 
This section examines comparable properties within the marketplace to estimate market rent for the subject. This allows 
for a comparison of the subject property’s contract to what is attainable in the current market. 

Unit of Comparison 
The analysis is conducted on a dollar per square foot annually, reflecting market behavior. Typically, office leases operate 
under the Full-service gross basis subject to base year stop structure, while retail leases operate under a Modified Gross 
or Triple Net basis.  

Under a typical full-service gross lease, the landlord will be responsible for paying the operating expenses, which include 
but not limited to property taxes, insurance, common area maintenance, utilities and structural repairs, and capped at 
the base year amounts. The tenants will be responsible for their pro rata share of expense reimbursements above base 
year amounts. Similar to full-service gross lease, lease under Modified Gross basis require tenants to pay certain 
expense items such as electricity or utilities, depending on the nature of business and negotiation between the landlord 
and tenant. As a result, the rent quoted on Modified Gross basis is usually lower than that on full-service basis for a 
given space.  

City of New York - DCAS 
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Selection of Comparables 
A complete search of the area was conducted in order to find the most comparable properties in terms of location, tenancy, 
age, exposure, quality, and condition. The comparables in this analysis are the most reliable indicators of market rent for 
the subject available at the time of this appraisal. 

Presentation 
The following presentation summarizes the comparables most similar to the subject property. The Office Floors 2-25 
Lease Comparison Table, location map, photographs, and an analysis of the rent comparables are presented on the 
following pages. 
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Discussion of Office Floors 2-25 Lease Comparables 
The Office Floors 2-25 lease comparables indicate an unadjusted range from $39.00/SF to $58.00/SF, and an average 
of $49.68/SF. Rents are analyzed on a full-service gross basis. 

Furthermore, in 3Q 2021 Twilio signed a 7.4-year lease occupying a total NRA of 35,848 square feet on the 17th floor, 
taking the place of the former tenant Knotel. Their annual contract rent begins at $50.00/SF, with a commencement 
date of September 1, 2021.  

Conclusion Of Market Rent  
Based on general bracketing, the comparable leases support an adjusted market rent range from $39.00/SF to 
$58.00/SF, with a market rent of $48.00/SF concluded for floors 2-25. The following table summarizes the various 
indicators of market rent, provides the market rent analysis and the conclusions for the subject property. 

Office Floors 26-32 Market Rent Analysis

This section examines comparable properties within the marketplace to estimate market rent for the subject. This allows 
for a comparison of the subject property’s contract to what is attainable in the current market. 

Selection of Comparables  
A complete search of the area was conducted in order to find the most comparable properties in terms of location, tenancy, 
age, exposure, quality, and condition. The comparables in this analysis are the most reliable indicators of market rent for 
the subject available at the time of this appraisal. 

Presentation 
The following presentation summarizes the comparables most similar to the subject property. The Office Floors 26-32 
Lease Comparison Table, location map, photographs, and an analysis of the rent comparables are presented on the 
following pages. 
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Office Floors 26-30, 32 Discussion of Lease Comparables 
The Office Floors 26-32 lease comparables indicate an unadjusted range from $52.00/SF to $60.00/SF, and an average 
of $56.83/SF. Rents are analyzed on a full-service gross basis. 

Conclusion Of Market Rent 
Based on general bracketing, the comparable leases support an adjusted market rent range from $52.00/SF to 
$60.00/SF, with a market rent of $55.00/SF concluded for floors 26-30 and floor 32. As floor 31 includes a terrace, it is 
reasonable that it would lease-up at a higher market rent. We have therefore reconciled to $58.00/SF for floor 31. The 
following table summarizes the various indicators of market rent, provides the market rent analysis and the conclusions 
for the subject property. 

Retail Market Rent Analysis

This section examines comparable properties within the marketplace to estimate market rent for the subject. This allows 
for a comparison of the subject property’s contract to what is attainable in the current market. 

Unit of Comparison  
The analysis is conducted on a dollar per square foot Annually, reflecting market behavior. The market rent analysis is 
based on a modified gross basis where the tenant reimburses the landlord for their pro rata share of the tenant electric 
costs plus real estate taxes over the base year. 

Selection of Comparables  
A complete search of the area was conducted in order to find the most comparable properties in terms of location, tenancy, 
age, exposure, quality, and condition. The comparables in this analysis are the most reliable indicators of market rent for 
the subject available at the time of this appraisal. 

Presentation 
The following presentation summarizes the comparables most similar to the subject property. The Retail Lease 
Comparison Table, location map, photographs, and an analysis of the rent comparables are presented on the following 
pages. 
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Retail Discussion of Lease Comparables 
The Retail lease comparables indicate an unadjusted range from $54.00/SF to $140.00/SF, and an average of 
$113.38/SF. Rents are analyzed on a triple net basis. As mentioned earlier, there are three types of retail space, 
delineated based on the location – inside the arcade, fronting the side street/corner of the building, and inside the interior 
of the building. Kinko’s Inc. is continuing its recently signed a 5-year lease, occupying a total NRA of 4,000, at an annual 
contract rent of $137.92/SF. This tenant space is located along the side street.  

Currently, Voyager Espresso comprises the sole retail arcade suite and has a contract rent of approximately $38.98/SF. 
However, the outbreak of COVID-19 has been particularly detrimental to the retail sector, and it is likely that the market 
rent would be lower than contract rent as this tenant signed on August 1, 2015.  

Conclusion Of Market Rent 
Based on general bracketing, the comparable leases support an adjusted market rent range from $54.00/SF to 
$140.00/SF, with a market rent of $110.00/SF concluded for the subject property. The following table summarizes the 
various indicators of market rent, provides the market rent analysis and the conclusions for the subject property. 
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Market Rent vs. Contract Rent 
Based on the previous conclusions, the subject’s average contract rent is 87% of market rents.  

Revenue and Expense Estimates 
We have utilized the Discounted Cash Flow method under the Income Capitalization Approach to arrive at the market 
value of our subject. The cash flow depends on the revenue generated and expenses incurred at the subject property. 
This section discusses the details of our revenue and expense projections in Year 1 of the hold period, which will be 
applied to DCF analysis.  

Rental Revenue 
The total rental revenue consists of the subject’s contract leases as well as our market leasing assumptions based on 
the rent conclusions presented above. The rental revenue for the subject is $47,270,123 or $50.93/SF. 

Other Tenant Revenue (Reimbursement or Recoveries) 
As discussed earlier in our Market Rent Analysis, the office and retail leases operate under a full-service gross or a 
Modified Gross basis. Our estimate for Year 1 is presented in the table below.  

Other Revenue (Miscellaneous) 
The following tables summarize the miscellaneous revenue projected for the subject property.  

Potential Gross Revenue (PGR)  
The potential gross revenue in this instance is the Rental Revenue plus Other Tenant Revenue (reimbursements) and 
Other Revenue (miscellaneous). The PGR for the subject is $24,274,803 which is $26.15/SF. 

Vacancy 
Vacancy loss is estimated based on the vacancy observed in the current market and the subject’s current and historical 
occupancy. According to the most recent quarter Costar report, the vacancy rate of New York office market is 12.4% 
and the Insurance District office submarket is 18.4%. As at the date of value, the subject is approximately 58.2% 
occupied.  

The outbreak of COVID-19 pandemic and social distancing policies have slowed down economic activities and hit the 
office market hardly especially in New York, which is a densely populated city and the financial hub where many 
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corporate headquarters are located. Based on the current situation, we have assumed a higher vacancy loss in early 
years of our hold period i.e. 10.00% in Year 1 and 5.00% thereafter.  

Credit Loss 
Credit loss is the potential income loss due to rent payment default. Based on discussions with management, Knotel, 
which occupied 116,498 SF (12.7% of NRA), recently vacated due to bankruptcy. Using the assumption that office 
tenants have suffered due to the ongoing pandemic, we have allowed credit loss of 1.00%.   

Concessions (Free Rent) 
Depending on current market conditions, in particular the amount of available space versus current demand, landlords 
may offer rental concessions in the form of free rent. We have considered the effects of concessions in the local office 
market, which will be offered on an ad hoc basis, depending on the marketing strategy of the property. Based on the 
most recent CoStar report for the Insurance District submarket, we estimate twelve months of free rent for new office 
leases and six months of free rent for renewal leases. New retail tenants are estimated to receive six months of free rent 
and renewed retail leases will receive three months of free rent. 

Effective Gross Revenue (EGR)  
Effective Gross Revenue in this instance is the PGR less estimates for Vacancy, Collection and Concessions. The total 
EGR for the subject is $22,524,485  which is $24.27/SF. 
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Operating History 
We were presented with the subject’s operating expenses as summarized. 
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Expense Conclusions 
The individual expense conclusions for the subject are summarized below. The analysis relies upon the subject’s 
historical data and general market parameters. 

Net Operating Income (NOI) 
The net operating income equals the effective gross income less the total expenses. The net operating income for the 
subject is $8,153,000 which is $8.78/SF. 
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Capitalization Rate 
In this section, a capitalization rate for the subject is developed based upon market extraction, national survey data and 
band of investments analysis.  

Market Extraction 
The following capitalization table restates the information for the sales previously presented in the Sales Comparison 
Approach. 

The cap rate comps indicate a range from 4.00% to 6.83% with an average of 5.29%.  

Market Extraction Conclusion 
In conclusion, the market extraction method brackets the subject’s applicable capitalization rate from 4.00% to 6.83%, 
and is supportive of a capitalization rate conclusion for the subject presented in the Capitalization Rate Conclusion 
section. A cap rate near the lower-end of the range is supported. 
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National Survey 
The investor pool for the subject property likely includes regional investors, with a national investor profile viewed as 
likely based on the relatively large size, tenancy and location of the subject property. 

The survey shows that cap rates range from 4.00% to 8.00% in the current quarter with an average cap rate between 
5.23% to 5.70%.  
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Band of Investment (Simple) Technique 
As an additional test, we have presented the Simple Band of Investment as an alternate method for calculating the cap 
rate: 

Capitalization Rate Conclusion 
Taking all factors into consideration, the following table summarizes the various capitalization rate indicators and 
provides the final capitalization rate conclusion. Primary emphasis was placed on the Market Extraction Method, with 
support from the balance of the data.
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Discounted Cash Flow Analysis 
The DCF assumptions concluded for the subject are summarized as follows: 
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MLA Summary/Assumptions for the Cash Flow 

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 a survey of brokers and investors active in the local market form the foundation for the selection of the 
appropriate growth rates. 

Market participants are quoting cap rates and discount rates based on a widely anticipated revenue decline (largely 
resulting from rent decreases). As part of our assumption the rental rates were estimated by utilizing a direct rental 
comparison as the basis for market leasing projected in Fiscal Year 1 of the holding period.  

Analysis provided by CoStar projects market rent growth in the submarket to remain negative for the remainder of 
2022, with zero growth projected in 2023 and a return to positive rates in 2024 leading to relatively stable rent growth 
at 2.5%. 

Based on market statistics and our research, we have assumed a market growth rate of 3.0% for the entire holding 
period of this analysis.  

Vacancy Loss 
Our conclusion of stabilized vacancy for the subject—as discussed in the Marketing Analysis Section of this report—is 
estimated at 10.00% in year 1 and 5.00% thereafter. This estimate considers both the physical and economic factors 
of the market.  

Collection Loss 
Collection (credit) loss occurs when tenants default on rent or other obligations to the landlord. Minimal historical data 
was available from the property owner regarding the subject’s past or present collection (credit) loss. Collection (Credit) 
loss has been estimated at 1.00% of PGR based upon discussions with market participants active in this asset class.  

Capital Expenditures 
Capital expenditure includes amount spent in capital improvements, tenant improvements, and associated leasing 
commissions. Capital improvements of approximately $1,070,162 and leasing costs of approximately $3,858 are 
planned in Year 1 of our analysis period based on information provided by management. 
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Discount Rate 
We have also relied on investor surveys for estimating the applicable discount rate for the subject property. The 
following exhibit details the results of these surveys. The results of the PwC Investor and market participant surveys 
are summarized in the following table. The rates for the PwC survey are for institutional grade properties. The 
calculations in the second exhibit take into consideration the amount revenue growth projected over the hold and reflect 
the actual discount rate with discussion that follows. 

Based on the volatility of the cash flow and the limited growth projections for the asset, we have utilized a spread closer 
to the middle aspect of the range, say 150bp in this instance. We have therefore reconciled to a discount rate of 6.25%. 

Terminal Capitalization Rate 
The following chart presents investor survey data for Terminal Capitalization Rate: 

Based on the physical and economic characteristics of the subject property, we have estimated a terminal cap rate of 
5.25% as part of our analysis. 
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Income Capitalization Approach Reconciliation 

Given that the subject is a multitenant asset with leases expiring at different times throughout the hold, it is generally 
understood that the discounted cash flow (DCF) method is the preferred method. Based on our findings and interviews 
with other participants, we concur that this is largely the preferred method.  
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The process of reconciliation involves the analysis of each approach to value. The quality of data applied the significance 
of each approach as it relates to market behavior and defensibility of each approach are considered and weighed. Finally, 
each is considered separately and comparatively with each other. Based on the agreed upon scope with the client, the 
subject’s specific characteristics and the interest appraised, this appraisal developed Sales Comparison and Income 
(Discounted Cash Flow) Approaches. The values presented represent the As-Is Market Value (Leased Fee). 

Reconciliation is the process of analyzing the relevance of the indicated values, resulting in a final value estimate. In 
each of the two approaches, the appraisers have documented all of the input data and briefly explained the methodology 
in processing and/or analyzing this data. Insofar as the appraisers were able to determine, the data furnished is from 
reliable sources and has been accepted as being accurate.  Because the appraisal of real estate is not, by any means, 
an exact science, a great deal of subjective judgment on the part of the appraisers becomes a part of each of the 
recognized approaches. 

The cost approach relies on the proposition that the market value of the property is no more than the cost of producing 
a substitute property with the same utility as the subject produces. The approach is reasonable accurate in establishing 
replacement cost. The cost approach is not applied as there is inadequate data to develop a land value. Furthermore, 
this approach is not a typical consideration of investors in leased CBD office properties. 

The sales comparison approach was the second approach utilized in the valuation process. This approach involves the 
direct comparison of the property being appraised with similar market comparables. Each sale was analyzed and 
compared on a price per square foot basis. The sales comparison approach is heavily dependent upon the accuracy and 
comparability of the sales. We were able to research and analyze comparable transactions locally. Although the 
properties are considered comparable to the subject in general physical and economic characteristics, various 
adjustment factors were warranted.  

The data collected for the income capitalization approach is recent and considered to be reliable. Strong indicators of 
market rent, occupancy, and expenses were included in the analysis. The income capitalization approach is considered 
to be most applicable in the subject's valuation, since a prospective purchaser would likely purchase the property based 
on its income-producing characteristics. The discounted cash flow analysis is generally regarded as the most reliable 
method for estimating the value of an income producing property. This approach primarily emphasizes the economic 
productivity of the asset. It is based on the premise that value is created by the expectation of future benefits. 

In summary, the income capitalization approach is considered a primary value indicator and was given primary 
emphasis. The sales comparison approach also provided to be a reliable value estimate and was given secondary 
emphasis. The cost approach was not included. 
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General Definitions3

Assessed value 
1. A value set on real estate and personal property by a government as a basis for levying taxes. (IAAO) 
2. The monetary amount for a property as officially entered on the assessment roll for purposes of computing the 

tax levy. Assessed values differ from the assessor's estimate of actual (market) value for three major reasons: 
fractional assessment ratios, partial exemptions, and decisions by assessing officials to override market value. 
The process of gathering and interpreting economic data to provide information that can be used by policymakers 
to formulate tax policy. (IAAO) 

Easement
An interest in real property that conveys use, but not ownership, of a portion of an owner’s property. Access or right of 
way easements may be acquired by private parties or public utilities. Governments dedicate conservation, open space, 
and preservation easements. 

Effective date
The date at which the analyses, opinions, and advice in an appraisal, review, or consulting service apply. 

Fee simple estate
Absolute ownership unencumbered by any other interest or estate, subject only to the limitations imposed by the 
governmental powers of taxation, eminent domain, police power, and escheat. 

Floor area ratio (FAR)
The relationship between the above-ground floor area of a building, as described by the building code, and the area of 
the plot on which it stands; in planning and zoning, often expressed as a decimal, e.g., a ratio of 2.0 indicates that the 
permissible floor area of a building is twice the total land area. 

Identified intangible assets
Those intangible assets owned by a business (going concern) that have been separately identified and valued in an 
appraisal. 

Land-to-building ratio
The proportion of land area to gross building area; one of the factors determining comparability of properties. 

Leased fee interest 
An ownership interest held by a landlord with the rights of use and occupancy conveyed by lease to others. The rights 
of the lessor (the leased fee owner) and the lessee are specified by contract terms contained within the lease. 

Leasehold interest 
The interest held by the lessee (the tenant or renter) through a lease transferring the rights of use and occupancy for a 
stated term under certain conditions. 

Market rent
The most probable rent that a property should bring in a competitive and open market reflecting all conditions and 
restrictions of the specified lease agreement including term, rental adjustment and revaluation, permitted uses, use 
restrictions, and expense obligations; the lessee and lessor each acting prudently and knowledgeably, and assuming 
consummation of a lease contract as of a specified date and the passing of the leasehold from lessor to lessee under 
conditions whereby: 

1. Lessee and lessor are typically motivated. 
2. Both parties are well informed or well advised, and acting in what they consider their best interests. 
3. A reasonable time is allowed for exposure in the open market. 
4. The rent payment is made in terms of cash in United States dollars, and is expressed as an amount per time period 

consistent with the payment schedule of the lease contract. 

3 Appraisal Institute, The Dictionary of Real Estate Appraisal, 6th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2015).
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5. The rental amount represents the normal consideration for the property leased unaffected by special fees or 
concessions granted by anyone associated with the transaction. 

Marketing time 
1. The time it takes an interest in real property to sell on the market sub-sequent to the date of an appraisal. 
2. Reasonable marketing time is an estimate of the amount of time it might take to sell an interest in real property at 

its estimated market value during the period immediately after the effective date of the appraisal; the anticipated 
time required to expose the property to a pool of prospective purchasers and to allow appropriate time for 
negotiation, the exercise of due diligence, and the consummation of a sale at a price supportable by concurrent 
market conditions. Marketing time differs from exposure time, which is always presumed to precede the effective 
date of the appraisal. (Advisory Opinion 7 of the Appraisal Standards Board of The Appraisal Foundation and 
Statement on Appraisal Standards No. 6, "Reasonable Exposure Time in Real Property and Personal Property 
Market Value Opinions" address the determination of reasonable exposure and marketing time.) 

Negative easement
Property that is burdened by an easement; also called servient estate. 

Personal property
Identifiable tangible objects that are considered by the general public as being “personal,” for example, furnishings, 
artwork, antiques, gems and jewelry, collectibles, machinery and equipment; all tangible property that is not classified 
as real estate. Personal property consists of every kind of property that is not real property; movable without damage 
to itself or the real estate; subdivided into tangible and intangible. 

Prospective value opinion
A forecast of the value expected at a specified future date. A prospective value opinion is most frequently sought in 
connection with real estate projects that are proposed, under construction, or under conversion to a new use, or those 
that have not achieved sellout or a stabilized level of long-term occupancy at the time the appraisal report is written. 

Rentable area
The amount of space on which the rent is based; calculated according to local practice. 

Restricted appraisal report
A written appraisal report prepared under Standards Rule 2-2(b) of the Uniform Standards of Professional Appraisal 
Practice (USPAP, 2020-2021 ed.). A restricted appraisal report sets forth the data considered, the appraisal 
procedures followed, and the reasoning employed in the appraisal, addressing each item in the depth and detail 
required by its significance to the appraisal and providing sufficient information so that the client and the users of the 
report will understand the appraisal and not be misled or confused. 

Appraisal report
A written report prepared under Standards Rule 2-2(a) or 8-2(a). An appraisal report contains a summary of all 
information significant to the solution of the appraisal problem. The essential difference between a restricted appraisal 
report and an appraisal report is the level of detail of presentation. 

Use value
In real estate appraisal, the value a specific property has for a specific use; may be the highest and best use of the 
property or some other use specified as a condition of the appraisal; may be used where legislation has been enacted 
to preserve farmland, timberland, or other open space land on urban fringes. See also exchange value; value in use. 

Usable area
The area available for assignment or rental to an occupant, including every type of usable space; measured from the 
inside finish of outer walls to the office side of corridors or permanent partitions and from the centerline of adjacent 
spaces; includes subdivided occupant space, but no deductions are made for columns and projections. There are two 
variations of net area: single occupant net assignable area and store net assignable area. 
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Value “as is” 
The value of specific ownership rights to an identified parcel of real estate as of the effective date of the appraisal; 
relates to what physically exists and is legally permissible and excludes all assumptions concerning hypothetical 
market conditions or possible rezoning.
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Legal Description 



 

 

 
 

   'דפרק 

 דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 



 

 :והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח - ג' פרק

 

 ג)א(38תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

בפ"התאגיד"  )להלן  .Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltdת  הנהל הדי(,  של התאגיד, אחראית קוח  ירקטוריון 

 יימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.  יעתה והתקבלק

 לעניין זה, חברי ההנהלה הינם: 

 ;דירקטור ומנכ"ל קיט הול

 "(; נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהכספים )להלן: " סמנכ"ל, מייקל בנדר

ם בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל  הקיימי  םיוי כוללת בקרות ונהלח הכספי ועל הגיל ווי בקרה פנימית על הד
את   בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי 
למהימנות   בהתייחס  סביר  ביטחון  לספק  נועדו  ואשר  התאגיד  דירקטוריון  בפיקוח  האמורים,  התפקידים 

הדין סכההדיווח   להוראות  ולהכנת הדוחות בהתאם  בדוחות    ולהבטיח  ,פי  לגלות  נדרש  מידע שהתאגיד  כי 
 . שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

לגלותו   נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  להבטיח  שתוכננו  ונהלים  בקרות  השאר,  בין  כוללת,  הפנימית  הבקרה 
י ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  הל הכללנ מנצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות ל  ,רוכאמ

המתאים,   במועד  החלטות  קבלת  לאפשר  כדי  וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  שמבצע  למי  או 
 . בהתייחס לדרישות הגילוי

ה מיועדת לספק ביטחון מוחלט  ני אבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
 . שמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלהית או העט שהצגה מו

התקופתי   לדוח  צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  השנתי  בדוח 
  וכ יער"(, ההדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון)להלן: "  2021בדצמבר    31לתקופה שנסתיימה ביום  

ההדירק הבקרה  את  וההנהלה  בתאגיד יפנימטוריון  בהתבססת  והנהלת    ;  הדירקטוריון  זו,  הערכה  על 

 .אפקטיבית היא  2021בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

ל הדוח,  למועד  לשנ עד  כדי  בהם  שיש  עניין  או  אירוע  כל  וההנהלה  הדירקטוריון  לידיעת  הובא  את  א  ות 

 .בדבר הבקרה הפנימית האחרון שנתידוח השנמצאה ב , כפי מיתת האפקטיביות של הבקרה הפניכרעה

בדבר הבקרה הפנימית    השנתילמועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח  
כאמור  האחרון,   והדירקטוריון  ההנהלה  לידיעת  שהובא  מידע  על   איה יתהפנימ   הבקרה לעילובהתבסס 

 ;יביתטקאפ



 

   תקנות( ל1)ד()ג38 נהתק לפי מנכ"ל הצהרת

 כי: בזה  מצהיר  ,  ודירקטור בחברה   מנכ"ל כ , המכהן    קיט הול ,  הח"מ 

הדוח   .1 את    ( "החברה" להלן:  )   .Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltdשל    הרבעוני בחנתי 
 ; ( חות" ו ד "ה ן:  ל לה )   2022שנת  של    לישי הש   רבעון  ל 

נכון של   .2 ו עובדה מהות לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא    של ג  צ הם מ ב ר  לא חס ית, 
אותם   נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  מצגים,  עובדה 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות; 

הדו  .3 ידיעתי,  כספ לפי  ומידע  הכספיים  ה חות  האחר  ב כ י  נאות,    חות ו ד לול  באופן  מכל  משקפים 
הכס  המצב  את  המהותיות,  תוצאות הבחינות  ו הפעו   פי,  התאגיד  ומ מז ה ימי  ר תז לות  של  נים 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ספיים  והדוחות הכ   גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .4
תר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  ת ביו כני ד ע כתי ה ר הע סס על  , בהתב של התאגיד 

 : הגילוי 

הל  . א  כל  ה יקויי את  בקביעתה  חו וה   תיים ו משמע ם  המהותיות  של  לשות  בהפעלתה  או 
על   לרעה  להשפיע  סביר  באופן  הגילוי, העלולים  ועל  הדיווח הכספי  על  הפנימית  הבקרה 

לד יכולתו של התאגיד לא  על מ סוף, לעבד, לסכם או  בו להטיל  בא   י פ דע כס י ווח  ופן שיש 
 כן ו   ן; י ת הד ו רא ם להו בהתא   ות הכספיים במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוח   ספק 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   . ב 
משמ  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  על  במישרין  הפנימית  בבקרה  עותי 

 י. הגילו   ל כספי וע ה דיווח  ה 

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד   .5

ונ  . א  בקרות  או קבעתי  וק ת קביע   אתי יד ו   הלים,  ונהלים,    י פיקוח תחת  ם  ומ י ם  בקרות  של 
שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

, מובא לידיעתי על  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
 ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

ונהלים, בק קבעתי   . ב  ונהלים,  א   רות  בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  ו 
הכספיים   הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 וכן   בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

שבין  . ג  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  האחרון    לא  הדוח  מועד 
לשנת  דוח  ה )  מסקנת  2021השנתי  את  לשנות,  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין   )

ועל   הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון 
 . הגילוי של התאגיד 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 ל, קיט הו

 ל מנכ"ו  קטורדיר

 2022  ,נובמברב  30תאריך:  



 

 ( לתקנות 2)ד()ג38 תקנה לפי שא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםונ הצהרת

 , סמנכ"ל הכספים של החברה מצהיר כי:מייקל בנדרהח"מ, 

הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  את    תי נ בח  .1

  2022של שנת    לישי הש ( לרבעון  "החברה"   : להלן )   .Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd   של 
 (; " פת הביניים ו הדוחות לתק או "   "הדוחות"   : להלן ) 

ידיעת  .2 הביניים  ,  י לפי  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות 
  ץ ו ח נ תית ה ו ה מ   בדה ם מצג של עו ר בה ולא חס   , ל עובדה מהותית אינם כוללים כל מצג לא נכון ש 

שהמצ  מטעים  כדי  יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  גים 
 בהתייחס לתקופת דוחות; 

ידיעת  .3 הביניים  י לפי  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות   ,
נאות, מכל הבח  באופן  תוצאות  הכס   ת המצב א   ינות המהותיות, משקפים    י מ י ותזר   ת ו ול הפע פי, 

 של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; המזומנים  

  והדוחות הכספיים   לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת   תי גילי  .4
ועל    י על הדיווח הכספ של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  

 : ילוי הג 

הלי  . א  כל  של    והחולשות   ם י י ת משמעו ה   ים קוי את  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות 
הכספיים   לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה 
סביר   באופן  העלולים  הביניים,  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  ביניים 

על   לרעה  התאג להשפיע  של  לע לאסוף   ד י יכולתו  או ,  לסכם  מי   ח וו לד   בד,  ספי  כ   ע ד על 
בהתאם    באופן  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש 

 להוראות הדין; וכן  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   . ב 
אחרים  עובדים  מעורבים  או  תפקי   במישרין  להם  הפנימית  בב   שמעותי מ   ד שיש    על קרה 

 וי. ועל הגיל   פי ס ווח הכ י ד ה 

 -  , לבד או יחד עם אחרים בתאגיד י אנ  .5

וידא   תי קבע  . א  או  ונהלים,  פיקוח   תי בקרות  תחת  וקיומם  ונהלים,    י קביעתם  בקרות  של 
שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

על    י ת ע י יד ל מובא    , 2010-תיים(, התש"ע שנ   כספיים ת  ו ירות ערך )דוח כהגדרתן בתקנות ני 
   די אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן י 

פיקוח   תי קבע  . ב  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  ונהלים,    י בקרות  בקרות  של 
הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  הדוחו   המיועדים  ספיים  הכ   ת והכנת 

 וכן   חשבונאות מקובלים; לכללי    ם התא ב לרבות    , ין ד תאם להוראות ה בה 

לידיעת  . ג  הובא  האחרון    י לא  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל 
לשנת  )  השנתי  ולכל  2021הדוח  ביניים  הכספיים  לדוחות  המתייחס  זה,  דוח  מועד  לבין   )

ב  בו , אשר  ם ת לתקופת הביניי דוחו מידע כספי אחר הכלול  ל   יש    את   י ת כ ר ע ה שנות, ל כדי 
הדירקטו ק מס  הכספי  נת  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  ריון 

 ועל הגילוי של התאגיד. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
 
 

 , מייקל בנדר

 כספים סמנכ"ל 

 2022  ,נובמברב  30אריך: ת
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