
 
 

=  

   
 
 

 
31/8/2020 

 
   למשקיעיםהודעה 

 

 כה לצמוח: להב ממשי
 

   : 2020 של שנת   השנירבעון לפרסמה את תוצאותיה הכספיות להב אל.אר 
 

  31בגין עסקה לרכישת ל הוצאות חד פעמיות בנטרולרבעון השני וח הנקי והר
מיליון שקל    .61-כלעומת , מיליון שקל  12.4-בכהסתכם מרכזים מסחריים*  

 המקביל ברבעון 
 

 מיליון שקל   150-מזומנים בהיקף של כ זיקה ה מחהחבר

   %43-שיעור המינוף עמד על כ  30.6.20-נכון ל

   מיליון שקל 734-כשל ון עצמי ה
  

כל הנכסים עובדים במלואם, החנויות פתוחות, שוכרים משלמים שכ"ד  נכון למועד הדוח, 
 מלא, אין חובות מסופקים, שיעורי תפוסה וגבייה מלאים 

 

   ביטוי בדו"חות החברה ובלי קעדיין לא  סחרייםממרכזים  31רכישת  *

 

של   השנילרבעון את תוצאותיה הכספיות   סמהפר שבשליטת אבי לוי הב אל.אר ת ל חבר
 .  2020 שנת

מיליון שקל   6.5-כ ומת לע ,מיליון שקל 18.6-בכ הסתכמו ברבעון השני  חברה ה  הכנסותסך 
מיליון   7.4-כרווח נקי של עם   2020ל ש השני רבעון  החברה סיימה את הברבעון המקביל. 

מרכזים   31בגין רכישת כוי ההוצאות בנימיליון שקל ברבעון המקביל.   1.6-כלעומת   ,שקל
 מיליון שקל. 12.4-ח הנקי עמד על כסחריים הרוומ

 

מרכזי קניות המשרתים צרכי אוכלוסיה    31 רכישת השלמת   החברה על ווחה די  7.6.20-ב
ה של להב אל אר  מיליון שקל(, חלק   280-מיליון אירו )כ   73-לכ ה מניה בתמורמקומית בגר

מיליון שקל(. תשואה   90-)כמיליוני אירו  23.8וההון העצמי הצפוי יהא   75%-בעסקה כ
 . 14.64%-. תשואה צפויה להון העצמי של כ8.35%-עסקה צפויה של כ

 

,  עיקר בגרמניה(להשקעה )ב"ן נדל –ילות  ח החברה עוסקת בשני תחומי פענכון למועד הדו
מרכזי קניות שכונתיים בגרמניה המשרתים צרכי אוכלוסיה וכוללים   70-כבבעלות החברה 

 .  ת סופר מרקט מובילותשוכרים חזקים מקרב רשתו
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עסקה   תהשלמ על דיווחה החברה   14.5.20-ב ,  אנרגיה מתחדשת בישראל –תחום השני  ב

  89-ות בזכויות בכ גיה המתחדשת ומחזיק ם האנרת בתחוהעוסקוחברות פרטיות  6לרכישת  
מגה וואט   4.8-ומתקן בינוני אחד בהספק מצטבר של כ  וולטאים קטנים  וטוקני ייצור פמת

   שקל. מיליון  54-רה לכ בתמו
 
ל ההכנסות ממכירת חשמל המיוצר במתקנים הן מחברת חשמל על פי הסדרות הקיימות  כ

ל הפעילויות הנרכשות הסתכם  השנתי ש  NOI-שנים. ה  12.5-בהסכמים ממוצעים לעוד כ
(,  EIRR) 16.5%-שנתית להון העצמי  מוערכת בכ התשואה ה . 2019-במיליון שקל   7.9-בכ

 ולפני תשלום מס(.  0סיס הערכה של ערך גרט   ( )על ב PIRR) 14.2%  -קה כותשואת העס
 

  347-כ  ל ש  הון עצמימיליון שקל ו  150-עם מזומנים של כ  השנין  החברה סיימה את הרבעו
ו שקל  המאזן  74%-כ  מהווהמיליון  החברה  ש.  מסך  של  הנדל"ן  נכסי  נכסים  הכולל  ווי 

 . אירוליון מי  230-הסתכם בכ (כולל שותפים)ם מחייבים ודווחו הסכמי ם שנחתמו בגינ

FFO*  מיליון שקל 40-כשנתי של צפוי .   
 

ל מושכרים  החברה  של  הנדל"ן  נכסי  של  המוחלט  מרביתם  כי  העובדה  עסק  לאור  בתי 
לוסייה על רקע התפשטות  ים שירותים חיוניים לצרכי האוכהמוגדרים כבתי עסק שמעניק

יבור הרחב גם  חים לצהנגיף, כגון סופרמרקטים, בתי פארם וכיו"ב. בתי עסק אלו נותרו פתו
לא חלה כל ירידה בשיעורי התפוסה של נכסי הנדל"ן של  .  2020יולי  -במהלך החודשים מרץ

 החברה.  
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דע זה מיהחברה בלבד.  ואינו בשליטת  1968 -עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  הינו מידע צופה פני FFOלגבי תחזיות ידע המ *
דע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות  הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר והיס על הערכתה מבוס

פו על ידי החברה  כחי של עסקי החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים שנאסונתונים בנוגע למצב הנו
 . דועים לחברה במועדהכל כפי שיממקורות אחרים, ו
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