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יצירת ערך ועליית  
שווי בגין הייזום

ח''שמיליון 
פוטנציאל השבחה  

וזכויות נוספות

ח''שמיליון 
108-157

פרויקטים בבנייה ובשלבי  
בחברות  תכנון מתקדמים 

ח''שמיליארד הפרטיות
1

בצפון אמריקהרכישות 

ולהביא לכך , לרבות תחזיות אומדנים ומידע אחר העשויים שלא להתממש, הנתונים בשקף זה כוללים מידע צופה פני עתיד

עלויות , עלויות הבנייה, שערי המטבע, שהתוצאות הנכללות בשקף זה תהיינה שונות משמעותית וזאת באם ישתנו דמי השכירות

:הנחות. במצגת זו2למידע נוסף ראה עמוד . החוב ועוד באזורי הפעילות של החברה

א בהיקף "ח י"לאחר השלמת הצעת הרכש של אג, 2019בדצמבר 17השנתי לפי גישת ההנהלה ליום FFO-משקף את הFFO-קצב ה( 1)

ובהתבסס על תוצאות חברות הקבוצה ותיק נכסיה , FCRמיליון מניות 7-גיוס הלוואה מכלל ביטוח ומכירת כ, נ.עח''שמיליון 977-של כ

.  2020הקיים לרבות אחזקותיה בחברות הציבוריות וללא כל שינויים נוספים והוא אינו מהווה את תחזית החברה לשנת 

חסכון שנתי

ח''שמיליון 
בהוצאות המימון  חסכון 3

1

1.5

52

22-32

47-70ח''שמיליון 
צמיחה שנתית

ח''שמיליון 

גידול אורגאני 
Same Property NOI 
חברות פרטיות בלבד

2-3%

: FFO(Run Rate)(1)-קצב ה

היקף השקעה

74-78ח''שמיליון 
FFO(2)צפוי

110-115ח''שמיליון 
NOI(2)צפוי

היקף השקעה

השנים הבאות5-במיליארד דולר    
ח''שמיליון  170

NOI(3)צפויFFO(3)צפוי

FFO(4)צפוי

47-70ח''שמיליון 
NOI(5)צפויFFO(5)צפוי

FFO-גידול צפוי בNOI-גידול צפוי ב

הצפוי FFO-ה. 32019הצפוי הינו בהתאם לנתוני פרויקטים בבנייה כפי שדיווחה החברה בדיווח תוצאות רבעון NOI-ה:פרויקטים בבנייה(2)

.ובהנחה כי כלל ההשקעה ממומנת בחוב2.5%-בניכוי עלות מימון ממוצעת של כNOI-הינו בהתאם ל

בהנחת עלות חוב FFO. ברכישות בצפון אמריקה5%-מצטבר בהנחה של תשואת כניסה לא ממונפת של כNOI:רכישות בצפון אמריקה( 3)

.ובהנחה כי כלל ההשקעה ממומנת בחוב3.5%-ממוצעת של כ

.  2019א בדצמבר "ח י"שנים המבוסס על בסיס לוח הסילוקין לסדרות החוב לאחר הצעת הרכש באג5-גידול מצטבר ב: הוצאות המימון( 4)

. ח''שמיליון 467-הינו בקצב שנתי של כ2019בדצמבר 17בחברות הפרטיות בלבד אשר נכון למידע הקיים ביום  NOI-מבוסס על גידול ב( 5)
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21%

25%
13%

22%

19%

שונות משמעותית באם ישתנו נה לרבות תחזיות אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים והתפתחויות עתידיים העשויים שלא להתממש ולהביא לכך שהתוצאות הנכללות בשקף זה תהי, הנתונים בשקף זה כוללים מידע צופה פני עתיד

:הנחות. במצגת זו2למידע נוסף ראה עמוד . עלויות הבנייה ועלויות החוב, שערי הריבית, שערי המטבע, דמי השכירות

מתבסס על תכנית ההשקעות 2025הפיזור הגיאוגרפי לשנת . 2019בטורונטו אשר נרכש בחודש דצמבר York Millsובתוספת הנכס 2019בספטמבר 30-מבוסס על ערך ההשקעות בשווי שוק ליום ה, 2019בספטמבר 30הפיזור הגיאוגרפי ליום ( 1)

. וכן מניח כי כל שאר הנתונים לרבות היקף תיק הנכסים ושוויו נותר ללא שינוי, שנים5במשך , מיליון דולר בשנה200-ועל תכנית הרכישות של החברה בצפון אמריקה של כ2019בספטמבר 30בבנייה כפי שדיווחה החברה ביום 

.גרמניה וכן קרקעות בבולגריה ומקדוניה, השקעות במרכז ומזרח אירופה כוללות נכס במינכן( 2)
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30/9/2019(1)  : :  (1)תכנית עסקית –2025
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