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  8201 שנתשל השלישי הרבעון רן הריט החדשה מדווחת על תוצאות מניבים ק

 מיליון ש"ח 12.0-הסתכמו לכהכנסות החברה ברבעון 

מול  ,ש"חמיליון  9.8-כהסתכם בש ,רבעוןב NOI-ב 48%-צמיחה של כ

 הרבעון המקביל אשתקד

, סמוך ממתחם לוגיסטי 50%על רכישת  מניביםדיווחה לפני כשבועיים, 

 10.4 -בכ NOI -, אשר יגדיל את המיליון ש"ח 150 -בכ למחלף נשרים,

 מיליון ש"ח בשנה

-מיליון ש"ח, גידול של כ 12.0 -כבהשלישי הסתכמו ברבעון וניהול מדמי שכירות  חברהה הכנסות

הכנסות הקרן מדמי  .2017בשנת השלישי מיליון ש"ח ברבעון  8.2 -לעומת הכנסות של כ, 45%

מיליון ש"ח, גידול  34.4 -כהסתכמו לסך של  2018בתשעת החודשים הראשונים של וניהול שכירות 

 .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  20.6 -, לעומת הכנסות של כ67% -של כ

מהכרה  - בעיקר מהגידול במצבת הנכסים של החברההגידול בהכנסות ברבעון ובתקופה נובע 

 .שנרכשו בתקופה הרלוונטיתהחברה  יבהכנסות מנכס

 לעומת 48% -של כ גידולמיליון ש"ח,  9.8 -לסך של כ 2018לשנת השלישי הסתכם ברבעון  NOI -ה

 2018בתשעת החודשים הראשונים של  NOI -ה .מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 6.6 -כ

בתקופה מיליון ש"ח  16.9 -כ לעומת 69% -מיליון ש"ח, גידול של כ 28.7 -לסך של כ הסתכם

  המקבילה אשתקד.

 61% -, גידול של כש"חמיליון  6.2 -כ של עמד על סך 2018לשנת השלישי ברבעון הריאלי  FFO -ה

בתשעת החודשים הריאלי  FFO -ה .אשתקד המקבילברבעון  ש"חמיליון  3.8 -בהשוואה לכ

מיליון  10.7 -בהשוואה לכ 71% -, גידול של כמיליון ש"ח 18.3 -כ של עמד על סך 2018הראשונים של 

 .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 5.2מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של  1.4 -הסתכם בכ 2018השלישי לשנת ברבעון  הרווח הנקי

חד הוצאות עיסקה מבעיקר נובע לרבעון הקיטון ברווח הנקי  המקביל אשתקד.מיליון ש"ח ברבעון 

שתי הקומות במגדל משה אביב, וכן מגידול בהוצאות בגין רכישת פעמיות )בעיקר מס רכישה( 

)מול ירידה  0.2%בעיקר כתוצאה מעליית המדד )הידוע( ברבעון האחרון בשיעור של  - המימון

 2018הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של . יל אשתקד(ברבעון המקב 0.5%בשיעור של 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  7.0 -הפסד של כמיליון ש"ח, בהשוואה ל 2.7 -עמד על סך של כ

 אשתקד.
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ממתחם  50%כולל  )לאש"ח  יליוןמ 609 -כ על עומד הקרן מחזיקה בהם ן"הנדל נכסישווי  סך

  .(2018בחודש אוקטובר הקרן רכשה באזור התעשייה רמלה אותו לוגיסטי 

 , בהתאם להחלטתה לחלק דיבידנד פעמיים בשנה.מיליון ש"ח 8דיבידנד בגובה החברה חילקה 

מניבים ממשיכה להגדיל את היקף נכסיה, ומתחילת השנה רכשנו : "עופר אברם, מנכ"ל מניבים

 שהשלמת רכישתנשרים, -רמלההמתחם הלוגיסטי  .מיליון ש״ח 300 -נכסים מניבים בהיקף של כ

אג״ח שנגייס הכספי ההון שגייסנו לאחרונה, ותבוצע עד לסוף השנה, באמצעות  מחצית ממנו

 באסטרטגיית החברה. משמעותי הינו שלב  ,בתקופה הקרובה

מיליון ש"ח, שמחציתו בתחום  760 -, היקף נכסי הקרן צפוי לעמוד על כזו לאחר רכישה

רכישת מגדל התקשרות עתידית לבמהלך הרבעון חתמנו על כמו כן,  הלוגיסטיקה והתעשיה.

בשיתוף עם מיטב דש, ועסקה זו צפויה להגדיל את  , בסמוך לצומת רעננה,המשרדים בכפר סבא

 ". 2021הבניין במהלך שנת הקמת היקף נכסי הקרן בצורה משמעותית, עם השלמת 

 

 אודות מניבים

הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים בישראל, המנוהלת  מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, (REIT) במתכונת המקובלת בקרנות ריט

קבוצת הניהול של מניבים הינה  חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן.

תחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מקדמת מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון ב

השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. כאמור, משקיעי העוגן בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים: 

בנק הפועלים )פועלים שוקי הון(, מיטב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, הלמן אלדובי, קרן 

השקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת . אסטרטגיית הוכלל ביטוח הראל ,הפנסיה גלעד

והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון 

 מניית הקרן נסחרת במדד של נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה.

SME 60 .ומדד הנדל"ן 

  עופר אברם. -איתי מל ומנכ"ל החברה  -ר "שרון שוופי, סגן יו -ר "יזמי הקרן הינם: יו

 

 

 


