
 
 
 
 
 

 2018 בנובמבר  27

 : ניבים קרן הריט החדשהמ לש 'בסדרה אג"ח בהנפקת  הצלחה

בריבית של  ,ש"חיליון מ 115 -כשל במכרז המוסדי  השלימה גיוס

 7.2במח"מ  ,צמוד מדד 2.75%

שקיימה  מוסדי, במסגרת מכרז 'ב סדרה אג"ח הנפקת בהצלחההשלימה  ,מניבים, קרן הריט החדשה

מתוך  ,צמוד מדד 2.75% בשיעור ריבית העומד על ,מיליון ש"ח 115 -לגייס כ בחרההחברה  .אמש

שקליות צמודות למדד המחירים הינן  ב'סדרה  חובה. אגרות מיליון ש"ח 270-ביקושים בהיקף של כ

 ביטוח, כללבהנפקת האג"ח:  המובילים שהשתתפובין הגופים  .שנים 7.2 -כ שלמח"מ בעלות ו ןלצרכ

 .הראלפיוניר, פורסט, מנורה, מיטב דש, 

החברה  .ביום ד'כרז הציבורי שייערך שיעור הריבית שנקבע במכרז יהא שיעור הריבית המקסימלי במ

 מליון ש"ח, בהתאם לצורכי החברה.  120 -בחרה להגביל את היקף המכרז הציבורי עד לכ

מטרת הגיוס הנוכחי הינה השלמת רכישת המתחם הלוגיסטי ": אמר עופר אברם, מנכ"ל החברה

 נשרים, ואנחנו ממשיכים לאתר נכסים נוספים לרכישה התואמים את אסטרטגיית הקרן.  -רמלה

שותפים אותם אנו רואים כמצד המשקיעים, לו אנו זוכים את האמון הרב  ותמשקפתוצאות הגיוס 

 ."להצלחת הקרן

 ךעור המשפטי בוצע ע"י ליוויה אייפקס חיתום וברק קפיטל חיתום.  ,פועלים אי.בי.אי ליוו ההנפקהאת 

 .נובוגרודר ממשרד גולדפרב זליגמןחיים הדין 

 :קרן מניבים

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

במתכונת המקובלת בקרנות ריט, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות 

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

לאורך שנים. הקרן מקדמת השקעות בפרופיל  ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון בתחום הנדל"ן המניב

בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים: בנק הפועלים )פועלים  בעלי המניות העיקרייםסיכון נמוך יחסית. 

, כלל , הראלשוקי הון(, מיטב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, הלמן אלדובי, קרן הפנסיה גלעד

מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת . אסטרטגיית ההשקעה של מניבים ביטוח

הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים 

 איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה. 

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


