
 
 
 
 
 

 

14.8.19 

 :2019של  השנירבעון המשך צמיחה במניבים קרן הריט החדשה מדווחת על 

 ש"חמיליון  13.9 -בהסתכמו ו 20%-כצמחו בהכנסות החברה ברבעון 

 מיליון ש"ח 11.9 -הסתכם בכאשר  NOI -ב 20% -כ גידול של

 ש"חמיליון  10.4-בהסתכם רווח הנקי ה

 ש"חמיליון  10.5החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד ביניים בסך 

בעקבות השכרת  2019לשנת  FFO -וה NOI -ת הוהחברה הגדילה את תחזי

 נוספיםשטחים 

, לעומת הכנסות 20%-מיליון ש"ח, גידול של כ 13.9 -כב השניהחברה מדמי שכירות וניהול הסתכמו ברבעון  הכנסות

ים מהגידול במצבת הנכסרבעון נובע בעיקר ההגידול בהכנסות  .2018בשנת  השנימיליון ש"ח ברבעון  11.5 -של כ

 . בדמי השכירות ריאלית מעליהו, תוספת הנכס במתחם רמלה נשריםבעקבות  של החברה

יליון ש"ח ברבעון מ 9.8 -לעומת כ 20% -מיליון ש"ח, גידול של כ 11.9 -כב 2019לשנת  השניהסתכם ברבעון  NOI -ה

  .המקביל אשתקד

מיליון  6.3 -בהשוואה לכ 11% -מיליון ש"ח, גידול של כ 7 -כבהסתכם  2019לשנת  השניברבעון הריאלי  FFO -ה

  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בסך  עליית שוויהערכת שווי לנכס מתחם רמלה נשרים, וכתוצאה מכך רשמה  בצעה החברההרבעון השני  במהלך

  ש"ח. מליון 9.7 -כ

מיליון ש"ח ברבעון  2.5 -כשל  לרווחמיליון ש"ח, בהשוואה  10.4 -כבהסתכם   2019לשנת  השניברבעון  הרווח הנקי

 .המקביל אשתקד

לשנת  FFO -ש"ח, וכן את תחזית ה מליון 48-49לסך של  2019לשנת  NOI -תחזית ה אתמעלה  כלפיעדכנה  החברה

 שימושכי תחזיות אלו מתבססות על מצבת הנכסים הקיימת, ואינן כוללות  יצוייןש"ח.  מליון 28-29לסך של  2019

  .חדשים נכסים לרכישת( ש"ח מליון 130 -ביתרת המזומנים של החברה )כ

 מיליון ש"ח. 10.5דיבידנד ביניים בסך כן הכריזה החברה על חלוקת -כמו

 מגופים מוסדיים גדולים. בהנפקות פרטיות ח"ליון שימ 92 -גייסה החברה הון בסך של כ הרבעוןבמהלך 



 
 
 
 
 

 
שווי נכסי הקרן מסתכם לסך אלף מ"ר שטחי חנייה.  24-אלף מ"ר וכ 96-נכסים בשטח כולל של כ 9לקרן מניבים 

בפעילות שיווקית בנכסיה, תוך התמקדות בשיווק השטחים שפונו בתחילת המשיכה החברה ש"ח. מיליון  800-של כ

מ"ר(, ובשיווק יתרת שטחי המשרדים והמסחר  4,000 -בידי מלם במבנה המשרדים בירושלים )כ 2019חודש יוני 

ונו כאמור מ"ר מתוך השטחים שפ 2,800 -בנכס ברחובות. נכון למועד פרסום הדוח, נחתמו הסכמי שכירות בנוגע לכ

ושכר יש ,ברחובות מ"ר משרדים 2,800 -כן החברה זכתה במכרז להשכרת שטח של כ-כמו בידי מלם בתחילת יוני. 

. חוזה נחתם בידי החברה, וממתין לחתימת מנהל הדיור הממשלתיה. למנהל הדיור הממשלתי לתקופה ארוכה

, צפוי לעלות בעקבות השכרת השטחים 92% -כעל  2019ביוני  30נכסי החברה, שעמד נכון ליום שיעור התפוסה ב

  .96% -כאמור לכ

ממשיכים אנו בכל הפרמטרים התפעוליים. צמיחה מניבים ממשיכה להציג : "עופר אברם, מנכ"ל מניבים

הון בהיקף ביצענו גיוס לצורך כך  .גדיל את מצבת הנכסים בתחומי המשרדים, לוגיסטיקה ותעשיהלהבמאמצינו 

  ויסייע לנו במאמצי ההתרחבות. חברהאת איתנותה הפיננסית של ה אשר יבססמיליון ש"ח  92של 

בחודשים האחרונים התקדמנו בשיווק השטחים הפנויים שלנו בעיקר באתרים ברחובות ובירושלים, והתפוסה 

, כפר סבא -צומת רעננה במגדל מניבים מיטב פרוייקט הדגל של החברה, באשר לכמעט מלאה.  חברהבנכסי ה

אנחנו במסגרת שיווק הפרוייקט,  .2020לדצמבר  מוהוקד ומסירתמתקדם בקצב מצויין ולוחות הזמנים להפרויקט 

 ."מתמקדים בשיווק לעוגנים ומאמינים שעיסקאות ראשונות תקודמנה במהלך החודשים הקרובים

 

 אודות מניבים

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

, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול (REIT) בקרנות ריט

קבוצת הניהול של מניבים הינה מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון  והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן.

בתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מקדמת 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, 

. אסטרטגיית ההשקעה של ה חברה לביטוח, אנליסט בית השקעות ומנורכלל ביטוח ,, הראלקרן הפנסיה גלעד

מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של 

מניית הקרן נסחרת  פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה.

 .ומדד הנדל"ן SME 60 במדד

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


