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 :נוסףוכשת נכס רהחדשה  הריט קרןמניבים 

 בניין משרדיםוכשת רהחדשה  הריט קרןמניבים 

 "חשליון ימ 51 -ב רעננהב

חניות  וכן ,מ"ר 4,500 -כ של בשטח קומות, 3, בן בנין משרדים ומסחררכשה  "מניבים" קרן הריט

 . עיליות

 .במיקום מרכזי, באזור התעשיה ברעננההבניין ממוקם 

שוכרים הכוללים  14 -. הבניין מושכר לכ94% -כעל  בנייןהתפוסה בשיעור עומד נכון למועד הרכישה 

  וכו'. מסחרמקצועות חופשיים, הייטק, בין היתר, 

 3.6-של כ NOI הוא צפוי להניבלאחר השכרתו המלאה ומיליון ש"ח,  51לפי שווי של רכש נ בנייןה

כניסתו של ההסכם לתוקף מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, בין היתר,  .מיליון ש"ח בשנה

 השלמת רישום זכויות החכירה המהוונות על שם המוכר, על פי הסכם חכירה חדש שיחתם עם רשות

 .מקרקעי ישראל

 .בתפוסה מלאה 7% -העסקה משקפת לנכס תשואה של כ

אלף מ"ר עילי לשימושים  100 -היקף כלל הנכסים של החברה לאחר רכישה זו משתרע על פני כ

 אלף מ"ר חניונים, בראש העין, ירושלים, הר טוב, רחובות, רמלה וכפר סבא.  23 -שונים וכ

בשיתוף  ,רכשה מניביםאותו נכס נוסף מיליון ש"ח.  850 -היקף נכסי הקרן לאחר הרכישה הינו כ

-אלף מ"ר בצומת רעננה 25-הינו מגדל משרדים בשטח של כ ,(60%עם מיטב דש )חלקה של מניבים 

מיטב נמצאת בעיצומה, והשלמת המגדל בהיקף השקעה צפוי -כפר סבא. הקמתו של מגדל מניבים

 .2020מתוכננת עד לסוף שנת  ש"חמיליון  350-של כ

שקעה להאסטרטגיית החברה ת הנכס ברעננה תואמת את רכיש: "אמרעופר אברם, מנכ"ל מניבים, 

 .כמעט מלאהנהנה מתפוסה  שר כבר היוםא וייחודי מדובר בנכס במיקום מצוין. איכותייםבנכסים 

אנחנו מזהים פוטנציאל ויחסי,  ןדמי השכירות הנוכחיים בבניין שרכשנו הינם נמוכים באופחלק מ

שיא ערך לבעלי משיך ולהבמטרה לההיקף הנכסים הרחבת ללפעול ממשיכים אנו להעלאתם בעתיד. 

 ".שבחודשים הקרובים נשלים רכישות נוספות תוך ניצול המזומנים שבידינו קווים, ומהמניות

 :קרן מניבים

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

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

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

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

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

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

הראל, כלל ביטוח, אנליסט בית השקעות, מנורה חברה לביטוח ופסגות קופות גמל. אסטרטגיית 

ולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכ



 
 
 
 
 

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

 ומדד הנדל"ן. SME 60איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה. מניית הקרן נסחרת במדד 

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


