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info@kerenhagshama.co.il :אם את/ה מעוניין/ת בקבלת מסמך נגיש ו/או חלופה אחרת שתספק לך את המידע המוצג במסמך זה, נשמח לפנייתך במייל

בניית בניין מגורים בן 35 קומות, הכולל 100 יחידות דיור ושטח מסחרי, ומכירתו

תשקיף 7 מבית הגשמה 

גיוס לפרויקט חדש במנהטן באמצעות תשקיף

בשיתוף מנרב
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הוקמה
ב-2009

כפי שפורסם בתשקיף הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי מתאריך 6.8.2018:

100
עובדים 

משרדים בישראל, 
באנגליה ובארה"ב

כ-13.5 מיליארד ש"ח
שווי נכסים של 

 הפרויקטים 

מעל 300
השקעות

כ-2.75 מיליארד ש"ח
  הון עצמי שגויס

הגנות ובטוחות
לדוגמה: 

בעלות בחברת הנכס 
ערבויות ביצוע של החברה היזמית 

זכות התערבות/השתלטות

32,000 משקיעים
רשומים

135 אקזיטים | בממוצע תשואות של כ-13% נטו בשנה )לפני מס( | תקופה ממוצעת 2.5 שנים

מעל 1.2 מיליארד ₪ הוחזרו למשקיעים

הגשמה | מי אנחנו

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התוכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים נוספים, ראו סעיף 7.1.3 
לתשקיף.
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בניית בניין מגורים בן 35 קומות )כולל מרתף(, 

הכולל 100 יחידות דיור, שטח מסחרי ומחסנים 

המיועדים למכירה.

קבוצת מנרב שיתפה פעולה עם הגשמה כמשקיע 

פננסי בחמישה פרויקטים עד כה. 

ארבעה מתוכם הושלמו בהצלחה בשיעור תשואה 

ממוצע של כ-20% בשנה. זהו הפרויקט הראשון 

המשותף של הגשמה עם מנרב כחברה יזמית.

בניין מגורים במנהטן, 
ניו יורק

גיוס לפרויקט חדש במנהטן באמצעות תשקיף

* התמונות להמחשה בלבד. הפרויקט טרם הוקם.
התמונה להמחשה בלבד
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* מבוסס על התוכנית העסקית לפרויקט ועל הערכות החברה היזמית להשקעה בהתאם לסכום ההשקעה, כמפורט בסעיף 7.22 לתשקיף.
** יובהר כי החזר הכספים מהפרויקט בכפוף להשלמת הפרויקט והחזר ההלוואות לגורמים המלווים.

משך הפרויקט הצפוי 
כ-48 חודשים

צפי תשואה שנתית פשוטה*
17.7%-14.2%

סכום השקעה מינימלי 
החל ב-30,000 $

ביחידות השקעה של 10,000 $
)מינימום 3 יחידות השקעה(

מיקום 
קיפס ביי, מנהטן, ניו יורק

תמצית העסקה

הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי צפויה להחזיק ב-49.99% מיחידות ההשתתפות בחברת הנכס.

התמונה להמחשה בלבד
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תיאור הנכס

כתובת: 

366-368 3rd Avenue, New York, NY 10016, USA

 SQF 96,144 סך יחידות דיור: 100 בשטח מבונה בסך

שטח מסחרי בסך SQF 2,978 )בתוספת שטח נלווה למסחר 

בקומת המרתף(

תמהיל היחידות דיור:
 11 דירות סטודיו 

)1BR( 38 דירות 2 חדרים 

)2BR( 31 דירות 3 חדרים 

)3BR( 18 דירות 4 חדרים 

 2 פנטהאוזים

הפרויקט יכלול 39 מחסנים למכירה.

התמונה להמחשה בלבד
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מבנה ההחזקות בנכס

ציבור המחזיק 
ביחידות השתתפות 

המקנות זכות 
השתתפות בזכויות 

השותף המוגבל

הגשמה - ניהול 
השקעות בע"מ -

השותף הכללי

0.0001%

49.99%

100%

100%

99.9999%

התאגיד - הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי

368 Third Member LLC - חברת הנכס

 Minrav 368 - החברה היזמית
Third LP

50.01%

368 Third Mezz LLC  

368 Third Owners LLC  - חברת הפרויקט

הגשמה נאמנות בע"מ
שותף מוגבל
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מיקום הנכס

מנהטן היא הלב הפועם של ניו יורק, המרכז העסקי והתרבותי של העיר, עם 
אוכלוסייה של כ-1.6 מיליון תושבים. העיר ניו יורק היא אחת הכלכלות הגדולות 
בעולם, עם שיעור צמיחה כלכלית גבוה ושיעור אבטלה נמוך במיוחד. בשנים 
האחרונות ענפי הכלכלה המשמעותיים של העיר הם התיירות - מספר התיירים 
הפוקדים את העיר רק ממשיך לעלות, וההייטק - חברות עולמיות דוגמת גוגל 
ופייסבוק קבעו את משכנן בעיר, ואליהן מתווספים מיזמי סטארט-אפ קטנים 

שתורמים לפריחת הענף. 

מנהטן היא מוקד פיננסי עולמי, ונמצאות בה שתיים מהבורסות הגדולות ביותר 
בעולם - ניו יורק )NYSE( ונאסד"ק )NASDAQ(. שוק הנדל"ן המקומי 
נהנה מצמיחה משמעותית מאז תום המשבר הכלכלי העולמי ב-2008. הביקוש 
הגבוה לדיור הביא לעלייה משמעותית במחירי הדיור במנהטן כולה, וכיום מנהטן 

מתאפיינת באחוזי תפוסה גבוהים במיוחד. 

הפרויקט ייבנה בשכונת קיפס ביי, הממוקמת בין הרחובות 23 בדרום ו-30 בצפון, 
ובין השדרה החמישית במערב לאיסט ריבר במזרח. השכונה משובצת בתי 
מגורים היסטוריים לצד מגדלי דירות חדשים, ומשלבת אזורי קניות, מסעדות 
וברים, עם אווירה שכונתית ושקטה. האתר Niche העניק לקיפס ביי את הציון 

A+, ודירג אותה כאחת מ-10 השכונות הטובות בניו יורק. 

רוב אוכלוסיית השכונה הם צעירים בסביבות גילי ה-30, עם הכנסה ממוצעת 
למשק בית הגבוהה ביותר מפי 2 מההכנסה הממוצעת במנהטן. בשכונה 
נמצאים כמה בתי ספר פרטיים, בית חולים ומכללה. לאור התמעטות 
הבנייה חדשה בשכונה ביחס לשכונות הסמוכות, קיים בה פוטנציאל רב.

למפת האזור

https://www.google.com/maps/search/366-368,+Third+Ave.,+10016,+%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2+%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%9F,+%D7%A0%D7%99%D7%95+%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7%E2%80%AD/@40.7401321,-73.9826565,15.75z
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השוואת מחירי נכסים באזור

אחד היתרונות הבולטים בפרויקט הוא מחירי המכירה של הדירות. 
להלן טבלת השוואת מחירים אשר מציגה את מחירי דירות באזור: 

מחיר המכירה הממוצע לדירה בנכס הפרויקט נמוך ממחיר המכירה ממוצע לדירה בנכסי ההשוואה. תכנון הפרויקט מאפשר ניצול מקסימלי של שטח 
הדירות, ולהערכת החברה היזמית, עובדה זו מגדילה משמעותית את קהל היעד של רוכשי הדירות הפוטנציאלים בפרויקט ומאפשרת מחיר מכירה 

לדירה נמוך ביחס לנכסי ההשוואה. 

*נכס הפרויקט

מרחק מהנכסכתובת הנכס
מחיר ממוצע 

לדירה
שטח ממוצע 
)SQF( לדירה

מחיר ממוצע 
SQF-ל

שנת בנייהקומותיחידות

*3rd Ave 366-3680.0$2,115,124961$2,200100352020 מייל

East 21st Street 2000.3$2,760,5831,277$2,16167212018 מייל

East 23rd Street 2340.3$3,120,0001,332$2,34257202014 מייל

.Lexington Ave 90&880.1$2,487,2511,177$2,11349+70181957 מייל

East 22nd Street 1600.3$2,663,1671,175$2,26782212012 מייל

Park Ave S 4000.4$3,236,6171,375$2,35381402014 מייל

Madison Ave 1720.6$3,194,1401,430$2,23472332016 מייל
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היזמים

מנרב אחזקות בע"מ נוסדה ב-1969 ופועלת בתחומי הנדל"ן וההנדסה, הכוללים ייזום פרויקטים לבנייה למגורים בארץ ובארה"ב, ביצוע עבודות בנייה 

ותשתיות במגזר הציבורי, העסקי והפרטי, והשכרה וניהול של נכסים מניבים בארץ ובארה"ב. משנת 1983, מניות החברה רשומות למסחר בבורסה 

בישראל, ונכון למרץ 2018 סך נכסיה הסתכם לכ-2 מיליארד ש"ח והונה העצמי של החברה יסתכם ב-754 מיליון ש"ח. לפני כארבע שנים, מתוך מטרה 

לפזר את פעילותה בתחום הנדל"ן, החלה החברה לפעול בצפון אמריקה. למנרב זכויות בארבעה פרויקטים לייזום למגורים בניו יורק, שלושה מהם 

נמצאים בשלבי בנייה ופרויקט נוסף בשלב התכנון. מנרב )כמשקיע פיננסי( וקרן הגשמה השקיעו ביחד בחמש השקעות בארה"ב. ארבע מתוכן הושלמו 

בשיעור תשואה ממוצע של כ-20% לשנה, ההשקעה החמישית טרם הסתיימה. זהו הפרויקט הראשון של הגשמה עם מנרב כיזם.

החברה היזמית המקומית

יהודה מור | מנכ"ל משותף

בעל תואר ראשון בניהול בנייה מאוניברסיטת פראט בניו יורק, 

ו-25 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן בארה"ב, בדגש על ניהול ופיתוח 

נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. בעברו כיהן כסמנכ"ל בכיר 

לייזום בקבוצת Fishman Holdings North America וכסמנכ"ל 

"אלעד נכסים - ניו יורק". במסגרת תפקידו במנרב הוא אחראי 

על אסטרטגיית החברה ומפקח על ההשקעות הקיימות.

ליאור קרוצ'י | מנכ"ל משותף

ליאור מחזיק בתואר ראשון במשפטים ובתואר שני בתחום המשפט 

המסחרי הבינלאומי מאוניברסיטת סאסקס שבאנגליה. בבעלותו מעל 

15 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן בניו יורק, כולל רכישה, מכירה, מימון, 

ניהול ופיתוח נכסים בשווי של כ-2 מיליארד דולר. ברזומה שלו מגוון 

תפעול  ומנהל   IDH בקבוצת  בכיר  סמנכ"ל  בהם  ניהוליים,  תפקידים 

 Manhattan Real Estate Equity Group ויועץ משפטי בחברת  US

)לשעבר חלק מקבוצת "פועלים השקעות"(.

לאתר החברה

http://www.minrav.co.il/
http://www.minrav.co.il/
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וויליאמסבורג, ברוקלין
בניית בניין הכולל 14 יחידות דיור. יושלם ב-2019

מידטאון איסט, מנהטן
בניית בניין הכולל 16 יחידות דיור. יושלם ב-2021-2020

אפר איסט סייד, מנהטן
בניית בניין הכולל 21 יחידות דיור. יושלם ב-2020-2019

פרויקטים דומים של החברה היזמית
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יתרונות הפרויקט

צפי תשואה שנתית פשוטה - 14.2%-17.7% 
קדימות תשואה בגובה של 10% למשקיעי ההון העצמי בחברת הנכס

החברה היזמית - לקבוצת מנרב 50 שנות ניסיון בייזום פרויקטים ובביצוע עבודות 
בנייה ותשתיות. מניות החברה נסחרות בבורסה. מנרב )כמשקיע פיננסי( וקרן 
הגשמה היו שותפות בחמש השקעות בארה"ב, ארבע מתוכן הסתיימו בשיעור 

תשואה ממוצע של כ-20% לשנה.

התחייבות חוזית של חברת היזם )בשליטת מנרב( להחזר ההון העצמי - לאחר 
54 חודשים החברה היזמית מחויבת להשלים את מלוא או חלקו של ההון העצמי 
בהתאם לערך יתרת הדירות שטרם נמכרו. זאת, ללא פגיעה בזכויות המשקיעים 

בחלוקת הרווחים.

היתרים - קיים אישור לתכניות הפרויקט המפורטות  Approved Plans והיתר 
הריסה. היתר בנייה מלא וסופי צפוי להתקבל בתחילת אוקטובר 2018.

מיקום - הפרויקט ייבנה בשכונת קיפס ביי במנהטן, בסמוך למידטאון. אתר 
Niche דירג את השכונה כאחת מ-10 השכונות הטובות בניו יורק כולה. 

הזדמנות עסקית - הפרויקט מיועד לפלח שוק Mid-High, אשר הוכיח יציבות 
לאורך שנים. לאור מחירי הדירות הצפויים והמחסור בבנייה חדשה בשכונה, 

קיים בפרויקט פוטנציאל רב.

קבוצת בנק לאומי - התקבלו מזכרי הבנות מתאגידים מקבוצת בנק לאומי בקשר 
עם הלוואת בנייה בסך 116,750 אלפי דולר והלוואת מזנין בסך 27,000 אלפי דולר. 

אטרקטיביות - המחיר הממוצע לדירה בפרויקט נמוך ממחיר המכירה הממוצע 
לדירה בנכסי ההשוואה.
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הגשמה | הגנות ובטוחות

בעלות בנכס     בעלות ישירה של תאגיד משקיעי הגשמה בחברת הנכס המחזיקה בעקיפין בנכס.

ערבות מנרב     ערבות לניהול נאות של הפרויקט )הערבות אינה לתוצאות העסקיות של ההשקעה(. 

הסכם עקרונות )LOI(    קיומם של מסמכי עקרונות שבו מופיעים עיקרי ההלוואות שצפויות להתקבל בפרויקט. 

בדיקת נאותות     בדיקת נאותות מקיפה נערכה על ידי מחלקת האנליזה על היזם ועל הפרויקט. 

מחירי מכירה     עריכת בדיקת הנאותות לפי מחיר המכירה הנוכחי, ולא לפי מחיר מכירה עתידי. 

זכות התערבות    זכות להעברת היזם מניהול הפרויקט בנסיבות מסוימות. 

מנגנון קנס-פרס    במקרה של עיכוב בהשלמת הפרויקט, חלוקת הרווחים מול היזם משתנה לטובת המשקיעים ב- באחוז מסוים לכל חודש איחור )עד 3 חודשים(.

החזר הון עצמי                           השלמת ההון העצמי לאחר 54 חודשים ע"י החברה היזמית בהתאם לערך הדירות שטרם נמכרו, ללא פגיעה בזכויות בחלוקת הרווחים.

הוצאות עודפות    מנגנון שבו הוצאות החורגות מהתוכנית העסקית מאושרות מראש על ידי הגשמה ועל היזם החובה לדאוג למימונן. 

קדימות במפל התשלומים   קדימות לבעלי ההון העצמי בחברת הנכס בחלוקת הרווחים לפני חלוקת הרווח היזמי. 

החלטות מהותיות    אישור הגשמה נדרש לביצוע פעולות מהותיות )כגון מכירת הנכס, מימון וכו'(.

נאמנות לאומי                                כספי ההשקעה יופקדו לחשבון בבנק לאומי. הוצאת כספים מהחשבון כרוכה בחתימה ואישור של נאמנות לאומי.
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חשיפה לגורמי סיכון

הפעילות היחידה של השותפות הינה השקעה והחזקה בחברה המחזיקה בחברת הנכס, אשר הוקמה לצורך ההשקעה 

בפרויקט וחשופה לגורמי סיכון העלולים להשפיע על תוצאותיו, להלן עיקרם:

סיכונים הנובעים מהסביבה הכלכלית

חברת הנכס התאגדה למטרת רכישת נכס. אי לכך, חשופה פעילותה להשפעת גורמים מקרו-כלכליים בכלכלה המקומית. חברת 

הנכס עלולה להיות מושפעת לרעה, בין היתר, מהאטה כללית בכלכלה, שינויים בשיעורי הריבית במדינת ההשקעה וצמצום בהיקפי 

האשראי וזמינות המימון אצל בנקים מלווים.

שינויים בשער החליפין

מרבית המשקיעים הינם תושבי ישראל, לפיכך, התמורה בגין השקעתם משולמת בשקל חדש. ההשקעה בחברת הנכס מתבצעת 

בדולר וכך גם חלוקת הרוווחים מחברת הנכס. בהתאם, שינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר, עלולים להשפיע )לטובה או 

לרעה( על שווי השקעתם של מרבית המשקיעים.

סיכונים ענפיים

הפעילות היחידה של חברת הנכס היא בתחום הנדל"ן. לפיכך, שינויים רגולטוריים )חוקים, מדיניות כלכלית, צווי תכנון ובנייה וכו'( 

ומשבר בענף הנדל"ן עלולים להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה.

סיכונים מיוחדים לתאגיד ייעודי

חברת הנכס הוקמה לצורך השקעה בנכס יחיד. כמו כן, בהשקעה בנכס יחיד, שינוי לרעה במצב השוק המקומי עלול לפגוע בשווי 

ההשקעה ובהיקף התשלומים שישולמו למשקיעים מחברת הנכס. 

סמכויות הניהול של חברת הנכס נתונות בידי היזם. פגיעה בפעילות היזם עלולה להביא לכך שהשותפות תידרש לפעול להחלפתו 

דבר שעלול לפגוע ביעדי התוכנית העסקית של הפרויקט.

לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 7.33 לתשקיף
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תחום: השקעות נדל"ן   
- דירות למכירה

משך ההשקעה:
כ- 48 חודשים

מיקום: קיפס ביי, מנהטן, ניו יורק

חלוקת הרווחים
אפקטיבית   IRR תשואה,  קדימות  יקבלו  הנכס  בחברת  העצמי  ההון  משקיעי 

שנתית בשיעור של 10% על ההון העצמי. 
יתרת הרווחים תחולק על פי מדרגות חלוקה כמפורט בסעיף 7.18 בתשקיף.

בטוחות בעסקה
המנפיקה צפויה להחזיק ב-49.99% מהבעלות בחברת הנכס.

המידע כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני 
אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

* בהתאם לסכום ההשקעה, כמפורט בסעיף 7.22 לתשקיף.
** התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר לפני הנחות בהוצאות גיוס בתפעול.

*** למשקיעי $250,000: דמי ההצלחה של הגשמה יעמדו על 10% מתוך סכום הרווח שמשקף תשואה שנתית ממוצעת למשקיע של מעל 5%. למשקיעי $750,000: דמי ההצלחה של הגשמה יעמדו על 10% מתוך סכום הרווח 
שמשקף תשואה שנתית ממוצעת למשקיע של מעל 8%. למשקיעי $1,500,000: דמי ההצלחה של הגשמה יעמדו על 8% מתוך סכום הרווח שמשקף תשואה שנתית ממוצעת למשקיע של מעל 10%.

עלויות הקמת הפרויקט:

עלויות קרקע והוצאות נלוות                                                            64,174,250 $

עלויות בנייה ונלוות )כולל עלויות בלתי צפויות(  90,929,418 $

$ 28,190,106 עלויות נוספות ומימון 

$ 183,293,774 סה"כ 

מימון

$ 15,266,436 הון עצמי משקיעי הגשמה 

$ 15,279,544 הון עצמי יזם 

$ 30,538,980 סה"כ הון עצמי לפרויקט 

$ 143,750,000 מימון בנקאי )הלוואת בנייה+מזנין( 

 צפי תשואה פשוטה שנתית למשקיעים 14.2%-17.7%*

השקעה

$ 15,266,436 הון עצמי 

$ 1,073,564 עלויות גיוס ותפעול 

$ 16,340,000 סה"כ גיוס** 

$ 10,000 יחידת השקעה )מינימום 3 יחידות( 

דמי הצלחה של הגשמה )מתוך הרווח בפועל(** | 15% - 8%

תקציר ההשקעה
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התוכנית העסקית )בדולרים(

211,512,400הכנסות ממכירת דירות*

1,950,000הכנסות ממכירת מחסנים**

8,084,300הכנסה ממכירת שטח מסחרי***

221,546,700סה"כ הכנסות ברוטו )ראו סעיף 7.17.1 בתשקיף(

9,960,111הוצאות מכירה

211,586,589סה"כ הכנסות נטו

64,174,250עלות רכישת הקרקע

90,929,418עלויות בנייה

28,190,106עלויות מימון ונלוות

183,293,774סה"כ הוצאות

28,292,815רווח הפרויקט נטו

12,167,219חלק משקיעי הגשמה ברווחי הפרויקט

המידע כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות 
משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

* על פי התכנית העסקית צפויה חלוקה למשקיעים בעת מכירת הנכס.

 SQF-הכנסות ממגורים )95.5% מסך ההכנסות, ברוטו(: מתבסס על ממוצע של 2,200 $ ל *
)מחיר מכירה ממוצע של 2,115,124 דולר לדירה(.

** הכנסות ממחסנים )0.9% מסך ההכנסות, ברוטו(: מתבסס על מחיר מכירה ממוצע של 
50,000 דולר ליחידה.

*** הכנסות ממסחרי )3.6% מסך ההכנסות, ברוטו(: מתבסס על NOI של 404,215 דולר על 
בסיס שכירות ממוצעת של 136 $ ל-SQF, והיוון בשיעור CAP של כ-5% כפי שמקובל באזור.

תקציר השקעה - המשך
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יחידות השקעה

בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי 25, 75 ו-150 יחידות השתתפות, לרוכשים אלה תינתן הנחה במועד הגיוס, באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים אלו יהיה בסך 247,589 דולר, 732,256 דולר ו-1,450,498 דולר 
בהתאמה. המידע כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות 

משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

רכישת יחידות השתתפות על פי תשקיף זה מתאפשרת ביחידות של 10,000 דולר. ההשקעה המינימלית היא ברכישת 3 יחידות.  
השותף הכללי קבע מנגנון מדורג, לפיו ביחס לשותפים מוגבלים שירכשו יחידות השתתפות בכמות מסוימת, יופחתו עלויות הגיוס והתפעול. כמו כן, 

השותף הכללי יהיה זכאי לאחוז נמוך יותר מסכום הרווח בגין יחידות אלה, כמפורט להלן: 

דרגת השקעה
מספר יחידות 
השתתפות 

שנרכשו
אחוז מסכום הרווח אשר לו סכום הרכישה )$(

יהיה זכאי השותף הכללי 
אחוז מסכום הרווח אשר לו 
יהיה זכאי השותף המוגבל 

גובה עלויות גיוס ותפעול 
)כולל דמי ניהול לכל תקופת 
הפרויקט( מסך ההשקעה נטו

3-550,000-30,00015%85%6.57%ראשונה

6-11110,000-60,00013%87%6.57%שנייה

12-24240,000-120,00011%89%6.57%שלישית

25רביעית

250,000 ככל שהתשואה השנתית הממוצעת 
למשקיע היא עד וכולל 5% לשנה

0%100%

5.66%
250,000 ככל שהתשואה השנתית 

הממוצעת למשקיע היא מעל 5% לשנה

10% מתוך סכום הרווח שמשקף 
תשואה שנתית ממוצעת למשקיע 

של מעל 5%
90%

75חמישית

750,000 ככל שהתשואה השנתית הממוצעת 
למשקיע היא עד וכולל 8% לשנה

0%100%

4.31%
750,000 ככל שהתשואה השנתית 

הממוצעת למשקיע היא מעל 8% לשנה

10% מתוך סכום הרווח שמשקף 
תשואה שנתית ממוצעת למשקיע 

של מעל 8%
90%

שישית

150

1,500,000 ככל שהתשואה השנתית 
הממוצעת למשקיע היא עד וכולל 10% לשנה

0%100%

3.38%
1,500,000 ככל שהתשואה השנתית 

הממוצעת למשקיע היא מעל 10% לשנה

8% מתוך סכום הרווח שמשקף 
תשואה שנתית ממוצעת למשקיע 

של מעל 10%
92%
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סך הכלתשואה למשקיעיםהון משקיעים
15,266,43612,167,21927,433,655סך התקבולים - $

15.00%חלק קרן הגשמה - %

1,825,083חלק קרן הגשמה - $

25,608,572החזר נטו למשקיעים - $

16,340,000בניכוי השקעה - $

9,268,572תשואה - $

14.2%חישוב תשואה פשוטה לשנה

47,017נטו להשקעה של 30,000 $

17,017רווח להשקעה של 30,000 $

דרגת השקעה ראשונה: דוגמה לתחשיב תשואה צפויה להשקעה בסך $30,000

* התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר.
** התשואה החזויה לשנה זהה בין היחידות 30,000$-50,000$

*** רווח לפני מס

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.
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סך הכלתשואה למשקיעיםהון משקיעים
15,266,43612,167,21927,433,655סך התקבולים - $

13.00%חלק קרן הגשמה - %

1,581,738חלק קרן הגשמה - $

25,851,917החזר נטו למשקיעים - $

16,340,000בניכוי השקעה - $

9,511,917תשואה - $

14.6%חישוב תשואה פשוטה לשנה

94,927נטו להשקעה של 60,000 $

34,927רווח להשקעה של 60,000 $

דרגת השקעה שנייה: דוגמה לתחשיב תשואה צפויה להשקעה בסך $60,000

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

* התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר.
** התשואה החזויה לשנה זהה בין היחידות 110,000$-60,000$

*** רווח לפני מס



19

סך הכלתשואה למשקיעיםהון משקיעים
15,266,43612,167,21927,433,655סך התקבולים - $

11.00%חלק קרן הגשמה - %

1,338,394חלק קרן הגשמה - $

26,095,261החזר נטו למשקיעים - $

16,340,000בניכוי השקעה - $

9,755,261תשואה - $

14.9%חישוב תשואה פשוטה לשנה

191,642נטו להשקעה של 120,000 $

71,642רווח להשקעה של 120,000 $

דרגת השקעה שלישית: דוגמה לתחשיב תשואה צפויה להשקעה בסך $120,000

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

* התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר.
** התשואה החזויה לשנה זהה בין היחידות 240,000$-120,000$

*** רווח לפני מס
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סך הכלתשואה למשקיעיםהון משקיעים
15,266,43612,167,21927,433,655סך התקבולים - $

 משתנהחלק קרן הגשמה -%

893,073חלק קרן הגשמה - $

26,540,582החזר נטו למשקיעים - $

16,182,422בניכוי השקעה - $

10,358,160תשואה - $

16.0%חישוב תשואה פשוטה לשנה

410,022נטו להשקעה של 250,000 $

162,433רווח להשקעה של 250,000 $

דרגת השקעה רביעית: דוגמה לתחשיב תשואה צפויה להשקעה בסך $250,000

* התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר לפני הנחה בעמלת גיוס ותפעול.
** בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי 25 יחידות השתתפות, לרוכשים אלו תינתן הנחה במועד הגיוס, באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים  

    אלו יהיה בסך 247,589 דולר.
*** רווח לפני מס

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.
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סך הכלתשואה למשקיעיםהון משקיעים
15,266,43612,167,21927,433,655סך התקבולים - $

משתנהחלק קרן הגשמה - %

706,212חלק קרן הגשמה - $

26,727,443החזר נטו למשקיעים - $

15,953,426בניכוי השקעה - $

10,774,017תשואה - $

16.9%חישוב תשואה פשוטה לשנה

1,256,506נטו להשקעה של 750,000 $

524,250רווח להשקעה של 750,000 $

דרגת השקעה חמישית: דוגמה לתחשיב תשואה צפויה להשקעה בסך $750,000

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

* התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר לפני הנחה בעמלת גיוס ותפעול.
** בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי 75 יחידות השתתפות, לרוכשים אלו תינתן הנחה במועד הגיוס, באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים  

    אלו יהיה בסך 732,256 דולר.
*** רווח לפני מס
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סך הכלתשואה למשקיעיםהון משקיעים
15,266,43612,167,21927,433,655סך התקבולים - $

משתנהחלק קרן הגשמה - %

467,753חלק קרן הגשמה - $

26,965,902החזר נטו למשקיעים - $

15,800,761בניכוי השקעה - $

11,165,141תשואה - $

17.7%חישוב תשואה פשוטה לשנה

2,559,931נטו להשקעה של 1,500,000 $

1,109,433רווח להשקעה של 1,500,000 $

דרגת השקעה שישית: דוגמה לתחשיב תשואה צפויה להשקעה בסך $1,500,000

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

* התחשיבים ושיעורי ההחזקה המפורטים במצגת זו מבוססים על ההנחה כי המנפיקה תגייס 16,340,000 דולר לפני הנחה בעמלת גיוס ותפעול.
** בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי 75 יחידות השתתפות, לרוכשים אלו תינתן הנחה במועד הגיוס, באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים  

    אלו יהיה בסך 1,450,498 דולר.
*** רווח לפני מס
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טבלת רגישות לתשואת יחידת השתתפות - תשואה פשוטה לשנה

המידע כולל,  בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים התייחסים לארועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו 
לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

הטבלה מבוססת על ההנחות הבאות:
• מבוסס על השקעה במדרגה הראשונה בסכום של 30,000 דולר.

• על פי תכנית עסקית: ההכנסות ברוטו החזויות במועד הרכישה הן 221,547 אלפי דולר ומשך ההשקעה הינו 48 חודשים.

• נקודת איזון )מצב בו התשואה למשקיע שווה ל- 0%(: ההנחה היא שבנקודת האיזון סך ההכנסות ברוטו יעמדו על כ- 194,950 אלפי דולר ומהווים כ-88% מסך ההכנסות ברוטו הצפוי בפרויקט. 
• הטבלה מתחשבת במנגנון פרס/קנס המשפיע על חלוקת הרווח בין התאגיד ליזם. 

להלן טבלת רגישות לתשואה פשוטה לשנה ליחידת השתתפות המנתחת את השינוי האפשרי במשך ההשקעה, למול שינוי בסך הכנסות 
ברוטו של הפרויקט:

שינוי בסך הכנסות ברוטו

116% 112% 108% 104% 100% 96% 92% 88% 84%

24.3% 21.9% 18.9% 15.4% 12.0% 8.5% 4.2% -0.4% -5.7% חודשים 60

25.3% 22.7% 19.8% 16.2% 12.5% 8.9% 4.4% -0.4% -6.0% חודשים 57

26.3% 23.6% 20.9% 17.0% 13.2% 9.3% 4.7% -0.5% -6.3% חודשים 54

26.5% 23.7% 21.0% 17.4% 13.5% 9.6% 4.9% -0.5% -6.7% חודשים 51

27.4% 24.5% 21.6% 18.3% 14.2% 10.0% 5.2% -0.5% -7.1% חודשים 48

28.5% 25.4% 22.3% 19.3% 14.9% 10.5% 5.6% -0.6% -7.6% חודשים 45

28.7% 25.6% 22.6% 19.5% 15.4% 10.9% 6.0% -0.6% -8.1% חודשים 42

30.1% 26.8% 23.5% 20.1% 16.4% 11.5% 6.4% -0.7% -8.8% חודשים 39

31.8% 28.2% 24.6% 21.0% 17.3% 12.2% 6.9% -0.7% -9.5% חודשים 36
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הוקמה
ב-2009

כפי שפורסם בתשקיף הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי מתאריך 06.08.2018:

100
עובדים 

משרדים בישראל, 
אנגליה וארה"ב

כ-13.5 מיליארד ש"ח
שווי נכסים של 

 הפרויקטים 

מעל 300
השקעות

כ-2.75 מיליארד ש"ח
  הון עצמי שגוייס

הגנות ובטוחות
לדוגמה: 

בעלות בחברת הנכס 
ערבויות ביצוע של היזם 
זכות התערבות/השתלטות

32,000 משקיעים
רשומים

135 אקזיטים | בממוצע תשואות של כ-13% נטו בשנה )לפני מס( | תקופה ממוצעת 2.5 שנים

מעל 1.2 מיליארד ₪ הוחזרו למשקיעים

הגשמה | מי אנחנו

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התוכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים נוספים, ראו סעיף 7.1.3 
לתשקיף.
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הגשמה | איך זה עובד

מחלקת קשרי המשקיעים מציגה 

למשקיעים את פרטי ההשקעה:

 יתרונות העסקה, מיקום, 
   תנאים

 מסלולי השקעה אפשריים

 שקיפות מלאה בכל הפרטים

משקיעים אסטרטגיים: 

יזמים/משקיעים גדולים בוחרים 

בהגשמה: מנרב, אלקו, שפיר, 

קיבוצים, משפחות אמידות

מחלקת בקרת ההשקעות מלווה 

את הפרויקט לכל אורך הדרך:

 אנליסטים מיומנים הנמצאים 
   בקשר ישיר עם היזם

 חברות מוניטורינג בלונדון 
    ובארה"ב בוחנות ומבקרות 
   את הפרויקטים עד לסיומם

 זיהוי עיכובים ואירועים בלתי 
   צפויים בזמן אמת

מחלקת פיתוח עסקי בוחנת את היזם 

והפרויקט המוצע:

 בחינת ניסיונו ורמת הידע המקצועי

 בדיקת הצלחתו בפרויקטים 
   קודמים שביצע

 ביקור במשרדי היזם ובפרויקט

 בחינת המבנה הארגוני של 
   חברת היזם

 הצגת היזם/הפרויקט ואישורם  

   ב"וועדת השקעות" של קרן 

   הגשמה ואישור ההשקעה 

   בדירקטוריון של השותף הכללי.

 ניהול מו"מ לסיכום התנאים 
   המסחריים 

מחלקת האנליזה עורכת בדיקת 

נאותות של היזם וההשקעה המוצעת:

 בדיקת היכולת הכלכלית של היזם

 בחינת התוכנית העסקית לרבות 
   מחירי מכירה ועלויות הפרויקט

 השוואה למחירים באזור

 מיקום הפרויקט

 הכרת הרגולציה לרבות היתרים 
   ומגבלות

 בחינת הסכם העקרונות )LOI( עם 
   הגוף המממן

 בחינת רגישות העסקה והיתכנותה

 זיהוי חוזקות וחולשות בעסקה

המחלקה המשפטית בוחנת את 

ההיבטים המשפטיים:

 הסכם הרכש

 הגנות ובטוחות

 הבשלת התנאים לקלוזינג

 גיבוש מבנה משפטי

 הסכם השותפות עם חברת היזם

 רישום הנכס  על שם חברת  

   הפרויקט בה מחזיקה שותפות   

   משקיעי הגשמה באמצעות  

   תאגידי ביניים

בקרת השקעות הצגת העסקה
למשקיעים

בדיקת נאותות 
משפטית

בחינת העסקה בחינת היזם
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שיתוף פעולה עם נאמנות לאומי 
כספי ההשקעה יופקדו לחשבון בבנק לאומי 

הוצאת כספים מהחשבון כרוכה בחתימה ואישור של נאמנות לאומי

הגשמה
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הגשמה ההצלחות

השקעה בישראל
קריית אונו 

אקזיט ביולי 2015

השקעה בברוקלין 
Crown Heights
אקזיט ביולי 2014

השקעה בלוס אנג’לס
אקזיט באפריל 2016

 השקעה בפילדלפיה 
נכס לשימור
Old City-ב

אקזיט במאי 2014

השקעה בלונדון
Golders Green
אקזיט ביוני 2015

השקעה בפלורידה 
אקזיט ביולי 2015

השקעה בישראל  
יהוד 

אקזיט באוגוסט 2015

השקעה באטלנטה 
 Marquis Place

אקזיט באוגוסט 2015

השקעה ביוסטון 
Fairways

אקזיט באוגוסט 2014

השקעה ביוסטון 
Park Village

אקזיט באוגוסט 2014

השקעה ביוסטון 
 Marquis Estates

אקזיט באוגוסט 2015

השקעה בישראל 
ראשון לציון

אקזיט ביוני 2015

 Satelite - פלורידה
 Beach

אקזיט בדצמבר 2015

Poole - אנגליה
אקזיט במרץ 2016

השקעה בישראל 
תמ”א 38 הרצליה 

אקזיט בדצמבר 2013

השקעה בברוקלין  
 Schermerhorn

אקזיט בספטמבר 2014

השקעה באטלנטה 
Marquis Cove

אקזיט בנובמבר 2015

השקעה במנהטן
 Upper West Side
אקזיט בפברואר 2014

135 אקזיטים | בממוצע תשואות של כ- 13% נטו בשנה )לפני מס(  מעל 1.2 מיליארד ש"ח הוחזרו למשקיעים*

*כפי שפורסם בתשקיף הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי



28

הבהרה: מצגת תיאור הפרויקט  לעיל )"המצגת"( כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד ויש לקרוא אותה יחד עם תשקיף ההנפקה לציבור מיום 6 באוגוסט, 2018 )"התשקיף"(. מצגת זו אינה מהווה הצעה 
לרכישה או למכירה של ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא נועדה למסירת מידע בלבד. המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע 

עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד.

המידע במצגת אינו מתייחס לשיקולים או דרישות ספציפיים של משקיע פוטנציאלי כלשהו או להיבטים משפטיים, חשבונאיים, מיסויים, רגולטורים ואחרים הקשורים בהשקעה על ידי משקיע כאמור. בשום 
מקרה אין המצגת מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר 

עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.

במצגת ישנו מידע הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת המנפיקה ו/או השותף הכללי. מידע זה אינו 
מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון 
המאפיינים את פעילות המנפיקה ו/או הפרויקט וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות המנפיקה ו/או הפרויקט, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים 

בשליטת המנפיקה, והכל כמפורט בתשקיף. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

המידע במצגת כפוף לשינויים, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים, לרבות תנאי ההשקעה במלואם, התשקיף והסכם השותפות שתאורו מופיע בתשקיף )לפי העניין(; מסמכים אשר הם, והם 
בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת החברה.

ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה, כמתואר בתשקיף, והתנאים הקבועים בהם.
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