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X
להשקיע באחריות החל ב 5,000-דולר

תשקיף  8מבית הגשמה  -הגשמה קופאנד  10אל.פי
כסף קטן | פיזור גדול
אם את/ה מעוניין/ת בקבלת מסמך נגיש ו/או חלופה אחרת שתספק לך את המידע המוצג במסמך זה ,נשמח לפנייתך במיילinfo@kerenhagshama.co.il :
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כולם כבר יודעים שכדאי להשקיע בנדל"ן.
פוטנציאל תשואות גבוהות ביחס לאפיקי השקעה אחרים
הגנות*
פיזור השקעות

אבל עד היום משהו עצר אותך.
לא היה לך מספיק כסף?
לא היה לך את הידע הנדרש?
לא צברת ניסיון בתחום?

עכשיו תורך.
*בהסכמי חברת הנכס הגנות שונות על זכויות המשקיעים ,בהם מנגנון "קנס-פרס" ,מכירה כפויה ,שיפוי מאת היזם במקרים מסוימים ועוד .בנסיבות בהן
מתעכבת מכירת הנכס מעבר לתכנית העסקית ,עשוי השותף הכללי להפעיל את המנגנונים או איזה מהם ,או להשתמש בהם ככלי במו"מ .מנגנון מכירה
כפויה הופעל בעבר במס' מצומצם של מקרים ,היות והפעלתו תלויה בכדאיות העסקית .הפעלת מנגנוני הערבות האישית והשיפוי שמורה למקרים
קיצוניים .היזמים לא העמידו בטוחות נוספות.
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 CoFund Xמ 5,000-דולר
 CoFund Xפיזור ההשקעה בין מספר פרויקטים שונים לפחות*.
פיזור אפשרי בארצות שונות ,בסקטורים שונים ועם אפשרות למטבעות שונים
ב - CoFund X-השקעה המפחיתה את הסיכון ,בזכות פיזור ההשקעה

 CoFund Xהיא השקעה גמישה יותר.
 CoFund Xהיא קרן השקעות בנדל"ן למינימום  3שנים עם אפשרות למכירת השקעתך לאחר חצי שנה,
לנעבר שיאתר המשקיע ובכפוף לאישור השותף הכללי

 CoFund Xהיא השקעה נוחה יותר.
אמנם ההשקעות הן בנדל"ן בינלאומי ,אבל אין צורך להגיש דוחות מס בחו"ל
* תמורת ההצעה בתשקיף הראשון מיועדת להשקעה בשני נכסים .בכוונת הקרן להשקיע לפחות בארבעה נכסים ,בכפוף לגיוס סכום הגיוס המקסימלי ) 62.9מיליון דולר(
ולהיתר רשות ניירות ערך לפרסום דוחות הצעת מדף.
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לראשונה בישראל

CoFund X

השקעה בנדל"ן בינלאומי החל ב 5,000-דולר
עד היום השלימה הגשמה גיוס ל 9-קרנות קופאנד פרטיות בסך כולל של כ 64-מיליון דולר ביחידות של החל ב$ 150,000-
מהיום ,גם לך יש הזדמנות להשקיע באחריות עם הגדולים ולהצטרף להשקעות נדל"ן בחו"ל ,החל ב 5,000-דולר בלבד:
צפי להכנסה רבעונית שוטפת*
 CoFund Xתשקיע בפרויקט בנייה עם לפחות  22%תשואה שנתית צפויה ברוטו על ההון שהשקיע התאגיד
 CoFund Xתשקיע בהשקעה מניבה עם לפחות  16%תשואה שנתית צפויה ברוטו על ההון שהשקיע התאגיד

*לפחות חלוקה אחת בשנה .החלוקה הרבעונית תתבצע בתנאי שסכום החלוקה יהיה לפחות  300דולר.
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הגשמה | החברה המובילה להשקעות נדל"ן
כפי שפורסם בתשקיף הגשמה קופאנד  10אל פי מתאריך 17.12.18

הוקמה
ב2009-

 32,000משקיעים
רשומים

משרדים בישראל,
באנגליה ובארה"ב

100
עובדים

 145אקזיטים | בממוצע תשואות של כ 12.7%-נטו בשנה )לפני מס(* | תקופה ממוצעת  2.5שנים

מעל  1.27מיליארד  ₪הוחזרו למשקיעים

מעל 300
השקעות

כ 2.82-מיליארד ש"ח
הון עצמי שגויס

כ 13.5-מיליארד ש"ח
שווי נכסים של
הפרויקטים

הגנות לדוגמה:

בעלות בחברת הנכס
ערבויות אישיות** של היזם
זכות התערבות/השתלטות

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התוכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו .לפרטים נוספים ,ראו סעיף
 7.1.2לתשקיף.

בהגשמה כ 100-עובדים ,ב 3-יבשות ,שתפקידם לעבוד בשביל הכסף שלך :אנחנו מסננים עבורך מאות השקעות ,מאתרים
את ההשקעה הכדאית והמשתלמת ביותר ,בודקים אותה מכל הכיוונים ומפקחים עליה.

כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו.
*ממוצע תשואות לכלל ההשקעות מיום הקמת הגשמה .בגין פרויקטים עם תשלומים שוטפים חושבה תשואה אפקטיבית ובגין פרויקטים עם תשלום בסופם חושבה
תשואה פשוטה .התשואה הממוצעת בפועל בהשקעות שהושלמו והחלו מיום  1.1.16ועד ליום  18) 30.9.18השקעות( הינה  .17.1%התשואה הממוצעת בפועל בהשקעות
שהושלמו והחלו מיום  1.1.15ועד ליום  44) 30.9.18השקעות( הינה  .15.2%שיעור ההשקעות שבהן התשואה בפועל הייתה נמוכה בלפחות  25%מהתשואה השנתית,
או בכלל ,הצפויה שפורסמה בתכנית העסקית המקורית במועד הגיוס לתשואה בפועל הינו  60%מההשקעות ,בתשואה ממוצעת של  .8.3%שיעור ההשקעות שבהן
התשואה בפועל הייתה נמוכה בלפחות  50%מהתשואה השנתית ,או בכלל ,הצפויה שפורסמה בתכנית העסקית המקורית במועד הגיוס לתשואה בפועל הינו 38%
מההשקעות ,בתשואה ממוצעת של .5.74%
**הערבות אינה להבטחת התוצאות העסקיות של הפרויקט .לפרטים נוספים בדבר הנסיבות בהן ניתן לממש את ערבויות היזמים ראו סעיף  7.2.1.2לתשקיף.
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חשיפה לגורמי סיכון
בכפוף להשלמת ההנפקה ,הפעילות היחידה של השותפות תהיה השקעה והחזקה בחברה המחזיקה בחברות הנכס,
אשר יוקמו לצורך ההשקעה בפרויקט וחשופות לגורמי סיכון העלולים להשפיע על תוצאותיהן .להלן גורמי הסיכון
העיקריים העשויים להשפיע על כל חברת נכס:
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 )ארה"ב או אנגליה(
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 או ליש"ט וכך גם חלוקת הרוווחים מחברת הנכס .בהתאם ,שינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר או ליש"ט ,עלולים
להשפיע )לטובה או לרעה( על שווי השקעתם של מרבית המשקיעים בש"ח.

סיכונים ענפיים
הפעילות היחידה של חברות הנכס היא בתחום הנדל"ן .לפיכך ,שינויים רגולטוריים )חוקים ,מדיניות כלכלית ,צווי תכנון ובנייה וכו'(
ומשבר בענף הנדל"ן כמו גם ירידה במחירי השכירות או בכושר התשלומים של שוכרים עלולים להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה.

סיכונים יחודיים לתאגיד
התאגיד חשוף לסיכונים יחודיים הנובעים ממבנה פעילותו ,ובכלל כך :שעבוד הנכס לטובת גוף מממן ומימושו בנסיבות של הפרת
הסכם ההלוואה .בנוסף ,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  7.51לתשקיף
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השקעות קיימות בCoFund X-
השקעה במרילנד  -עסקה מניבה
רכישת קומפלקס מגורים מסוג מולטיפמילי ,הכולל  197דירות ,בתפוסה של  89%השבחתו ומכירתו.
הנכס צפוי להניב תשואה שנתית שמחולקת מדי רבעון.
הפרויקט ממוקם בעיירה קפיטול הייטס ) (Capitol Heightsבמדינת מרילנד ,על גבול וושינגטון די.סי ,כ 20-דקות נסיעה מהבית הלבן.
בהתאם לתוכנית העסקית ,הנכס צפוי להניב במשך תקופת הפרויקט בין כ 4.3% -לכ 8.5%-תשואה שנתית שוטפת
להון העצמי של משקיעי התאגיד שהושקע בפרויקט.
באזור מגוון אפשרויות תעסוקה ,ולאחרונה פורסם כי חברת אמזון בחרה להקים את המטה החדש שלה בעיר ארלינגטון,
כ 15-דקות נסיעה בלבד מהפרויקט .מהלך זה צפוי להוסיף אלפי מקומות עבודה חדשים באזור הנכס.
משך העסקה :כ 36-חודשים.
תשואות חזויות למשקיע
סכום השקעה

תשואה נטו לשנה**

15,000-5,000

11.7%
12.3%
12.8%
13.2%
14.0%
14.8%
15.3%

55,000-20,000
115,000-60,000
245,000-120,000
745,000-250,000
1,495,000-750,000
 1,500,000ומעלה

**תשואת  IRRלמשקיעים  ,המבוסס על התכנית העסקית ,ביחס לסכום ההשקעה ,נטו לאחר עמלות השותף הכללי ולאחר מס חברות בחברת הביניים.
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.
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השקעות קיימות בCoFund X-
עסקת ייזום בעיר שאומבורג ,פרבר של שיקגו ,במדינת אילינוי
בניית קומפלקס מגורים מסוג מולטיפמילי ,הכולל  260דירות ,השכרתן ומכירת הנכס.
המבנה יוקם בעיר שאומבורג ,פרבר של שיקגו ,במדינת אילינוי ,כ 40-ק"מ ממרכז העסקים של שיקגו,
במרחק  21ק"מ מנמל התעופה .O'Hare
הפרויקט הוא חלק מתוכנית פיתוח נרחבת ) (Master Planבעלת שימושים מעורבים ,הכוללת נכסי מולטיפמילי
נוספים ,מסעדות ,בתי מלון ,משרדים ואזורי בילוי ופנאי.
משך העסקה :כ 36-חודשים ,עם אפשרות ל Buy-Out-לאחר  18חודשים.
תשואות חזויות למשקיע
סכום השקעה

תשואה נטו לשנה*

15,000-5,000

13.4%
14.2%
14.8%
15.4%
16.4%
17.4%
18.0%

55,000-20,000
115,000-60,000
245,000-120,000
745,000-250,000
1,495,000-750,000
 1,500,000ומעלה

*תשואה פשוטה למשקיעים ביחס לסכום ההשקעה ,נטו לאחר עמלות השותף הכללי ולאחר מס חברות בחברת הביניים.
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.
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הטבה למזמינים בגין כמות
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
)יח' ($5,000

סכום הרכישה
)בדולר ארה"ב(

אחוז מסכום הרווח לו יהיה זכאי
השותף הכללי 1

אחוז מסכום הרווח
לו יהיה זכאי השותף
המוגבל

ראשונה

3-1

15,000-5,000

25%

75%

שנייה

11-4

20,000 - 55,000

20%

80%

שלישית

23-12

60,000 - 115,000

16%

84%

רביעית

49-24

120,000 - 245,000

12%

88%

חמישית

149-50

 2 250,000ככל שהתשואה השנתית הממוצעת
למשקיע היא עד וכולל  5%לשנה

0%

100%

 2 250,000ככל שהתשואה השנתית הממוצעת
למשקיע היא מעל  5%לשנה

10%

90%

שישית

299-150

 2 750,000ככל שהתשואה השנתית הממוצעת
למשקיע היא עד וכולל  8%לשנה

0%

100%

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

 10%מתוך סכום הרווח שמשקף תשואה שנתית
ממוצעת למשקיע של מעל 8%

90%

 4 1,500,000ככל שהתשואה השנתית הממוצעת
למשקיע היא עד וכולל  8%לשנה

0%

100%

שביעית

 300ומעלה
 1,500,000ככל שהתשואה השנתית הממוצעת
למשקיע היא מעל  5%לשנה

 8%מתוך סכום הרווח שמשקף תשואה שנתית
ממוצעת למשקיע של מעל 10%

92%

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

6.99%
במועד הגיוס

6.10%
במועד הגיוס

4.31%
במועד הגיוס

3.38%
במועד הגיוס

 .1מחושב לפי אחוז רווח מקסימלי .השותף הכללי עשוי להיות זכאי לאחוז נמוך יותר ברווח ,בהתאם לתנאים שייקבעו ביחס לכל עסקה שבה יתקשר התאגיד.
 .2בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי  25יחידות השתתפות ,לרוכשים אלה תינתן הנחה במועד הגיוס ,באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים אלה יעמוד על  247,651דולר.
 .3בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי  75יחידות השתתפות ,לרוכשים אלה תינתן הנחה במועד הגיוס ,באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים אלה יעמוד על  729,001דולר.
 .4בשל עלויות הגיוס והתפעול המופחתות לרוכשי  150יחידות השתתפות ,לרוכשים אלה תינתן הנחה במועד הגיוס ,באופן בו סכום ההשקעה בפועל של משקיעים אלה יעמוד על  1,444,050דולר.
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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להשקיע עד  17.01.19ולהרוויח יותר  -חודש ראשון
למזמינים שישקיעו לפחות  20,000דולר תינתן הטבה בסך  150דולר על כל השקעה בסך  10,000דולר.
הטבה זו מהווה  1.5%הנחה מיידית בעלויות גיוס ותפעול למשקיעים.

גובה יחידת השקעה

הנחה בעלויות גיוס
ותפעול למשקיעים
חודש ראשון*
עד 17.1.2019

הסכום להעברה בפועל

 20,000דולר

 300דולר

 19,700דולר

 60,000דולר

 900דולר

 59,100דולר

 120,000דולר

 1,800דולר

 118,200דולר

 250,000דולר

 3,750דולר

 246,250דולר

 750,000דולר

 11,250דולר

 738,750דולר

 1,500,000דולר

 22,500דולר

 1,477,500דולר

בנוסף לכך ,ככל שמועד ההשקעה מוקדם יותר ,הכסף שלך יעבוד יותר
זמן ויניב תשואה על פני תקופה ארוכה יותר.

*ההטבה תוענק למשקיעים שהעבירו את התשלום לחשבון הנאמנות עד התאריך הנקוב
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להשקיע עד  17.02.19ולהרוויח יותר  -חודש שני
למזמינים שישקיעו לפחות  20,000דולר תינתן הטבה בסך  100דולר על כל השקעה בסך  10,000דולר.
הטבה זו מהווה  1%הנחה מיידית בעלויות גיוס ותפעול למשקיעים.
גובה יחידת השקעה

הנחה בעלויות גיוס
ותפעול למשקיעים
חודש שני*
עד 17.2.2019

הסכום להעברה בפועל

 20,000דולר

 200דולר

 19,800דולר

 60,000דולר

 600דולר

 59,400דולר

 120,000דולר

 1,200דולר

 118,800דולר

 250,000דולר

 2,500דולר

 247,500דולר

 750,000דולר

 7,500דולר

 742,500דולר

 1,500,000דולר

 15,000דולר

 1,485,000דולר

בנוסף לכך ,ככל שמועד ההשקעה מוקדם יותר ,הכסף שלך יעבוד יותר
זמן ויניב תשואה גבוהה יותר.

*ההטבה תוענק למשקיעים שהעבירו את התשלום לחשבון הנאמנות עד התאריך הנקוב
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להשקיע עד  17.03.19ולהרוויח יותר  -חודש שלישי
למזמינים שישקיעו לפחות  20,000דולר תינתן הטבה בסך  50דולר על כל השקעה בסך  10,000דולר.
הטבה זו מהווה  0.5%הנחה מיידית בעלויות גיוס ותפעול למשקיעים.
גובה יחידת השקעה

הנחה בעלויות גיוס
ותפעול למשקיעים
חודש שלישי*
עד 17.3.2019

הסכום להעברה בפועל

 20,000דולר

 100דולר

 19,900דולר

 60,000דולר

 300דולר

 59,700דולר

 120,000דולר

 600דולר

 119,400דולר

 250,000דולר

 1,250דולר

 248,750דולר

 750,000דולר

 3,750דולר

 746,250דולר

 1,500,000דולר

 7,500דולר

 1,492,500דולר

בנוסף לכך ,ככל שמועד ההשקעה מוקדם יותר ,הכסף שלך יעבוד יותר
זמן ויניב תשואה גבוהה יותר.

*ההטבה תוענק למשקיעים שהעבירו את התשלום לחשבון הנאמנות עד התאריך הנקוב
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הצטרפו עכשיו ל<<CoFund X-

הבהרה :מצגת תיאור הפרויקט לעיל )"המצגת"( כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד ויש לקרוא אותה יחד עם תשקיף ההנפקה לציבור מיום  18דצמבר") 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.
הנתונים הכספיים במצגת מבוססים על התכניות העסקיות הידועות במועד התשקיף .ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה ,כמתואר בתשקיף ,והתנאים הקבועים בהם.
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