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25/3/2020 

 
  למשקיעיםהודעה 

 
 להב אל אר ממשיכה לצמוח

 
  : 2019 לשנתפרסמה את תוצאותיה הכספיות להב אל.אר 

 
בשנת  מיליון שקל   39-מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ  41-עלו לכהחברה סך הכנסות 

2018   
 

לעומת   ,לן שקיליומ  .417-( הסתכם בכשהופסקוות )בנטרול פעיל  2019-ברווח הנקי ה
 מיליון שקל  32-הרווח הנקי הסתכם בכ  ;2018 -במיליון שקל   16.9-של כ רווח

 
-ות והרווח אינן כוללות עסקאות שהושלמו בסוף הרבעון הרביעי בהון עצמי של כההכנס

 מיליון שקל   5-בכ  רווח הצפויבגינו יגדל המיליון שקל ש 30
 

 2019ף וסון לנכ ל ון שק מילי למיליון שק 157-כשל  ון עצמיה
 

 מיליון שקל נכון להיום  354-עצמי של כ הון
, מימוש אופציות והמרת אג"ח להון  כולל הקצאת זכויות, 2020ללא תוצאות רבעון ראשון )

 )2020בינואר  1אחרי  
 

 מיליון שקל    235-מזומנים של כהחברה מחזיקה כיום ב

 
בעצמך ופארם   , עשה זאתפרמרקטוללים ברובם חנויות סו המרכזים השכונתיים הכ

 כסדרם  המוחלט ועובדים ברובם פועלים ה

 

 מיליון שקל   20של איגרות חוב בסכום של עד  עצמית  ע רכישההחברה החליטה לבצ

 
ח ועד הדונכון למ. 2019 שנתפרסמה את תוצאותיה הכספיות ל שבשליטת אבי לויחברת להב אל.אר 

מרכזי  41ת החברה קר בגרמניה(, בבעלויעבנדל"ן להשקעה ) –החברה עוסקת בתחום פעילות עיקרי אחד 
סיה וכוללים שוכרים חזקים מקרב רשתות סופר מרקט אוכלו ים צרכיבגרמניה המשרתקניות שכונתיים 

 .  יתוח ורכישת מרכזי קניות שכונתייםמשיך ולהתרחב בגרמניה בפ. בכוונת הנהלת החברה להמובילות

 

-מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ 40.6-כשל כת שמנמפעילות הכנסות סך עם  2019סיימה את חברה ה
 17.4-הסתכם בכ ()בנטרול פעילות האנרגיה שנמכרההרווח הנקי ילה. פה המקבמיליון שקל בתקו 39.1

 מיליון שקל 23-הרווח הנקי הסתכם בכ. מיליון שקל 16.9-של כ רווחמיליון שקל, לעומת 
 
 נכון מיליון שקל  354-עומד על כההון העצמי . זןהמאמסך  53.4%-כ מהווה 2019צמבר לד 31-ל הון עצמיה
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, ללא תוצאות רבעון ראשון 1.1.2020-והמרת איגרות חוב להון אחרי ה ת זכויותמת הנפק)כולל השלם להיו
2020( 

 

 ( כולל שותפים)הסכמים מחייבים ודווחו  םינשנחתמו בג נכסיםהכולל ווי נכסי הנדל"ן של החברה ש
   .אירון מיליו 150-הסתכם בכ

 
  ריכוז ההודעות האחרונות

 
 ליו"ר להב אל.ארהשלמת הנפקת זכויות ומינוי אבי לוי 

 
השלימה החברה  שבועיים מוקדם לכך .אר. לתפקיד יו"ר דירקטוריון להב אל מונה אבי לוי 25.2.2020-ב

מיליון שקל  27-של כ ךהומרו אגח ז' להון מניות בסשקל ובנוסף, מיליון  182-בהיקף של כגיוס הון 
י מניות ת, רכש אבי לוקת הזכויומיליון שקל. במסגרת הנפ 235-נים של כנוספים. לחברה קופת מזומ

-בכוהפך לבעל השליטה. אלי להב מחזיק כעת  38.45%מיליון שקל, הגיע לאחזקה של  107-של כ בהיקף
 מהמניות. 18.5%

 
 מיליון שקל 44.6-ורה לכדשת בתמחתלרכישת חברה פרטית בתחום האנרגיה המ משא ומתן

 
ראלית פרטית העוסקת לרכישת חברה יש שא ומתןמנהלת מהיא חברת להב אל.אר הודיעה כי  16.1.20-ב

-ק מצטבר של כמתקני ייצור פוטו וולטאים בהספ 89-גיה המתחדשת והמחזיקה בזכויות בכבתחום האנר
מחברת  מל המיוצר במתקנים הןכירת חשממכל ההכנסות מיליון שקל.  44.6-מגה וואט בתמורה לכ 4

השנתי הצפוי של החברה  NOI-שנים. ה 12.5-עוד כחשמל על פי הסדרות הקיימות בהסכמים ממוצעים ל
 מיליון שקל.  6.5-7-הנרכשת מסתכם לכ

 
 וואות הקיימות לאמיליון שקל, בהנחה שההל 26.3-הינו כ ההון העצמי הצפוי של להב אל.אר בעסקה

 17% -16% -ס ההלוואות הקיימות היום בחברה( מוערכת בכת להון העצמי )על בסיה השנתיאויגדלו. התש
(EIRR ותשואת העסקה ,)14.5%-14% -כ (PIRR  0( )על בסיס הערכה של ערך גרט  .)ולפני תשלום מס

 נקאי.החברה בוחנת הגדלת המימון הב
 
 87-67-תמורה לבגרמניה ב יתשרתים צרכי אוכלוסיה מקוממרכזי קניות המ 31שא ומתן לרכישת מ

 מיליון שקל( 300-מיליון אירו )כ
 
המשרתים צרכי אוכלוסיה מרכזי קניות  31 לרכישתמ מתקדם "על מו דיווחה להב אל אר 15.12.19-ב

-חלקה של להב אל אר בעסקה כ, מיליון שקל( 300-)כ מיליון אירו 76-78-תמורה לכגרמניה בבמקומית 
. 8%-של כצפויה עסקה תשואה . (מיליון שקל 100-כמיליוני אירו ) 24-32בין  האיוההון העצמי הצפוי  75%

 .10%-מי של כצפויה להון העצתשואה 
 

 ודמי השכירות אלפי מ"ר שטח ריק( 6.7-אלפי מ"ר )מתוכו כ 73 -שטחם הבנוי של המרכזים הינו כ
שנים לרשתות סופר  7 -ה כינהממוצעת של כלל הנכסים ה תקופת השכירותמיליוני אירו.  6 -השנתיים כ

, Netto ,Edeka ,Lidl ,Aldi ,Reweיה, ביניהן מוביליות בגרמנ פארם ועוד ,מוצרים לביתמרקט, 
Rossman ,DM  .ועוד 
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 30-, כירומיליון א 7.1צמי של בהם הון ע קעווהש 2019לא השפיעו על תוצאות  הבאיםנכסים שלושת 
 בגינם צפוי להיות הרווחעל פי התחזית . 2019טוי בתוצאות יב א קיבלנם לבגי ליון שקל, כאשר הרווחמי
 .שקל מיליון 4.8-כ
 

  מיליון אירו 2.8-" שבגרמניה בכמנשנגלדבאךת מרכז מסחרי שכונתי בעיר "הסכם מחייב לרכיש
 
"  מנשנגלדבאךז מסחרי בעיר "( חתמה על הסכם מחייב לרכישת מרכ75%הבת )חברת הודיעה  12.11.19-ב
 א הוצאות עסקה(. מיליון אירו לל 2.7-מיליון אירו כולל הוצאות עסקה )כ 2.8-יה בתמורה לכמנגרב
 

מקומות. לדעת הנהלת  151+  מ"ר 1,367 -נוי של כדונם ובשטח ב 8.3-כמגרש בשטח של על ממוקם  הנכס
וטנציאל פ יםמ"ר המהוו 1,900-ספת שטח של כלקבל אישור להגדלת זכויות בנייה לתו חברת הבת, ניתן

  LIDLפרמרקטים המובילה שנה לרשת הסו 15לצמיחה ושיפור התשואה. הנכס מושכר במלואו כבר 
 ( האריכו השניים את החוזה עד אוגוסט 08/19אחרונה )" . לBAKERYמ"ר( ולבית קפה ומאפה " 1,323)

 לף אירו.א 212,186-ה לדמי שכירות שנתיים של כבתמור 2025
 

 מיליון אירו  19.3-כזי קניות שכונתיים בגרמניה בתמורה לכמר 6הסכם מחייב לרכישת 
  

ות שכונתיים מרכזי קני 6חתמה על הסכם מחייב לרכישת כי  (75%חברת הבת )הודיעה  3.11.2019-ב
  ון שקל(.מילי 76 -מיליון אירו )כ 19.3-בגרמניה בתמורה לכ

 
( מושכר לרשתות מובילות 87.5%-"ר )כמ 16,057-מ"ר, מתוכם כ 18,335-ו כשטחם הכולל של הנכסים הינ

 -בים שכ"ד שנתי של כועוד. הנכסים מני EDEKA,WELLNESS,NETTO,REWE,ALDIבגרמניה: 
יו קיים . להערכת החברה בפורטפול8%-של כלעסקה צפויה ממוצעת אה שנתית תשומיליון אירו,  1.55

 פוטנציאל השבחה מהותי.  
 

 הסכם מחייב – מיליון אירו 4.66-בתמורה לכה ניבגרמ AUEכז מסחרי במרכז העיר מר

 AUEבמרכז העיר כישת מרכז מסחרי ( חתמה הסכם מחייב לר75%חברת הבת )הודיעה  25.9.19-ב
 ירו ללא הוצאות עסקה(. מיליון א 4.35-הוצאות עסקה )כ כולל מיליון אירו 4.66-מורה לכבגרמניה בת

 
 

מקומות חניה. מושכר  182מ"ר שטחי מסחר +  7,932-כ ללכודונם וה 15-על מגרש בשטח של כהנכס בנוי 
 JAWOLL (6,540ולרשת  2033ית בהסכם שכירות עד מ"ר( קמעונאית גרמנ 1,370) ALDIבמלואו לרשת 

וקיים הסכם עקרוני להארכת  2026ת עד מ"ר( המובילה בתחום כלי הבית, מזון וציוד לגן בהסכם שכירו
אלף אירו. דמי השכירות השנתיים  100-ה במושכר בסך של כקעהשבתמורה ל 2031השכירות עד שנת 

  .9.62%-8.35%-שנתית ממוצעת צפויה לעסקה של כתשואה  אלף אירו. 363.5-בנכס מסתכמים בכ
 
 

 מלאים מאתר הבורסה: דוחות 
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