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מסמכילרבות,לציבור"(החברה":להלן)לימיטדאסטייטריאלאי.אף.גי׳תפרסםאו/ושפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

מלאהתמונהלקבלמנתועלהכספיותותוצאותיהעסקיה,החברהשלמצבהעלומלאמקיףמידעקבלתלשם.(שיפורסמווכללאם,המדףהצעתודוחהנאמנותשטרביניהם)ההנפקה

.החברהידיעלשפורסמוהתקופתייםובדוחותבדיווחיםלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשל

.ההנפקהבמסמכיהאמוריגבר,ההנפקהמסמכילביןזובמצגתהאמורביןסתירהשקיימתככל

ביחסזהובכלל,החברהבדיווחימהמוצגשונהאותמציתיתבדרךהמוצגמידעאו/והחברהשלקודמיםבדוחותכלולשאינומידעכוללת12-ו7,8בשקפיםהאמורלרבות,המצגת

לתרומתביחסוכןהחברהשלההשקעהולכוונותולפעילותהפועלתהיאבהםלשווקיםבקשרהחברהצפי,המשברעםהחברהשלהתמודדותהדרכיועלהקורונהמשברלהשפעת

כזהאו,החברהבדיווחיהנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםכוללתהמצגת,לכךבנוסף.2021לשנתEBITDA-להמלונאיתהפעילות

.החברהבדיווחיהכלוליםהנתוניםמתוךלהשתמעאו/ולחישובהניתן

ונכסיםבתקופהמלאההנבההניבווטרםלאחרונהשהושלמונכסיםשלשנתיהכנסותגילוםהכוללהמייצגNOI-הבדברהחברההערכותלרבות,מידעכוללתזומצגתכייצוין

היקף,צפוייםתפוסהשיעורי,אכלוסומועדיצפוייםהשלמהמועדי,פרויקטיםלקידוםצפי,פרויקטיםשלמחדשלמימוןצפי,צפוייםFFO-וNOI-ו,סיוםמועדי,השלמהלקראת

,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעהמהווה,ודירותנכסיםממכירתצפויותהכנסות,צפוימזומניםתזרים,החזוייםוברווחיםבהכנסותההכרהומועדיהרווחים,המכירות

התקשרויותיה,המצגתלמועדנכוןותוכניותיההסובייקטיביותוהערכותיההחברהשלניסיונהעלהמבוססת,החברהשלהערכהומשקף"(ערךניירותחוק":להלן)1968–ח"התשכ

אולנכונותובאשרהתחייבותבהםניתנהלאאשר,וסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומיםובכללו,זומצגתעריכתבמועדהחברהשלבפניהשנמצאכללימידעניתוחועלהקיימות

,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע,לכךבנוסף.יתממשושלעילהחברההערכותכילכךוודאותאין.עצמאיבאופןהחברהידי-עלנבחנהלאונכונותובהםהכלולהמידעשלשלמותו

אינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחס,דרךבכלהמובאאחרמידעוכלסקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות

.החברהבשליטתואינהודאית

האמריקאיהמשקבמצבמהותייםמשינוייםכתוצאהמהנחזהשונהבאופןיתממשאו/ויתממשלאהעתידפניצופהשהמידעלכךלהביאהעשוייםהעיקרייםהגורמים,החברהלהערכת

בשללרבות,הפרויקטיםפיתוחלביצועהאישוריםקבלתבמועדאו/והחברהנכסיממוקמיםבוובאזורב"בארהוהמלונאותלמגוריםהדירותשוקבמצבאו/ובכללותםיורקניווהעיר

או/והחברהפעילותעללהשפיעכדיבהןיהאאשרנוספותמגבלותיוטלואו/וקיימותמגבלותיוחרפובגינההקורונהנגיףמהתפשטותכתוצאהאו/ו,התחלואהבנתוניהחמרה

.2019לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחלרבות,החברהבדיווחיהמפורטיםהסיכוןמגורמיאיזההתממשות

.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווהזומצגת.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבורהחברהשלערךניירותהצעתאינהזומצגת

וכןמסיועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהואינוהשקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהאינוהמצגתסקירתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע

.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףלא

הצעתודוחהנאמנותשטרלרבות)ההנפקהבמסמכימעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת.סיכוןנושאת,בפרט,החברהשלהערךובניירותבכללערךבניירותהשקעה

.שלווכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיוניתוחהחברהידי-עלהמפורסםבמידע,(החברהידי-עלשיפורסמווככלאם,המדף

מצביעיםאינםעברנתוניכי,יודגש.במצגתמוצגזהמידעבומהאופןשוניםפילוחאו,עיבוד,עריכה,אפיון,באופןיוצגאוההנפקהבמסמכייוצגשלאמידעלכלולעשויההמצגת

.עתידייםביצועיםעלבהכרח

.המסוהיבטיהכלכליים,החשבונאיים,המשפטייםההיבטיםניתוחביצועוכן,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת

.זומצגתעריכתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשיישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען



פרופיל חברה
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ב"ן המניב למגורים ומלונאות בארה"החברה פועלת בעיקר בתחום הנדל

למעלהשלותקבעלאשר,גרוסאלןשלוניהולובבעלותוהחברה

ב"ארהרחביובכלליורקבניון"הנדלבתחוםניסיוןשנות40-מ

GFIקבוצת,ובנוסףעובדים80-ככוללGFIקבוצתמטה

עובדים600-כמעסיקה

7פניעלהפזוריםומגווניםאיכותייםנכסים17החברהבבעלות

-בלנכסיםמיוחסהפורטפוליומשווי77%-כ;ב"בארהמדינות

NYC

,מלונאות,והנהלהמטה:הבאותמהחטיבותמורכבתGFIקבוצת

'וברוקראז(בנייה)ביצוע,ייזום,מניביםנכסיםניהול

מאפשריםהשניםבמהלךGFIבקבוצתשנצברווהיכולותהידע

ומגווניםמורכביםופרויקטיםעסקיותהזדמנויותלפועללהוציא

מירביערךהשאתתוךוהחלטימהירבאופן

מלווים,אשראינותניעםענפותיחסיםמערכותGFIלקבוצת

GFIקבוצתהשניםבמהלךאשרופרטייםמוסדייםומשקיעים

מוצלחותן''נדלעסקאותבמגווןרבערךעבורםהשיאה

וניצולערךליצירתמחזוןמונעתGFIשלההשקעותאסטרטגיית

אופיבעלנכסאומסויםבאזורמיקודעלמבוססתולאהזדמנויות

מספקגיווןעלשמירהתוך,מסוים

GFIמימוןכמקוראביבבתלהנסחרותהחובבאגרותרואה

ברמהלשמורדגלהעלוחרתהרבהחשיבותבעלאסטרטגי

שקיפות–ובהםמדווחתכחברההעקרונותכלעלביותרהגבוה

זהירפיננסיניהול,ונגישמפורטפיננסידיווח,תאגידיוממשל

אגרותגייסההחברה2015משנתהחל.משקיעיםקשריוטיפוח

-כפרעהזהולמועדח''שמיליון640-כשלמצטברבסכוםחוב

מתוכןח''שמיליון422



GFIקבוצת -הצוות המוביל 
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התווייתעלאחראיאלן,ן''נדלעסקיבניהולניסיוןשנות40בעלל''ומנכר''כיו

.חטיבותיהכלעלהקבוצהמהלכישללפועלההוצאהעלופיקוחהאסטרטגיה

במתןשעסקהבקבוצההראשונההחברהאתהקיםאלן80-השנותבתחילת

,מאז.משמעותיהשבחהפוטנציאלבעלימגוריםנכסילאיתורבמקבילמשכנאות

,הביטוח',הברוקראזחטיבותאתוהקיםהקבוצהיכולותלהגדלתפעלאלן

ניהלהGFIהשניםבמהלך,אלןשלניהולותחת.והמלונאותהבנייה,הייזום

תיווכה,בבעלותהלמגוריםדיוריחידותאלפים10-מבלמעלהוהשקיעה

שלדולרמיליארד2-כוביטחהדולרמיליארד10-כשלבהיקףן''נדלבעסקאות

ייזוםפרויקטישלמבוטללאמספרהובילאלןהשניםבמהלך,כןכמו.ן''נדלנכסי

The"הדירותומגדלמלוןלרבותיורקבניואייקונים Beekman”.העיקריהדגש

אלן2019בשנת.מעורבהינובופרויקטבכלמירביערךיצירתהינואלןשל

Power“-לנבחר 100’s list”השל-Commercial Observer.תוארלאלן

B.Sc.ובחשבונאות-J.Dיורקניולמשפטיםהספרמבית

שלההשקעותוועדתוחברGFIשלהראשיהמשפטיכיועץ

GFI,בעסקאותומתןמשאוניהולתכנוןעלאחראיאיליה

גםכמונוספיםוגורמיםאשראינותני,שותפיםעםמורכבות

לפני.שוטפיםמשפטייםוענייניםרגולטוריציותעל

אפריקה"שלהמשפטיכיועץכיהןאיליהGFI-להצטרפותו

חלקלקחאיליהתפקידובמסגרתכאשר,"ב''ארה-ישראל

20“-הלרבותפרויקטיםמגהבמספרמשמעותי Pine:

The Collection”,“Marquis, Miami”וה-“Times

Square Building”.תוארלאיליהB.Aבכלכלה

ברוקליןלמשפטיםהספרמביתJ.D-ובהצטיינות

GFIשלהכספיםל''כסמנכ Real Estate LTDוחבר

הפיננסיהניהולעלאחראיאלכסGFIשלההשקעותוועדת

שללפועלהוצאה,השקעההחלטותבחינת,החברהשל

לעסקאותופרטייםמוסדייםשותפיםוגיוסמימוןמהלכי

ההוןשוקעםהקשרלניהולגםכמו,GFIשלהשונות

לפני.ועודורגולטורייםכספייםדיווחים,הישראלי

ן''בנדלרבותשניםהתמקצעאלכסGFI-להצטרפותו

"ן''נדלהשקעותמישורים"בתפקידיםבמסגרתאמריקאי

לאלכס.Deloitteשלהמקצועיתבמחלקהחשבוןוכרואה

אביבתלמאוניברסיטתעסקיםבמנהלM.B.Aתואר

מוסמךחשבוןרואהותעודת

גרוס( 'אייזיק')אלן 

GFI Capital Resources Group, ל‘’ומנכר''יו

בראזאיליה 
, Managing Director-יועץ משפטי ראשי ו

GFI Capital Resources Group

וולקובאלכס 
GFI Real Estate LTDל כספים ''סמנכ



GFIקבוצת -הצוות המוביל 
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הקמתעלאחראיסטןGFIשלהייזוםפעילותכמנהל

מתכנוןהחלשוניםלשימושיםGFIשלהייזוםפרויקטי

פיקוח,עיצוב,מממניםוגורמיםשותפיםגיוס,העסקה

במהלך.ועודמשנהקבלניעבודתניהול,הפרויקטוניהול

והוצאהבתכנוןמשמעותיחלקלקחסטןGFI-בהשנים

ומגדלמלוןובהםביותרמורכביםפרויקטיםשללפועל

The"הדירות Beekman”וה-“Parker Hotel”.הינוסטן

בהצטיינותתוארלסטן.GFIשלההשקעותוועדתחבר

ופיננסיםבשיווקבהתמחותבינהמטוןמאוניברסיטתיתרה

40בעליואל,GFIשלהמלונאיתהפעילותומנהלכנשיא

.נוספיםן''נדלונכסימלוןבתיוייזוםבניהולניסיוןשנות

בקרןמנהלשותףהיהיואלGFI-להצטרפותולפני

.מלונאותבנכסיבהשקעותשהתמקדהאקוויטיפרייבט

שלמצטברבשווימלונאותנכסיניהליואלהשניםבמהלך

בטרם.ובקריבייםקנדה,ב''בארהדולרמיליארד5-מיותר

במתןהתמחתהאשרייעוץחברתוניהלהקיםיואל,לכן

תכניותגיבוש,שוויהערכותלרבותהמלונאותבתחוםייעוץ

הספרביתבוגריואל.ועודורכישותמיזוגים,עסקיות

מישיגןאוניברסיטתשללמלונאות

סטן שפיגלמן  

GFI Development, Managing Director

יואל רוזן  

GFI Hospitality, נשיא



(דולר' מ30.9.2020ליום )נכסי מגורים ואחרים -טבלת נכסים 
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תפוסהסוגמיקוםנכס#
שיעור אחזקה  

(כלכלי/משפטי)
NOI (1)FFO (1)שיעור ריביתLTVחובשווי

1River Market WestMissouriMultifamily91.2%97.9%32.3 18.2356.3%2.14%1.2 0.7 

2The Lakes at DeerfieldFloridaMultifamily96.3%98.3%40.9 21.1351.7%2.25%1.8 1.1 

3Adara Godley StationGeorgiaMultifamily97.3%90.6%45.5 29.8365.4%2.84%2.2 1.2 

4AhuvaBrooklyn – NYCStreet Retail100%36.1%/48.5%38.2 10.9 28.5%4.66%1.0 0.5 

;2020בספטמבר 30-החודשים שנסתיימו ב12-לFFO-וNOIמייצג נתוני 1.

.מיליון דולר1.4המייצג הינו NOI-וה2020הקמת הנכס הסתיימה בתחילת 2.

.  דולר' מ33-הון מועדף בהיקף כולל של כ28.10.2020נכסי המולטיפמילי גוייס ביום 4בגין 3.

.אשר נמצאות בתהליכי מכירהNewport East-ואחת בEastern Parkway 175-קיימות שתי דירות פנויות ב, נכון למועד זה. השלילי נובע מכך שלא נמכרו דירות בתקופהNOI-ה4.

.דירות בשנה5-החברה מוכרת בממוצע כ5.

(כיום)תפוסה סוגמיקוםנכס#
שיעור אחזקה  

(כלכלי/משפטי)
מייצגNOI (1)NOIשיעור ריביתLTVחובשווי

9River Market West IIMissouriMultifamily84%299.5%27.7 19.3369.5%2.39%0.221.4

מיוצביםנכסים

מוגניםדייריםעזיבתבעתלמכירההמיועדותדיוריחידותעםמוגנתבשכירותמגוריםנכסי

תפוסהסוגמיקוםנכס#
שיעור אחזקה  

(כלכלי/משפטי)
LTVחובשווי

שיעור 

ריבית
NOI

מספר יחידות  

נותרות

ממוצע שווי 

ליחידה בספרים

מחיר מכירה ממוצע 

ליחידות שנמכרו בשנים  

2015-2019(5)

550 LeffertsQueensResidential100%50.0%2.7 0.0 0.0%-(0.0)19142א484'א'

6
175 Eastern 

Parkway
BrooklynResidential85.7%80.0%5.0 1.0 20.1%6.0%(0.1)414357א833'א'

7PV RealtyManhattanResidential100%100%6.7 3.7 54.8%4.0%(0.3)414479א947'א'

8Newport EastManhattanResidential100%81.8%11.5 5.8 50.6%4.5%(0.0)429397א819'א'

אכלוסבשלבימגוריםנכס



(דולר' מ30.9.2020ליום )מלונאות ונכסים בהקמה -טבלת נכסים 
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מיקוםנכס#
שיעור אחזקה  

(כלכלי/משפטי)
LTVחובשווי

שיעור 

ריבית

NOI

2019

30.9.19-

30.9.20 

NOI (1)

PPP

2020

PPP

2021E

Projected NOI 

2022 (2)

10Ace New YorkNew YorkNew York,100%117.0 87.4 69.0%4.66%3.8(4.2)3.23.57.2

11Ace Palm SpringsPalm Springs, California100%54.1 40.6 75.0%4.95%4.6(0.1)1.92.04.2

12Crowne Plaza JFKQueens, New York50.1%69.9 40.2 57.5%5.52%6.21.1 1.72.05.5

135 Beekman, New York, New York34.8%/46.2%298.7 126.8542.5%3.91%13.8(0.4)2.02.014.1

14
The James New York, 

NoMad
, New York, New York82.0%265.4 146.9 55.4%4.00%1.46(5.8)2.72.07.5

15Hilton Greenville
Greenville, South 

Carolina
35.8%29.5 21.5 73.1%3.84%2.3(0.1)0.81.13.5

16Bond StreetBrooklyn, New York12.6%/4.1%181.8 79.9 44.0%8.85%14.1--בהקמהבהקמה

17
Gateway

(Mix Use3)
Mission, Kansas77.6%69.2 26.0 37.6%4.5%בהקמהבהקמה--

Residential – 2.1

Office – 1.7

Hotel – 3.7

Retail – 3.5

Total – 11.6 4

.2020הירידה לעומת תקופות קודמות והחולשה בביצועים נובעת מהשפעת משבר הקורונה בשנת 1.

צפוי שיפור משמעותי בשיעור התפוסה כך שהתוצאות התפעוליות של המלונות ילכו וימשיכו להשתפר לתוך  2021החל מהמחצית השנייה של , כאשר לפי הערכות החברה, 2022שנתי מנורמל על פי התחזית לשנת NOIהחזוי מייצג NOI-ה2.

.השנים העוקבות

.3169 residential units (In process of increasing to 342 units); 49,752 SF street retail; 135,288 SF office space; 130,000 SF destination retail (In process of converting 40,000 SF to residential); 202 keys hotel

.2023איכלוס צפוי החל משנת –פרוייקט בהקמה בשלבים 4.

.כאשר מחצית משולמת בשוטף ומחצית צוברתL+8%מיליון דולר בתשואה של 30-יתרת קרן ההון המועדף מסתכמת בכ, בנוסף5.

נצפה שיפור משמעותי בתוצאות המלון טרם  10/2019-3/2020העסקית ובחודשים התכניתחברת הניהול החדשה הוציאה לפועל את . במהלך השנה הוחלפה חברת הניהול, כמו כן, 2019חלק מאזורי המסחר אוכלסו במהלך שנת 6.

התפרצות וירוס הקורונה



השפעת משבר הקורונה
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דומיםבהיקפיםלוודאיקרוב,לפעולישובוהחברהשמלונותכך,הזמןבחלוףפתרוןלהלהימצאעשויאשרחולפתתופעההינוהקורונהמשברכימאמינההחברה

הןארוך/הבינוניבטווחהצרכניםטעמיאתלשנותבכדיהקורונהבמשבראין,להערכתנואולם,לשגרההחזרהמועדלגביוודאותאין,אומנם.המשברלטרום

במחציתצפוייורקבניוהחברהמלונותבתוצאותמשמעותישיפורכימעריכההחברה,כןכמו.לשגרההחזרהבעתתיירותמבחינתוהןעסקיםנסיעותמבחינת

לשגרהחזרההנחתתחתהנורמטיביתלרמתןלהגיעצפויותהתוצאות2022-בואילו2021שלהשנייה

-החברהמלונותהשלישיהרבעוןבמהלך

JFK Crown Plaza,Hilton Garden Inn

Greenvilleו-Ace Hotel and Resort

Palm Springsבתפוסהופעלוהתאוששו

שמייצגמה,55%-ל40%ביןשלממוצעת

תפעוליתמבחינהאיזוןנקודת

Jamesבמנהטןהחברהמלונות Nomadוה-

Beekmanכשלבתפוסהזהלמועדפועלים-

המלוןמסעדותכאשר,לערך15%-10%

חיצונייםבשטחיםלהסעדהפתוחות

Ace-המלון New Yorkזולעתסגורנותר

לפחותסגורלהשאירומתכננתהחברהכאשר

ובוחנת2021שלהראשוןהרבעוןלתוםעד

השבחהפעולותלביצועאפשרות

כחלק מאסטרטגיית ניצול ההזדמנויות  

נוספים  61%-כGFIרכשה , של החבר

James Nomad-מהזכויות במלון ה

.  בעסקה הזדמנותית

שלמחדשארגוןהחברהביצעה,בנוסף

עודכןהריביתשיעור,במסגרתוההלוואה

Lל + 4שללתקופהבלבדריבית),3%

אמותעלוויתורהתקבלוכן(שנים

.ממושכתלתקופההפיננסיותהמידה

דולר'מ15-כעלהבנקמחל,כןכמו

כריותלהפקדתובתמורה)הבכירמהחוב

(החברהמצדרזרבה

לעלויותהתאמותביצעההחברה

.אדםכוחצמצוםלרבותהתפעוליות

מקבלתנהנוהחברהמלונות,כןכמו

בסכומיםממשלתיותהלוואות

בהיקף)ב''ארהמממשלתמשמעותיים

תמיכהלשם(דולר'מ12.2-כשל

2020במהלךבפעילותם

דולר'מ12.6-כשלבהיקףנוסףסכום

2021בתחילתלהתקבלצפוי

יימחלוההלוואותכיצופההחברה

ממשלתייםלמענקיםויהפכו

מהמלוויםפעולהלשיתופיזכתההחברה

2020לספטמברעדכאשרהבכירים

-כשלכוללבהיקףריביתתשלומינדחו

פיננסיותמידהאמותונמחלו,דולר'מ9

מימוןעלויותנכסים



התמקדות בהגדלת נזילות החברה

oנכסים2החברהמכרה,השנהבמהלך(Venue at Craig Ranch,ו-(Liberty Heightsנמכרוהנכסים;דולר'מ20.7-כשלבהיקףפנויתזריםיצירתתוך

בספריםלערכםביחסגבוהים/קרוביםבערכים

מימוןפעולות

oמגוריםנכסי4-בהחברהזכויותכנגדדולר'מ32-כלחברהשהניבמועדףהוןגיוס

oבפרויקטדולר'מ5-כשלבסךהלוואהפירעוןBeekman Condosהפרויקטוהשלמתהאחרונההדיוריחידתמכירתלאחר

o2021פברוארבמהלךלהתקבלצפויההסכוםיתרת-(2020במהלךהתקבלודולר'מ12.2-כמתוכו)דולר'מ24.8-כשלבהיקףממשלתילמענקזכאות

oלנכסמחדשמימוןלבצעבכדיפועלתהחברהAhuvaדולר'מ2-3-כהינולחברההצפויהתזרים;דולר'מ18-כשלבהיקף

oהבמלוןהחובלמבנהתיקוןטיוטת-ACE New Yorkוהקרןהריביתתשלומידחיית;ריביתצוברתאינהאשרברווחיםהשתתפותלזכותיומרודולר'מ33-כבובאופן

המלוןתפעולעלויותכיסוילטובת(6%שלבריבית)דולר'מ20-כשלבהיקףנוספתאשראימסגרתהעמדתוכן;חודשים30לתקופההנותריםהדולר'מ55בגין

שיידרשככלוהשבחתו

oלנטוהפיננסיהחובקובננטלהתאמת'ב-ו'אהחובאגרותמחזיקיהסכמתאתקיבלההחברה-EBITDAהקורונהלתקופת

התמקדה החברה בהגדלת הנזילות ושיפור הגמישות הפיננסית, 2020מתחילת שנת 

נכסיםמכירת
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GFI- 30.9.2020תמצית פיננסית
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31.12.2019*30.9.2019*30.9.2020דולר' מ

40.1107.5146.1הכנסות

1,094.81,066.71,065.5**ן"סך נכסי נדל

645.3501.5530.6***חוב נטו

388.6410.6400.3הון עצמי

62.4%55.0%57.0%**נטוCAP/ חוב נטו 

1,143.11,066.71,065.5סך מאזן 

נובע מכניסה לאיחודהגידול בחוב , נטו ממזומנים*** ; רכוש קבוע ואחזקות בחברות כלולות, ן מניב"נדל** ; חודשים9לתקופה של * 
JAMES-של מלון ה
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ח חדשה  "הנפקת סדרת אג
('סדרה ג)

מזכויות הבעלות  100%מגובה בשעבוד על 

מזכויות חברת  100%בחברת בת המחזיקה 

הנכס של מלון

‘JAMES NOMAD’במנהטן



The James ‘NOMAD’ Hotel, Manhattan, NY
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אודות המלון

יורק  -ניו, מלון בוטיק במיקום מרכזי על שדרות מדיסון במנהטן

ועבר שיפוץ מקיף על ידי החברה  1904אשר נבנה בשנת Trophyהמלון הינו נכס 

2018בשנת 

שטחי כנסים  , חדרים362וכולל ר"ראלף 186-המלון נפרס על פני שטח של כ

שטחי מסחר המושכרים במלואם3-ו, מועדון לילה, מסעדה, ואירועים

דולר בממוצע273-על כ2018-2019עמד בכל אחת מהשנים ( ADR)מחיר ההשכרה ללילה 

דולר' מ260-הינו כ2020בדצמבר 31שוויו של המלון ליום 

LTVהמשקף יחס ( L+3%שיעור ריבית של )דולר ' מ147-החוב הבנקאי עומד על כ

56%-של כ

דולר' מ15.5-המיוצב הצפוי על פי הערכת השווי הינו כNOI-ה

השפעת משבר הקורונה

15%-בחודש אוגוסט נפתח המלון מחדש ומציג נכון למועד זה שיעורי תפוסה לא מייצגים של כ

החברה צופה כי הפצת החיסונים הצפויה בחודשים הקרובים תביא לגידול בביקוש  

ולשיפור מהותי בתוצאותיו העסקיות של המלון2021למלונות במהלך שנת 

2.7-בגין המלון בהיקף של כPPPקיבלה החברה הלוואות מסוג 2020במהלך שנת 

דולר צפויה להתקבל בשבועות הקרובים' מ2.0-הלוואה נוספת בהיקף של כ. דולר' מ



The James ‘NOMAD’ Hotel, Manhattan, NY
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הליך ההשבחה

מתוך חזון ותכנית עסקית ליצירת ערך2015-החברה רכשה את המלון ב

במרחק,29ורחובמדיסוןשדרתעלNoMadבשכונתאידיאליבמיקוםממוקםהמלון

למלוןבסמוך.נוספיםואטרקציותפארקים,קניותאזורי,סטייטהאמפאיירמבנייןהליכה

.העיראורךלכלרכבתקוויעםהתחתיתלרכבתכניסותשתיישנן

החדרים,הלובישלחידושכללאשרבמלוןכוללשיפוץ2018-בהשלימההחברה

אזוריוהוספתומשקעותמזוןאזורי,כנסיםאזורי,(נוספיםחדריםשלתוספתלרבות)

הפךשנעשוההשבחהמהלכיבעקבות.דולרמיליון50-מלמעלהשלבתקציבמסחר

חדשלנכסלמעשההלכההמלון

Seville-והScarpettaמסעדת Barאשריוקרטייםלילהומועדוןכמסעדהמוצבו

המלוןלאורחיאטרקציהעצמםבפנימהווים



תנאים עיקריים-' ח ג"הנפקת סדרת אג
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מבנה האחזקה בנכסנתונים עיקריים-' סדרה ג

GFI (BVI)

88 Madison Hotel Holdings, LLC

88 Madison Hotel Pref, LLC

88 Madison Hotel Mezz, LLC

הנכס

-החברה המשועבדת 

LTV 70%מקסימלי

(כולל חוב בכיר)

דולר  ' מ147-חוב בכיר כ

LTV56%-כ

דולר' מ260-שווי של כ

81.95%

100%

100%

100%

100%

88 Madison Hotel Fee Owner, LLC

שנים3-כמ"מח

(בולט)2024יוני פירעון סופי

LTV(יתרות נזילות–' ח ג"אג+ חוב בכיר )70%מקסימאלי

שעבוד

o100% 88מזכויות הבעלות בחברת Madison Hotel Mezz
o המזומנים שיעלו מהנכס יופקדו בחשבון ייעודי וישוחררו התזרימיכל

LTVבכפוף לעמידה במבחן 
oאו ליצור שעבודים כלשהם לטובת צד ג/התחייבות שלא ליטול חוב ו'

oהסדרת היחסים עם המלווה הבכיר באמצעות הסכם הכרה

S&Pעל ידי מעלות ilBBBאגרות החוב מדורגות דירוג

אנא ראה טיוטת שטר הנאמנותפרטים נוספים



תודה רבה
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