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הערות כלליות
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מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של 
החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך 

ורק למסירת מידע למשקיעים. 
קנדה  אלעד  של   ערך  ניירות  הצעת  אינה  זו  מצגת 
לפרשה  ואין  לציבור  "החברה"(  )להלן:  אינק.  ריאלטי 

כהצעה של ניירות ערך לציבור. 
מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה. 
שיימסר  אחר  מידע  וכל  זו  במצגת  הכלול  המידע 
מהווה  אינו  "המידע"(  )להלן:  המצגת  הצגת  במהלך 
המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. 
המידע הינו מידע תמציתי בלבד. השקעה בניירות ערך 
בכלל ובחברה נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני 
עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת 
במידע  מעמיק  עיון  דורשת  החברה  של  ערך  ניירות 
חשבונאי,  משפטי,  וניתוח  החברה  ידי  על  המפורסם 

מיסויי וכלכלי שלו.



נגישות למקורות מימון ואיתנות פיננסית המבוססות בין היתר על מערכת יחסים ארוכת טווח עם מוסדות 
פיננסיים מובילים בעולם

לחברה היכרות מעמיקה עם הרגולציה ומוסדות התכנון המקומיים המאפשרת קידום 
והקמה של פרויקטים תוך מיקסום הפוטנציאל היזמי

ביצועי עבר חזקים של ניהול פורטפוליו נדל"ן מניב בהיקף של מיליוני ר"ר ובייזום ופיתוח של אלפי יחידות דיור*

צוות ניהולי והון אנושי מנוסה בעל יכולת מוכחת של איתור הזדמנויות השקעה, ניהול ומימוש של פוטנציאל 
השבחה בנכסי נדל"ן  

החברה מתמקדת בפעילות ייזום בנייה למגורים באזורי ביקוש בקנדה, לצד השקעה בנכסים מניבים איכותיים 
בעלי פוטנציאל השבחה תפעולי או יזמי בקנדה וברחבי ארה"ב 

אלעד קנדה, חלק מקבוצת אלעד גרופ, הינה חברת נדל"ן מובילה, בעלת מוניטין וניסיון של למעלה מ-20 שנה 
בשוק הנדל”ן בצפון אמריקה
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פרופיל החברה

* מדובר בפעילות עבר של בעלת השליטה ולא של החברה המונפקת



פיזור גאוגרפי של פורטפוליו הנכסים

סרסוטה, פלורידה

דטרויט, 
מישיגן

שיקגו, אילינוי

אינדיאנפוליס, 
אינדיאנה

קולומבוס,
אוהיו

בולטימור/D.C מרילנד

אטלנטה, ג'יורג'יה

 אוסטין, טקסס

טורונטו, אונטריו

סן אנטוניו, טקסס

אוסטין, טקסס

 אוטווה, אונטריו
   מונטריאול, קוויבק

קוויבק סיטי, קוויבק
הליפקס, נובה סקוטיה

דאלאס, טקסס

  יוסטון, טקסס
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אינדיאנפוליס



נדל"ן יזמי
600 מיליון דולר קנדי

נדל"ן מניב
950 מיליון דולר קנדי

כ- 1.55 מיליארד דולר קנדיהיקף פעילות החברה
שווי נכסים

)*( מידע זה צופה פני עתיד )ראה/י הערות כלליות למצגת(. 
)**( הנתונים מבוססים על דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 בתוספת אירועים מהותיים שקרו לאחר תאריך 

.MULTIFAMILY והחזקה בפורטפוליו BEDFORD המאזן הכוללים את רכישת אג'לן, העברת
)***( שווי של פרויקטים יזמיים מוצג לפי שווי מאזני בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ולא לפי שווי הוגן

1.6

1.0

3.4

זכויות בנייה מאושרות
בהקמה זכויות בניה בתהליכי אישור

2.9

1.2

1.3
0.7

6
מיליון ר"ר

זכויות בנייה

1

6

קנדה ארה״ב

38.2

20.5

2.3

מסחר משרדים פארקי עסקים

$61
 מיליון

NOI שנתי צפוי

7
מיליון ר"ר 

שטחים להשכרה

21.65%
החזקה בפורטפוליו 

 Multifamiliy
בארה"ב עם למעלה 

מ-12 אלף יח"ד

מעל 6 אלף 
יחידות דיור בפיתוח
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Lansing Square Galleria

Emerald CityCite nature



כ-6 מיליון ר"ר

NOI $53 מיליון 

פורטפוליו פארקי תעשיה ומשרדים 
ברחבי ארה"ב

4 בנייני משרדים 
הממוקמים בטורונטו

 437 אלף ר"ר

NOI $4.2 מיליון

3 בנייני משרדים 
הממוקמים בקוויבק סיטי

155 אלף ר"ר
NOI $1.7 מיליון

החזקה של כ-22% 

בפורטפוליו נכסים מניבים

פורטפוליו של מעל 12 אלף יחידות דיור 
ומלון ברחבי ארה"ב

מרכז מסחרי הכולל דיירי עוגן אשר 
ישולבו בעתיד בפרוייקט היזמי 

הממוקם בטורונטו

225 אלף ר"ר
NOI $1.2 מיליון

מרכז מסחרי הממוקם בהליפקס 
בנווה סקוטיה

270 אלף ר"ר
NOI $1.1 מיליון

נדל"ן מניב
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ייעול מבנה החוב וההון של החברה

יצירת תזרים מזומנים שוטף וקבוע המבוסס על נכסים מניבים לצד 
תזרים משמעותי מפרויקטים יזמיים

בחינת הזדמנויות של מיזוג ורכישה של חברות ורכישות נוספות 
של מקבצי נכסים בתחום פעילות החברה

השבחה ומיצוי פוטנציאל יזמי ותפעולי הקיים בנכסים ובקרקעות 
בבעלות החברה על ידי ניהול פרואקטיבי וזיהוי הזדמנויות

הרחבת הפעילות היזמית באזורי ביקוש מרכזיים בקנדה ובתחום 
הנדל"ן להשקעה בצפון אמריקה בעיקר בארה"ב

אסטרטגיה עסקית
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נדל"ן מניב
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11 שווקים מרכזיים המאופיינים בשיעורי צמיחה גבוהים

פורטפוליו מגוון ואיכותי המאפשר לנצל יתרון לגודל ולהנות מפיזור החשיפה על 
פני מגוון שווקים 

והשבחה   NOI-ה של  מהותית  הגדלה  ידי  על  הנכסים  ערך  להעלאת  פוטנציאל 
תפעולית ויזמית

מנוצלים  לא  שטחים  בעלי  נכסים  של  ופיתוח  הסבה  פוטנציאל  בוחנת  החברה 
הנמצאים בסמיכות לעורקי תחבורה ראשיים וממוקמים בקרבת אזורי 

מגורים ומסחר

אסטרטגיה עיסקית:

$711 מיליון 
שווי נכסים

משרדים
$161

פארקי עסקים תעשיה
$550

44נכסים מניבים

72מספר בניינים

6 מיליון ר"רשטח השכרה

97%שיעור תפוסה

$53 מיליוןNOI שנתי

300מספר דיירים
 AGELLAN על בסיס הדוחות הכספיים של*

ליום 31 בדצמבר 2018

  Agellan פורטפוליו של 
פארקי עסקים )Industrial( ומשרדים
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Agellan
NOI שנתי

הנכסים נמצאים בשווקים מרכזיים בעלי 
פוטנציאל גבוה, שיעורי צמיחה נאים ופרופיל 

דמוגרפי אטרקטיבי

75% מה-NOI נובע מהשווקים הדינמיים 
ביותר בצפון אמריקה, המאופיינים בקרבתם 

למרכזי האוכלוסייה הגדולים ולכלכלות 
המקומיות החזקות המתאפיינות בסביבה 

פרו-עסקית כגון אילינוי, טקסס וג'ורג'יה.

צפי לתזרים מזומנים יציב המבוסס על 
הסכמי שכירות קיימים הכוללים עליה 

עתידית בדמי השכירות

פילוח ה-NOI לפי סוג הנכסים

פילוח ה-NOI לפי מיקום גאוגרפי

אטלנטה 
ג'ורגיה   

$5.6 מיליון 
11%

שיקגו אילינוי 
$11.1 מיליון 

21%

אינדיאנה
$1.8 מיליון 

מרילנד3%
$0.5 מיליון

1%

דטרויט
$2.7 מיליון 

5%

אוהיו
$0.8 מיליון

2%

אונטריו
$0.3 מיליון 

1%

טקסס
$23.1 מיליון 

43%

פלורידה
$7.2 מיליון 

13%

NOI $53 מיליון

פארקי תעשיה
$38 מיליון

72%

משרדים
$15 מיליון

28%

$53
NOI מיליון

11 *מידע זה צופה פני עתיד )ראה/י הערות כלליות למצגת(



סיווג פארקי עסקים תעשיה לפי אזורים סיווג המשרדים לפי אזוריםסיווג כלל הנכסים לפי סוג הנכס 

טקסס
2,009 אלף

פלורידה
1,316 אלף

גורגיה
789 אלף

אינדיאנה
434 אלף

מישיגן
400 אלף

אוהיו
184

אלף

57
אלף 

מרילנד

אלינוי
314 אלף

5.1 מיליון ר"ר

משרדים
0.9 מ' ר"ר

15%

פארקי עסקים תעשיה
5.1 מ' ר"ר

85%

6 מיליון ר"ר

אוטווה אונטריו
40 אלף

4%

יוסטון טקסס
363 אלף 

41%

שיקגו אילינוי
482 אלף

55%

0.9 מיליון ר"ר

 Agellan
התפלגות הפורטפוליו 

לפי שטח בר"ר
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Agellan שוכרים מהותיים )% מהכנסות משכר הדירה(

Ceva Logistics Inc 
(2.3%)

אחת מחברות ניהול שרשרת 
האספקה המובילות בעולם

שיעורי תפוסה יציבים וגבוהים. הפורטפוליו שמר על 
תפוסה ממוצעת של כ- 93% מאז 2013

כ-300 שוכרים הכוללים חברות מקומיות ובין לאומיות העוסקות 
בתחומי פעילות שונים ומגוונים

  (4.2%) Aldi
רשת סופרמרקטים עם 

למעלה מ-10,000 חנויות ב-20 
מדינות ובעלת מחזור משולב 
של יותר מ-50 מיליארד אירו. 

Health Care Services 
(HCSC) (5.3%)

חברת ביטוח הבריאות 
הרביעית בגודלה בארה"ב 

מעניקה שירותים ליותר 
מ-15 מיליון מבוטחים

Life Technology Corp.
(2.8%)

חברת ביוטכנולוגיה 
גלובלית, חלק מקבוצת 

 Thermo Fisher ענק
Scientific

Access USA Shipping 
LLC (3%)

מפיצת רכישות מקוונות 
מחנויות קמעונאיות 

אמריקאיות ללקוחות 
הממוקמים ברחבי העולם

Moran Foods, LLC (Supervalu Inc)
(3.6%)

 Save-A-Lot חברת האם של
Holdings, LLC – רשת סופרמרקטים 

עם כ-1,342 סניפים

United Natural Foods, Inc 
(5.6%)

המפיץ הסיטונאי הגדול ביותר )מבין 
אלו הנסחרים בבורסה( המספק מגוון 

מוצרי מזון בריאות

General Motors, LLC 
(4.6%)

תאגיד אמריקני רב-לאומי 
המתכנן, מייצר, מפיץ רכבים 

ומוכר שירותים פיננסיים 
)S&P ע״י BBB דירוג(
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)*( כ-11 אלף יח"ד מוחזקות דרך שותפות STAR בשיעור החזקה של 50%
)**( – הנתונים נכונים ליום 31 בדצמבר 2018 כפי שדווחו ע"י החברה בדיווח המיידי ביום 31 במרץ 2019

הכנסות

$156 מיליון
תפוסה 

93%
יחידות דיור

12,177
שטחים להשכרה

11,693,610
ר״ר

נכסים

43
קהילות

שווי נכסים

$1.67
מיליארד

החזקה של כ-22% ב-Elad National פורטפוליו נכסים מניבים )Multifamily( בארה"ב
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סוג הנכס............................................................  משרדים

שטח כולל...........................................................  כ- 437 אלף ר"ר

שווי הוגן..............................................................  $74 מיליון

NOI.....................................................................  $4.2 מיליון

תפוסה................................................................ .. 81%

מרכז מסחרי  סוג הנכס...............................................  

כ- 270 אלף ר"ר שטח כולל .............................................  

$25 מיליון שווי הוגן.................................................  

NOI........................................................   $1.1 מיליון

64% תפוסה...................................................  

משרדים סוג הנכס.......................................................  

155 אלף ר"ר גודל...............................................................  

$22 מיליון   ......................................................... שווי הוגן

$1.7 מיליון   ................................................................NOI

94% תפוסה...........................................................  

Lansing Square
טורונטו, אונטריו

Bedford Place Mall
הליפקס, נובה-סקוטיה

Quatre Saison
קוויבק סיטי, קוויבק

נכסים מניבים נוספים
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נדל"ן יזמי
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Galleria
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זכויות בניה של כ-2.6 מיליון ר"ר

95 אלף ר"ר של מרכז קהילתי חדשני שיכלול בין היתר בריכה מקורה, גן 
ילדים ומגרשי ספורט

 2,896 יחידות דיור, 8 בניינים

8 אקרים )כ-32 דונם( של פארק שיחודש בצמוד לפרויקט

300 אלף ר"ר של מסחר וכ-20 אלף ר"ר של משרדים

80% החזקה ע"י החברה עם תנאים מועדפים במפל חלוקת הרווחים

Galleria
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Galleria Mall אבני דרך

לפניאחרי

תחילת בנייה וקבלת מימון של 
השלב הראשון בפרויקט

קבלה פורמלית של 
זכויות הבנייה

הגשת בקשה סופית לתוספת 
זכויות הבנייה לאחר 

ההתייחסות לדרישות מהגורמים 
המקצועיים בעירייה

השקת השלב הראשון 
בפרויקט

אישור פה אחד של תוספת 
זכויות הבנייה בפרוייקט 

לסך כולל של כ- 2.6 
מיליון ר"ר

הגשת בקשה ראשונית לתוספת 
זכויות בנייה לאחר עבודה 

משותפת עם העירייה והתושבים

רכישת מרכז מסחרי מערבית 
למרכז העיר של טורונטו 

הכולל 225 אלף ר"ר להשכרה 
וזכויות בנייה קיימות 

של 1.4 מ' ר"ר

8/2015 7/2016 10/2017 6/2018 Q2/2019 Q3/2019 Q1/2020
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Emerald City
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אבני דרך של הפרויקט

השלמה 2021      השלמה 2019מגורים למכירה     מגורים להשכרה

שלבים בהקמה שלבים שהושלמו

10 בניינים
2,264 יח"ד

4 בניינים
1,249 יח"ד

1,718

546344

905

אישור זכויות בנייה נוספות 
של 591 יח"ד

קבלת תוספת זכויות בנייה 
של 390 יח"ד

קבלת זכויות לבניה של 2,532 
יח"ד )כולל החלפה של 332 יח"ד(

רכישת פורטפוליו של 
Parkway Forest

2004 2008 2014 2017

מרכז קהילתי ובריכה ציבורית הושלמו ונמסרו 
לעירייה בשנת 2015

עודפים צפוים של כ-144 מיליון דולר קנדי
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כולל בנוסף הקמה של 50 אלף ר"ר של מסחר



Lansing Square
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פוטנציאל עתידימצב נוכחי

כ-1,877 אלף ר"ר שטח בניה כולל )GFA(כ-437 אלף ר"ר שטחי משרדים

כ-1,354 דירות למגורים4 בנייני משרדים

קיימת תב"ע אזורית לבנייה רוויה של מגורים ומסחר לאורך צירי הרחובות
)Victoria Park-ו Sheppard( הראשיים

החברה הגישה בקשה לשינוי יעוד ותוספת זכויות 
בניה במטרה לפתח את הקרקע לבניה משולבת של בנייני דירות למגורים ומסחר

כ-1,201 אלף ר"ר שטח למגורים

כ-638 ר"ר שטחי משרדים

כ-38 אלף ר"ר שטחי מסחר

Lansing Squareפרויקט יזמי
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Cite Nature
3מספר בניינים שהושלמו

469מספר יחידות דיור

16מלאי דירות

5מספר בניינים

כ-700מספר יחידות דיור

כ-740 אלף ר״רשטח כולל

החברה בוחנת לפתח את עתודות הקרקע כפרויקטים לייזום למגורים הן למכירה והן להשכרה

זכויות בניה נוספות – הרחבה עתידית

שלבים שהושלמו

24



CASE STUDY
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Nordelec, מונטריאל )נתונים בדולר קנדי(

גידולבמכירהברכישה

$190+350% מ'$42 מ'מחיר

NOI'$6.6+94% מ'$3.4 מ

+1.1 מיליון ר"ר-זכויות בנייה

Sullivan, שיקגו )נתונים בדולר ארה"ב(

גידולבמכירהברכישה

$64+138% מ'$27 מ'מחיר

21%+77%93%תפוסה

NOI'$15.5+83% מ'$8.5 מ

החזקה במבנה משרדים שנרכשה בשותפות 
בשנת 2012 

החזר השקעה בתוספת רווח בסך של כ-32$ 
מיליון כבר בשנת 2013

השבחה של שטחי ההשכרה הקיימים על ידי 
רילוקיישן של דיירים 

כגון   class A דיירים  עם  השטחים  איכלוס 
Raise-ו  Centro

מכירת הנכס במהלך משולב עם רכישת 
זכויות השותפים בשנת 2016 בהובלת החברה

וכלל   2004 בשנת  שנרכש  תעשייתי  מבנה 
שוכרים העוסקים בעיקר בתחום התעשיה.

משרדים  לשטחי  הוסבו  התעשייה  שטחי 
שהושכרו לחברות בעיקר בתחום ההיי-טק ודירות 

למגורים שנמכרו.

מגורים  לבניית  נוספות  בנייה  זכויות  התקבלו 
בשטח הנכס ושטחי החנייה הצמודים לו. 

החברה בנתה ומכרה דירות למגורים וכן הוסיפה 
שטח חדש לקומת מסחר

הנכס נמכר בשנת 2017 ביחד עם זכויות הבנייה 
שלא נוצלו.

 CASE STUDY - יצירת ערך על ידי ניהול והשבחת נכסים מניבים

26 )*( הנכסים המוצגים הוחזקו ונמכרו בתקופה שקדמה להנפקת האג"ח והעברת הזכויות בנכסים ל- Elad Canada Realty Inc למעט 23 יח"ד בפרויקט NORDELEC  אשר הושלמו והוצגו כמלאי במועד העברה. 



אגרות חוב של החברה מדורגות על ידי 
מעלות Ail -  עם תחזית יציבה

957

593

שווי אגרות החוב עומד על כ- $92 מיליון  עם 
פרעון של 30% ב-1/2020 ופרעון של 70% 

ב - 7/2022

החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות 
של אגרות החוב, קווי אשראי וההלוואות 

הבנקאיות

עלות החוב המשוקללת הינה 5.7% עם 
מח"מ של כ-2.1 שנים )כולל אג"ח(

מבנה חוב פיננסי ומינוף החברה
שווי נכסים )במיליוני דולר קנדי(מבנה החוב הפיננסי )במיליוני דולר קנדי(

מאז ההנפקה אג"ח החברה נסחר מעל מדדי יחוס
מועדי פרעון של החוב הפיננסינתוני מסחר של אלעד קנדה אג"ח א 

2019

169 מיליון

75 מיליון

688 מיליון

75 מיליון

2020 2021 ולאחר מכן 2022

%
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3.
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.1
9
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5

-5

-10

-15

0

אג״ח סחירנדל״ן יזמי נדל״ן יזמינדל״ן מניבנדל״ן מניב

מדד תל בונד שקליאלעד קנדה - אג״ח א

A מדד תל בונד שקלי מדד תל בונד גלובל

630

285

92

 $1,007
מיליון

$1,550
מיליון

27 )*( הנתונים מבוססים על דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 בתוספת אירועים מהותיים שקרו לאחר תאריך המאזן 
.MULTIFAMILY והחזקה בפורטפוליו BEDFORD הכוללים את רכישת אג'לן, העברת



נתונים כספיים עיקריים )במיליוני דולר קנדי(

31 דצמבר 312017 דצמבר 2018מאזן

184.8348נכסים מניבים

593.9226.5נדל"ן יזמי

183.3165.5נכסים אחרים

962740סך הכל הנכסים

376.1289.1חוב פיננסי

-91.4אג"חים

207.2119התחייבויות אחרות

287.3331.9הון עצמי

962740סך הכל הון עצמי והתחייבות

שנת 2017שנת 2018דוחות רווח והפסד

126.2173.8הכנסות מנדל"ן יזמי

9.56.7הכנסות מנכסים מניבים

34.2138.4רווח משיערוך נכסים

16.06.6חלק החברה ברווחי חברות כלולות

4.9-הכנסות אחרות

185.9330.4סך הכול הכנסות

)151.5()109.7(עלות ההכנסות

)7.0()7.9(הוצאות מכירה ושיווק

)5.9()6.2(הנהלה וכלליות

)11.3()19.7(הוצאות מימון, נטו

-)10.2(הפסד מהפרשי שער, נטו

-)33.8(מיסים על הכנסה

)175.7()187.5(סך הכל הוצאות

154.7)1.6(רווח נקי
 MULTIFAMILY והחזקה בפורטפוליו BEDFORD 28* נתונים כספיים לפני רכישת אג'לן, העברת



סקירת מאקרו
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  נמצא  ברמות  נמוכות  היסטורית   (מלאי  הדירות  החדשות  משתפר  אך  עדיין חודשי      6.
)חודשי  ממוצע  היסטורי  11-12מלאי  כנגד  

בקצב  מתון  יותר      ממשיכים  לעלות)  קונדו(מחירי  דירות  חדשות

היקף  המכירות  של  דירות  חדשות  חזר  לקצב  הממוצע  ארוך  טווח      2017-לאחר  מכירות  שיא  ב
  נמצא  ברמות  נמוכות  היסטורית   (מלאי  הדירות  החדשות  משתפר  אך  עדיין חודשי      6.

)חודשי  ממוצע  היסטורי  11-12מלאי  כנגד  

בקצב  מתון  יותר      ממשיכים  לעלות)  קונדו(מחירי  דירות  חדשות

היקף  המכירות  של  דירות  חדשות  חזר  לקצב  הממוצע  ארוך  טווח      2017-לאחר  מכירות  שיא  ב

  נמצא  ברמות  נמוכות  היסטורית   (מלאי  הדירות  החדשות  משתפר  אך  עדיין חודשי      6.
)חודשי  ממוצע  היסטורי  11-12מלאי  כנגד  

בקצב  מתון  יותר      ממשיכים  לעלות)  קונדו(מחירי  דירות  חדשות

היקף  המכירות  של  דירות  חדשות  חזר  לקצב  הממוצע  ארוך  טווח      2017-לאחר  מכירות  שיא  ב

שוק המגורים בקנדה

גידול עקבי במחירי דירות לר"ר

קיטון בהיצע הקרקעות לבנייה אשר מחייב 
הוספת זכויות בנייה לנכסים קיימים

רמות נמוכות של מלאי הדירות הבלתי מכורות

עודפי ביקוש לדירות מגורים

Altus Group 30* הנתונים מבוססים על סקירות שוק הנדל"ן של



בשנת 2018 ארה"ב משכה כ-58.3% מסך ההשקעות הגלובליות בסקטור 
הנדל"ן לתעשיה. השקעה הסתכמה בכ - $89.6 מיליארד אשר מהווה כ-16% 

עליה ביחס לשנה שעברה.

CBRE Research -ו Altus Group הנתונים מבוססים על סקירות שוק הנדל"ן של*

    Global Industrial Yield       Global Office Yield        Global Retail Yield

סקטור הנדל״ן לתעשיה בארה״ב

עלייה בשיעורי התפוסה

רמות גבוהות של השקעות בנדל"ן לתעשיה 
בארה"ב. עליה בביקוש לנכסי תעשיה

תשואה גבוהה של סקטור הנדל״ן לתעשיה  
לעומת סקטור המשרדים והמסחר

היקף ההשכרות החדשות עולה על היקף 
השטחים המתפנים

גידול בדמי שכירות
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