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 Waterstone Properties, Ltd מצגת זו נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית, היא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות
)"החברה"( ופעילותה, ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בתשקיף החברה מיום 29 במאי 2017, וכן אינה מיועדת להחליף 
ו/וא מיידי שפרסמה החברה. בהתאם יש לקראו את המצגת יחד עם הדיווחים כאמור. את הצורך לעיין בכל דיווח תקופתי 

 
במצגת זו נכלל מידע מסוג שכבר נמסר לציבור בעבר, בין היתר, בתשקיף החברה מיום 29 במאי 2017. עם זאת, הנתונים בה 

עשויים להיכלל באופן, אפיון, עריכה ו\או פילוח שונים מאלו שהוצגו בעבר על-ידי החברה.

תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  מידע  התשכ"ח-1968.  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  כוללת  זו  מצגת 
מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, של החברה, 
המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו 
מהווה עובדה מוכחת  והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת, בין היתר, 
על ניסיונה של הנהלת החברה בתחום פעילותה, על ניתוח מידע כלכלי, עסקי, משפטי וחשבונאי הידוע להנהלת החברה בעת 
עריכת מצגת זו, וכן על ניתוח מידע כללי, ובכלל זה, נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, 
פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או לשלמותו של המידע הנכלל בהם ונכונותו 
לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי 
סיכון המאפיינים את פעילות החברה ומהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר 

הינם בלתי ניתנים לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.

לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזה, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים, לרבות מהותית, 
מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה 
כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. בנוסף, המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות 

המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ואשר החברה אינה אחראית לנכונותם. 

אין לראות במצגת זו משום מצג או התחייבות של החברה ו/או של מי מטעמה, לרבות לא לשלמות ו/או לדיוק המידע הכלול 
בה. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והאמור בה אינו מהווה 

המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת עצמאי של המשקיע.
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התפתחויות עיקריות ברבעון שני לשנת 2017

שיעורי התפוסה ממוצעים בנכסים 
עלו לשיעור של כ- 93.2%

נפתחו שלושה מרכזיים רפואיים נוספים

ה- NOI למחצית הראשונה של שנת 2017 
טיפס ל-14.5 מיליון דולר )קצב שנתי של 

כ- 29 מיליון דולר(

פיתוחם של פרויקט המגורים להשכרה 
ומגדל משרדים לשוכר קיים מתקדמים 
כמתוכנן וצפויים להתחיל להניב כבר 

בשנת 2017

ברבעון 2 חתמה החברה על 19 חוזים, 
LOI -חידושים ו

הכנסות השכירות למחצית הראשונה של 
ביחס לתקופה  ב-26.6%  2017 עלו  שנת 
המקבילה וה- FFO מתואם גדל ב-4 מיליון 

דולר ביחס לתקופה המקבילה
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פיזור עסקי וגאוגרפי נרחב
פורטפוליו המכיל 49 נכסים ב–12

מדינות שונות

תמהיל שוכרים מגוון ורחב
תמהיל הכולל מעל 250 שוכרים 

בתעשיות שונות
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הנהלה מנוסה וחזקה
מטה הקבוצה כולל 36 עובדים* ועשרות 

עובדי תפעול חיצוניים

שיעורי תפוסה גבוהים
שיעור התפוסה הממוצע לנכסים 

מניבים גבוה מ-93%

איתנות פיננסית
שווי מאזן ליום  30.6.2017- 

כ-779 מיליון דולר וגידול מתמיד 
בהכנסות ותזרים מזומנים

שליטה בנכסים
שיעור החזקה ממוצע בנכסים – 94%

* מובהר כי חברת הניהול ועובדיה אינם נכללים בחברה המונפקת

 )National Real Estate Investor – 2016( חברת הנדל"ן השנייה בגודלה בתחום המסחר בניו אינגלנד

דירוג A על ידי חברת מעלות

NOI-גידול עקבי ב
NOI על בסיס חוזים חתומים
לשנת 2017 – 29 מיליון דולר



ניל שלום – יושב ראש הדירקטוריון

ניל הינו שותף פעיל בחברה ומתמקד בתחום המימון והסטרקצ׳ר של עסקאות. לניל ניסיון עשיר בפיתוח, רכישה, השכרה, 
ניהול נכסים ושינוי יעוד של נדל"ן. 

ניל החל את קריירת הנדל"ן המסחרי שלו לפני כ-35 שנים כיזם של מרכזי קניות והרחיב את התמחותו לתחום הלוגיסטיקה, 
מרכזי הפצה, ומרכזי תמיכה קמעונאיים.  כיום ניל הוא אחד הבעלים הפרטיים הגדול ביותר בתחום הנדל"ן המסחרי 

בארה"ב )לפי מטרים רבועים של שטח מושכר(. לניל תואר בחשבונאות מאוניברסיטת סירקיוז.
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ג'וש לוי – דירקטור ומנכ"ל החברה

ג'וש הינו שותף פעיל בחברה ומתמקד ברכישות, קבלת היתרים ופיתוח עסקי. הוא מעורב באופן יומיומי בהשכרה ובשיווק 
פרויקטים של ווסטסטון ואחראי  בין היתר לקשר מול השוכרים והמתווכים בארה"ב. 

ג'וש מחזיק תואר ראשון במדעים ממכללת בוסטון והעשיר את השכלתו בתחום הנדל"ן באמצעות לימודים נוספים 
.CCIM -ו ICSC ,אוניברסיטת בוסטון ,MIT -ב

CFO-אנטון מלצ'יונדה – דירקטור ו

תפקידו  במסגרת  נכסים.  של  מחדש  ופיתוח  מימון  לרכישות,  היתר  בין  ואחראי  בחברה  פעיל  שותף  הינו  אנטון 
אחראי אנטון על הרכישות החדשות ומימונם עד להטמעתם בתיק הנכסים של ווטרסטון. לאנטון ניסיון עשיר של 
כ-20 שנים בתחום הנדל״ן המסחרי הכולל בין היתר את הקמת SRA Capital Partners. אנטון בעל תואר ראשון 

Drew University-בכלכלה מ

4



תמצית פיננסית

נתונים חצי שנתייםנתוני רבעון שני
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** התאמות בגין נטרול הוצאות חד פעמיות והוצאות מימון בגין נכסים שטרם אוכלסו
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30.6.2017

CAP$635m

$238mהון מאוחד

$225mהון - בעלי מניות הרוב

Net Debt$397m

נתונים מאזנייםנתונים שנתיים

2018E*2017E*2016

$43.7m$39.3m$32.6mהכנסות

NOI $33.6m$28.8m$21.3m

FFO** Adjusted
לאחר תשלומי ריבית על האג"ח

$10m$7.7m$3m

H1 2017H1 2016

$20m$15.8mהכנסות

26.6%+שינוי ביחס לתקופה המקבילה

NOI $14.5m$10m

45%+שינוי ביחס לתקופה המקבילה

FFO** Adjusted$4.2m$0.2m

מעל 4 מיליון דולרשינוי ביחס לתקופה המקבילה

Q2 2017Q2 2016

$10.8m$8.2mהכנסות

31.7%+שינוי ביחס לתקופה המקבילה

NOI $7.6m$4.8m

58.3%+שינוי ביחס לתקופה המקבילה

FFO** Adjusted$2.2m$0.4m

מעל 1.8 מיליון דולרשינוי ביחס לתקופה המקבילה

* תחזית הכנסות ו - NOI לשנים 2017-2018 מוצגים על בסיס חוזים חתומים בלבד



תמצית פיננסית - הצגה גרפית
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$39.3m

$43.7m

$32.6m

2017E 2018E2016

$28.8m

$21.3m

NOI - תחזית הכנסות ו
לשנים 2017-2018 מוצגים

על בסיס חוזים חתומים בלבד

$33.6m

  NOI  הכנסות FFO** Adjusted 
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H1 2017 Q2 2017H1 2016 Q2 2016

$14.5m $7.6m
$10m

$4.8m

** התאמות בגין נטרול הוצאות חד פעמיות והוצאות מימון בגין נכסים שטרם אוכלסו

רבעוני

שנתי

חצי שנתי

$2.2m
$0.4m$0.2m

$4.2m

$10m
$7.7m

$3m



התפלגות שכ"ד לפי ענפים 30.6.17
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ריהוט 19%
אחר )ממשלתי, מוצרי נוחות וכו׳( 17%

פארמה 2%

מרפאות 3%

חנויות יד שניה 2%

ציוד ימי 2%

חיות מחמד 3%

מוצרים כללים 2%

עיצוב בית 4%

קולנוע 3%

מכוני כושר 3%

אומנות ויצירה 4%

ציוד תעשייתי לרשויות ועסקים 5%

סופרמרקטים 11%

מונציפלי 7% 

הסעדה 7%

רשתות הלבשה
מוזלות 6%
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)A( מתוך דוח הדירוג

 מתוך דוח הדירוג A על ידי חברת מעלות

ידי תיק עתידי של נכסים  "פרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך על 
מניבים בעל פיזור נכסים ללא תלות מהותית בנכס בודד; ניראות הכנסות 
גבוהה של החברה בשנים הקרובות לאור היקף חוזי השכירות החתומים 

והצפי להתחלתם בשנים, 2017 - 2018; שיעורי האחזקה גבוהים במרבית 
נכסי החברה, המשפרים את הגמישות התפעולית שלה; פיזור השוכרים 
)כ- 300 שוכרים שונים(; מח"מ חוזי שכירות של כחמש שנים לאור חוזי 

שכירות ארוכים יחסית 10 - 15 )שנים(; פיזור גאוגרפי של נכסי החברה 

לאור פעילותה של החברה ב- 12 מדינות שונות בארה"ב, איכות שוכרים 
טובה; שיעורי תחלופת דיירים נמוכים יחסית )10% - 5%(, המגדילים את 

נראות ההכנסות; פיזור ענפי הולם של השוכרים כך שבתרחיש של האטה 
באחד הענפים לא תהיה השפעה בהכרח על הענפים האחרים"


