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הערות כלליות

02

ELADשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
CANADA REALITY INC.)לקבלתהזמנהאו")החברה":להלן

מצגת.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךונועדהכאמורהצעות
לפרשהואיןהחברהשלהערךניירותשללציבורהצעהאינהזו

עקרוניתהצגהמהווהזומצגת.לציבורערךניירותשלכהצעה
אחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע.החברהשלושיווקית
מהווהאינו")המידע":להלן(המצגתהצגתבמהלךשיימסר
הינוהמידע.מסיועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצה
שלערךובניירותבכללערךבניירותהשקעה.בלבדתמציתי
עברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרטהחברה

ערךניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינם
ובמידעההנפקהבמסמכימעמיקעיוןדורשתהחברהשל

,מיסויי,חשבונאי,משפטיוניתוחהחברהידיעלהמפורסם
.שלווכלכלי

לרבות,החברההערכותכךובכלל,זובמצגתהכלוליםהפרטים
מגמות,בקנדהכלכליתהמאקרוהסביבהלעניין)רקלאאך(

צופהמידעכוללים,החברהפועלתשבוהשוקופוטנציאלהשוק
:להלן()1968-ח"התשכ(ע"ניבחוקהמונחכהגדרתעתידפני

המצוייםוהנתוניםהמידעעלהמבוסס,")עתידפניצופהמידע"
,לפיכך.פומבייםומחקריםסקירות,פרסומים,החברהבידי

,11-14בשקפיםGalleriaבנכסהחברהתוכניותבדברהמידע
היחידותמספר,לוהמיועדיםהשטחים,הפרויקטהיקףלרבות

ההכנסותוכןבנכסהעבודותלהשלמתהזמניםולוחותהמתוכנן
צופהמידעהינו,14בשקףהמתואריםהרווחושיעורהצפויות

בין,תלויוהינוודאיבלתיהינוזהמידעכייובהר.עתידפני
אירועים,החברהבשליטתאינםאשרנוספיםבגורמים,היתר

,אלומאירועיםהנובעיםושינוייםמגמות,צפוייםבלתיעולמיים
מתואריםאשרבקנדההכלכליוהמצברגולאטוריםמתהליכים

החברהשלהתקופתילדוח1.15בסעיףאפשרייםסיכוןכגורמי
המזומניםהתזריםבגין18בשקףהמובאהמידע.2018לשנת
מובא,והקרקעהבניההלוואתקבלתבעתלהתקבלהצפוי

.לראשונהזובמצגת



למעלהשלוניסיוןמוניטיןבעלת, מובילהן"נדלחברתהינה, גרופאלעדמקבוצתחלק, קנדהאלעדהחברהפרופיל
אמריקהבצפוןן”הנדלבשוקשנה20-מ

איכותייםמניביםבנכסיםהשקעהלצד, בקנדהביקושבאזורילמגוריםבנייהייזוםבפעילותמתמקדתהחברה
ב"ארהוברחביבקנדהיזמיאותפעוליהשבחהפוטנציאלבעלי

פוטנציאלשלומימושניהול, השקעההזדמנויותאיתורשלמוכחתיכולתבעלמנוסהאנושיוהוןניהוליצוות
ן"נדלבנכסיהשבחה

ר וביזום ופיתוח של אלפי יחידות דיור  "ן מניב בהיקף של מיליוני ר"ביצועי עבר חזקים של ניהול פורטפוליו נדל
*ר של שטחי מגורים ומסחר"המתפרסים על פני מיליוני ר

פרויקטיםשלוהקמהקידוםהמאפשרתהמקומייםהתכנוןומוסדותהרגולציהעםמעמיקההיכרותלחברה
היזמיהפוטנציאלמקסוםתוך

מוסדותעםטווחארוכתיחסיםמערכתעלהיתרביןהמבוססותפיננסיתואיתנותמימוןלמקורותנגישות
בעולםמוביליםפיננסיים

03המונפקתהחברהשלולאהשליטהבעלתשלעברבפעילותמדובר* 



הנכסיםפורטפוליושלגאוגרפיפיזור

אילינוי, שיקגו

אינדיאנה, אינדיאנפוליס

אוהיו,קולומבוס

מישיגן, דטרויט

טקסס, אוסטין טקסס, יוסטון

פלורידה, סרסוטה

טקסס, דאלאס

יהיורגג, אטלנטה

מרילנדD.C/בולטימור

אונטריו, טורונטו
אונטריו, אוטווה

קוויבק, מונטריאול
סקוטיהנובה, הליפקס

קוויבק, סיטיקוויבק

קנטקי , סינסינטי
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החברהפעילותהיקף
נכסיםשווי

קנדידולרמיליארד1.5-כ

מניבן"נדל
קנדידולרמיליון945

יזמין"נדל
קנדידולרמיליון531

). למצגתכלליותהערותי/ראה(עתידפניצופהזהמידע(*) 
.  2019ביוני30ליוםהחברהשלהכספייםדוחותיהעלמבוססיםהנתונים(**) 

הוגןשווילפיולא2019ביוני30-להחברהשלהכספייםבדוחותיהמאזנישווילפימוצגיזמייםפרויקטיםשלשווי(***) 

7.2*
ר"רמיליון
להשכרהשטחים

62$*

מיליון
NOIצפוישנתי

21.65%
כנכס  החזקה

בפורטפוליופיננסי
Multifamilyב"בארה

למעלהעם
ד"יחאלף15-מ

5.7*
ר"רמיליון
בנייהזכויות

אלף*5.8מעל
בפיתוחדיוריחידות

6.1

1.1

21.5

2.3
38.2

קנדהארה״ב

מסחרמשרדיםעסקיםפארקי

מאושרותבנייהזכויות

בהקמה ושיווקאישורבתהליכיבניהזכויות

Lansing Square

Galleria

Cite nature

Emerald City

0.7

0.9

2.9

1.3

2.8

1.3

1.6
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יזמין"נדל
עתידייםפרוייקטיםפרויקטים בהקמה ושיווקשהושלמופרוייקטים

פרויקטים13
מגוריםבנייני28

5,260-כ
דיוריחידות
700-כהכוללים
קרקעצמודי

פרויקטים2
מגוריםבנייני5

דיוריחידות1,510-כ
אלף85-כ
מסחריר"ר

פרוייקטים3
מגוריםבנייני15-כ
דיוריחידות4,300-כ

אלף640-כ
מסחריר"ר

אישורבתהליךד"יחשאושרוד"יחשיווקהקמהלמגוריםהסבהחדשהבנייה
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69%31%

60%

40%

33%

67%



מניבן"נדל

ר"רמיליון6-כ

NOIמיליון$ 54

ומשרדיםתעשיהפארקיפורטפוליו
ונכס משרדים בקנדהב"ארהברחבי

ר"ראלף438

NOIמיליון4.2$

משרדיםבנייני4
בטורונטוהממוקמים

ר"ראלף155

NOIמיליון1.7$

משרדיםבנייני3
סיטיבקוויבקהממוקמים

ר"ראלף270

NOIמיליון1.1$

בהליפקסהממוקםמסחרימרכז
סקוטיהבנווה

ר"ראלף225

NOIמיליון1.2$

ישואשרעוגןדייריהכוללמסחרימרכז
היזמיבפרוייקטבעתידלבו

בטורונטוהממוקם

22%-כשלהחזקה
כנכס פיננסי  

מניביםנכסיםבפורטפוליו

דיוריחידותאלף15מעלשלפורטפוליו
ב"ארהברחביומלון

). למצגתכלליותהערותי/ראה(עתידפניצופהזהמידע(*) 
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שוק המגורים בטורונטו

אלף בשנה300-למעלה מ. מדיניות ממשלתית לעידוד הגירה לקנדה

רמות נמוכות היסטוריות–ירידה בשיעור האבטלה בטורונטו 

מלאי נמוך של דירות מוכנות למסירה, עודפי ביקוש לדירות מגורים

השווקים המובילים בקצב הצמיחה  50מבין 3-טורונטו דורגה במקום ה
*ב וקנדה"בענף הטכנולוגיה וביצירת משרות הייטק בארה

08מחקר המדרג ערי הייטק באמריקה הצפונית 2019CBREמבוסס על (*) 

Source: Altus Group



GTA Condominium Apartment Lease Transactions 

המשך-שוק המגורים בטורונטו 

ד ממוצע  "אלף יח22-כ(היקפי מכירות גבוהים של דירות למגורים 
)שנתי

ר"ויציב במחירי הדירות לרגידול עקבי

מחירי שכר הדירה בעליה עקבית ויציבה

99%-שיעורי התפוסה בנכסי מגורים להשכרה נעים סביב ה

 $-

 $500

 $1,000

 $1,500

 $2,000

 $2,500

 13,000

 13,500

 14,000

 14,500

 15,000

 15,500

 16,000

 16,500

 17,000

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1

2015 2016 2017 2018 2019

Avg
$1,871

No. of units leased Avg monthly rent    

Source: Altus Group

Source: Altus Group

GTA Condominium Apartment Lease Transactions 

"416"פרוייקט גלרייה ממוקם באזור חיוג 

Avg. New Launch Index Price PSF, GTA

Source: Urbanation
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שוק הקרקעות בטורונטו

)מליארד בשנה$ 1.5-כ(היקף גדול של עסקאות בשוק 

קיטון בהיצע הקרקעות לבנייה אשר מחייב הוספת זכויות בנייה  
לנכסים קיימים

עלייה היסטורית קבועה בערך הקרקעות

רבעונים שחלפו בוצעו  4-עסקאות בקרקעות בעיר טורונטו ב
ר של זכויות בניה"לר* 150$-במחיר ממוצע של כ

10
*Source: Altus GroupSource: Altus Group



SHOP | LIVE  | PLAY
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פרויקט גלריה–הנכס המשועבד 

ר מרכז קהילתי"אלף ר97-כ
חדר כושר  , מגרשי ספורט והוקי, גן ילדים, כולל בריכה

ומתקנים ושירותים נוספים הניתנים לרווחת הקהילה

ר שטחי מסחר  "אלף ר317*-כ
מקומות  , מסעדות, יכללו רשתות קמעוניות מובילות
בילוי ומשרדים

פארק עירוני) דונם32-כ(אקרים 8
פארק , יכלול שטחים ירוקים עם שבילי הליכה ואופנים

BMX ,מגרשי ספורט ומתקנים נוספים לרווחת הציבור

ר זכויות בנייה"מיליון ר2.64-כ
בנייה משולבת של מגורים ומסחר מערבית לדאון טאון  
באזור בעל פוטנציאל להגדלה נוספת של זכויות הבנייה

ד דירות למגורים"יח2,896
דירות להשכרה  150כולל . ר ממוצע לדירה"ר685-כ

לדיור בר השגה

קומות35עד 18בניינים בני 8
,  מתקנים לרווחת הדיירים באיכות גבוהה הכוללים בריכות

'חדרי קולנוע וכו, חדרי מסיבות ואירוח, חדרי כושר

12ר אשר ישולבו בפרויקט העתידי"ראלף80-מתוכם דיירי עוגן קיימים בהיקף של כ*



תחנת
Subway

)מ"ק1(

מרכז העיר
)מ"ק2-3(

Dupont–מיקום הפרויקט  St, Toronto 1245

מחירי הדירות אטרקטיביים ונוחים ביחס למרכז העיר ופיתוח  
.ן באזור"הפרויקט צפוי להעלות את ערך הנדל

מתוכם  ) דונם80-כ(אקרים 20-הפרויקט משתרע על פני שטח של כ
.אקרים של פארק ציבורי8-אקרים בבעלות החברה וכ12-כ

ממוקם צפון מערבית לדאון טאון טורונטו ובסמיכות לעורקי תחבורה  
המאפשרים   אוטובוסים וכו, רכבת קלה, Subwayראשיים הכוללים 

גישה מהירה למרכז העיר

למגוריםלדירותבביקושיםוגידולפיתוחבתנופתנמצאהאזור
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שלבי ואבני דרך של הפרויקט

5בלוק 

2בלוק 

4בלוק 

3בלוק 

1בלוק 

מרכז קהילתי
)6בלוק (

5בלוק -שלב ראשון 
ר מסחר"אלף ר41, דירות608

Q3/2019תחילת שיווק 
Q2/2020תחילת בנייה 

העברת הדיירים לשימור לחלק  
המזרחי של המרכז המסחרי  

הריסת החלק המערבי של המרכז  
המסחרי

והגעה ליעד מכירות  5שיווק של בלוק 
והתחלת בניית הבלוק  

2024השלמת הבלוק צפוייה בשנת 

2בלוק –שלב שני 
ר מסחר"אלף ר59, דירות367

Q3/2020תחילת שיווק 
Q2/2021תחילת בנייה 

הגעה ליעד מכירות  , 2שיווק של בלוק 
והתחלת בניית הבלוק

2024השלמת הבלוק צפוייה בשנת 

1בלוק –שלב שלישי 
ר מסחר"אלף ר144, דירות535

Q3/2022תחילת שיווק 
Q3/2023תחילת בנייה 

הגעה ליעד מכירות  , 1שיווק של בלוק 
והתחלת בניית הבלוק

2027השלמת הבלוק צפוייה בשנת 

6בלוק 
מרכז קהילתי ותשתיות עירוניות

Q2/2020תחילת בנייה צפויה 
Q4/2022השלמת בנייה צפויה 

השלמת המרכז הקהילתי ותשתיות  
ומסירתם לעיריה המהווים  עירוניות

תנאי להחלפת הקרקעות אשר תבוצע 
ח"לאחר תקופת האג

פרויקט עתידיכולל הצגת השטחים שיוחלפו במסגרת הסכם החלפת הקרקעות–מצב קיים 

4-ו3בלוק –שלבים עתידיים 
ר מסחר"אלף ר52, דירות1,336

2027-ו2026תחילת שיווק בשנת 
בהתאמה

והעברת  1השלמת בניית בלוק 
הדיירים המסחריים מהקניון לקומות  

.המסחר בבלוק

הריסת המרכז המסחרי הנותר

הגעה ליעד  , 4-ו3שיווק של בלוקים 
מכירות והתחלת בניית הבלוקים  

בשלבים

2031השלמת הבלוקים צפוייה בשנת 

). למצגתכלליותהערותי/ראה(עתידפניצופהזהמידע(*) 

השטחים המוצגים הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מציגים במדויק את השטחים שיוחלפו בפועל* 

שטח בבעלות  
העירייה שיוחלף

שטח  
בבעלות  
החברה  
שיוחלף
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תקציב הפרויקט

ר למגורים למכירה"לר$ 975ר שטח ממוצע לדירה"ר685-כ***מיליון תזרים צפוי לאחר פירעון חוב470$-כ

שנים12-משך הפרויקט כ**מיליון רווח תפעולי $ 518-כמיליארד הכנסות$ 2-כ

). למצגתכלליותהערותי/ראה(עתידפניצופהזהמידע(*) 
מ$ 217-ושערוך שהוכר בדוחות הכספיים בסך של כ מ$ 301-מורכב מרווח גולמי צפוי בסך של כ(**) 

דולר קנדי מ$ 125-ובניכוי הלוואות קרקע קיימות בסך של כ מ$ 77-בתוספת עלות קרקע היסטורית של כ מ$ 518-מורכב מרווח גולמי של כ(***) 
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תאריך
ח"אחוז פירעון האגח"פירעון האג

תשלום צפוי  
לפירעון  

ח"האג

שיחרור
חלקות  
מבטוחה

מקורות עיקריים לפירעון  
ברמת הפרויקט

5הלוואת בנייה לבלוק 5בלוק 9/202021%33.6

2הלוואת בנייה לבלוק 2בלוק 9/202114%22.4

יתרת  3/202365%104.0
הלוואת קרקע ליתרת השלביםהקרקע

100%160.0כ"סה

ח שקליות מגובות בשעבוד ראשון של קרקע  "הנפקה ציבורית של סדרת אג
*50%-ביחס חוב לבטוחה של כ

)ח"מיליון ש425-כ(מיליון דולר קנדי 160-כ-היקף גיוס 

דולר קנדימיליון330-כ-שווי בטוחה 

)A(ודירוג הסדרה הינו ) -A(דירוג המנפיק 

ייעוד התמורה  
o מיליון$ 125-כהחלפת חוב של

oמיליון  $ 10-השלמת רכישת שותף מיעוט כ

oהשקעה נדרשת בתחילתו של פרויקט הפיתוח ע״ג הקרקע המשועבדת

האג״חמבנה 

ח היא בהתאם לקצב שחרור חלקות קרקע המיועדות  "פריסת תשלומי קרן האג
:שנים2.8-מ כ"מח, לפרויקט הבנייה

60%16הרחבה עד ליחס חוב *



48-כ(אקרים 12-קרקע לפיתוח פרויקט גלרייה בשטח כולל של כבטוחה
)השטח שבבעלות החברה) (דונם

מיליון דולר קנדי המבוסס על שמאות חיצונית  $ 330-שווי קרקע של כ
Cushman & Wakefieldי "ע2019שבוצעה בספטמבר 

י שיטת  "השווי מחושב על בסיס שיטת ההשוואה ונתמך בהתאם גם ע
החילוץ המבוססת על תקציב הפרויקט

5בלוק 
:ר"זכויות בר

אלף  532.5
20.4%

4בלוק 
:ר"זכויות בר

אלף550.7
21.1%

3בלוק 
: ר"זכויות בר

אלף565.9
21.6%

1בלוק 
:ר"זכויות בר

אלף601.2
23.0%

2בלוק 
: ר"ברזכויות 
אלף363.7

13.9%
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6בלוק 
מרכז קהילתי

ר של זכויות בנייה מאושרות בסך כולל  "לר$ 125שווי מחושב לפי 
ר"רמ2.64-של כ

השטחים המסומנים הינם לצורך המחשה בלבד* 



מקורות ותנאי מימון לפרויקט בניית מגורים 
)כללי(למכירה בקנדה 

,  תזרים המזומנים הצפוי להתקבל בעת קבלת הלוואות הבנייה והקרקע
:  ח"הצפויות לממן את פירעונות האג

5הלוואת בנייה בלוק 
)ללא מרכיב ההשכרה(

הלוואת בנייה  
2בלוק 

הלוואת קרקע  
ליתרת השלבים

)4-ו3, 1(
9/20209/20213/2023מועד צפוי לקבלת ההלוואה

52.145.9216.9*שווי קרקע
.ר.ל322.3269.4*)כולל קרקע(כ תקציב בנייה מוערך "סה

:מקורות
241.7202.0130.1)60%(הלוואת קרקע ) / 75%(הלוואת בנייה 

.ר.ל32.226.9)10%(שימוש בפיקדונות 
.ר.ל9.78.1)3%(עלויות נדחות 

.ר.ל52.145.9*הון קיים בקרקע
הון שהושקע בחלקה עד למועד הצפוי של הלוואת  

.ר.ל28.324.9הבנייה

364.0307.8130.1כ מקורות"סה

י החברה                "תזרים המזומנים הצפוי להתקבל ע
41.738.4130.1קרקע/במועד קבלת הלוואת הבנייה

(104.0)(22.4)(33.6)ח"אגפרעון

8.11626.1ח"האגפרעוןעודף תזרים נטו לאחר 

הבנייהזכויותלפיחלק יחסיי"עבוצעבלוקלכלהשוויחישוב *

)מסך תקציב הפרויקט10%-כ(שימוש בפיקדונות רוכשים 
בכפוף להעמדת הביטוח  

)מסך תקציב הפרויקט15%-כ(הון עצמי 
הון שהושקע בפרויקט ועלויות נדחות שיבוצעו לאחר  , כולל שווי קרקע

פירעון הלוואת הבנייה

)מסך תקציב הפרויקט75%-כ(קבלת הלוואת בנייה 
o לסף מכירות מוקדמות מחייבות     לשם קבלת הלוואת בנייה יש להגיע

)fullrecourse (70%-של כ.

oהמלווה מאשר כל אחת מהמכירות תחת התנאים הבאים  :

דירוג אשראי וכו, הכנסות–עמידה בתנאי משכנתא מסחריים •

אישור בנק ליכולת הרוכש לכיסוי הפיקדונות ממקורות עצמאיים והחזר  •

לריבית  2%הוספת ()Stress(משכנתא עתידית תחת מבחן לחץ 

)הממוצעת

דירה אחת בלבד תאושר לכל רוכש•

35%ונדרש פיקדון גבוה של ) 5%-כ(היקף מוגבל לתושבי חוץ •

הרוכש אינו חברה•

o65%-קיבוע עלויות הבנייה בהסכמים מחייבים בהיקף של כ

o10%-קבלת מקדמות מהרוכשים בהיקף של כ
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מצגת לקראת הנפקת אגרות  
חוב מובטחות במשכנתא 
ראשונה על קרקע לפיתוח

Case Study
Emerald City
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אבני דרך של הפרויקט
בנייני בין התפתחות מחירי מכירה CITYEMERALDפרויקט 

המגורים למכירה בפרויקט

בנייהזכויותתוספתקבלת
ד"יח390של

ר של שטח מסחרי"אלף ר16-וכ

נוספותבנייהזכויותאישור
ד"יח591של

ד"יח2,532שללבניהזכויותקבלת
)ד"יח332שלהחלפהכולל(

שלפורטפוליורכישת
Parkway Forest

2017201420082004

ר  "אלף ר43-שטחי מסחר וכ* ר"ראלף 21-כהושלמו
בהקמהנוספים

שלבים בהקמהשלבים שהושלמו 

בניינים14
ד"יח3,513

בניינים3
ד"יח905

*מכור88%-כ

בניינים11
ד"יח2,608

546כולל (
)ד להשכרה"יח

ונמסרו  הושלמוציבוריתובריכהקהילתימרכז
2015בשנתלעירייה

$441 $446 

$532 $548 $551 
$586 

$633 

$710 

$802 

$915 
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2019, בספטמבר1-נכון ליום ב* 



2018דצמבר201931יוני 30מאזן

945.3184.8מניביםנכסים

531.4593.9יזמין"נדל

237.3183.3אחריםנכסים

1,714962הנכסיםהכולסך

914.3376.1פיננסיחוב

100.591.4חים"אג

256.1207.2אחרותהתחייבויות

443.1287.3עצמיהון

1,714962והתחייבותעצמיהוןהכלסך

2018שנת1מחצית 2019שנתוהפסדרווחדוחות

138.8126.2יזמין"מנדלהכנסות

35.89.5מניביםמנכסיםהכנסות

34.2(2)נכסיםמשיערוךרווח

1.516.0כלולותחברותברווחיהחברהחלק

-5.1אחרותהכנסות

179.2185.9הכנסותהכולסך

(109.7)(121.4)ההכנסותעלות

(7.9)(8.5)ושיווקמכירההוצאות

(6.2)(7.5)וכלליותהנהלה

(19.7)(28)נטו, מימוןהוצאות

(10.2)11נטו, שערמהפרשי)הפסד/(רווח

(33.8)(0.2)הכנסהעלמיסים

(187.5)(154.6)הוצאותהכולסך

(1.6)24.6נקירווח

)קנדידולרבמיליוני(עיקרייםכספייםנתונים

21כספייםנתונים* 



אנשי מפתח
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IDB.ושניראשוןתוארבוגרהואנתי
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אור-נתנאל בן
ל בכיר לייזום ופיתוח  "סמנכ

עסקי

בשנתלחברההצטרףאלמוגמר
החשבונאותמחלקתאתומנהל2015

ניהול,המימוןבתחוםהתמקדותעם
דוחות,תקציבים,מזומניםתזרימי
ואבטחתחשבות,מס,כספיים
,לחברההצטרפותולפני.המידע
שלהכספיםל"כסמנכעמיתשימש
שהתמקדהבקנדהפישמןקבוצת

היהפישמןקבוצתלפני.מניבן"בנדל
אנדארנסטשלן"הנדלבקבוצתמנהל
MBAתוארבעלעמית.בישראליאנג

רואיבלשכתוחברלמנהלמהמכללה
.בישראלהחשבון
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ל כספים"סמנכ

בשנתקנדהלאלעדהצטרףלזרמר
ל"כמנכמכהןהוא2015מאז.2011

,העסקיתהפעילותאתומובילהחברה
מר.והפיתוחהצמיחהאסטרטגיתאת
.קנדהאלעדבדירקטוריוןגםמכהןלזר
לזרמרשימש,ל"למנכמינויולפני

קנדהאלעדשלהכספיםל"כסמנכ
מיזוגים,מכירות,רכישותתהליכיוהוביל

שלכוללבסךפיננסיומימוןורכישות
שהצטרףלפני.דולרלמיליארדמעל

ל"כסמנכלזרמרשימש,קנדהלאלעד
-אסיהבאזורציםבחברתהכספים
הקאריבייםבמחוזלכןוקודםפסיפיק
עסקלזרמר,ציםלפני.אמריקהומרכז

שלבביקורת,ישראלEYבחברתח"כרו
.ופרטיותציבוריותגדולותחברות

בכלכלהתוארבעלהואלזרמר
,חיפהאוניברסיטתמטעםוחשבונאות

)A.B.M(עסקיםבמנהלשניותואר
מאוניברסיטתפיננסיבניהולהמתמחה

בלשכתחברהואלזרמר.אביבתל
.בישראלחשבוןרואי

לזר) רפי(רפאל 
ל"מנכ

כילהבטיחאחראיתקרוסלנדגברת
ונוהגיהמדיניותה,החברהעסקי

בדרישותעומדיםהעסקיים
האינטרסיםעללהגןוכןהרגולטוריות

עלאחראית,כןכמו.שלההמשפטיים
לפני;החברהדירקטוריוןמולהעבודה

ביצעה,2009-בלחברההצטרפותה
הןן"הנדלבתחוםמשפטייםתפקידים
ן"נדלבחברותוהןמשפטיותבפירמות

בעלתדיןעורכתהיאאיליין.פרטיות
מאונברסיטאותושניראשוןתואר

.בקנדהידועות

קרוסלנדאיליין
יועצת משפטית ומזכירת  

החברה

בשנתלחברההצטרףדוכובנימר
הקונדונכסישיווקעלואחראי2012

הנכסיםפורטפוליוכלעלוכןלמכירה
שהצטרףלפני.החברהשלהמניבים
שלעסקיכמנהלשימש,לחברה
מתמחהאשרבקנדהAltusחברת

מקצועיוייעוץשוויהערכות,במחקר
דיןעורךדרור.ן"הנדלבתחום

במשפטיםתוארבעל,בישראל
.קנדיומשפטןלמנהלמהמכללה

דרור דוכובני
ל שיווק וניהול נכסים"סמנכ
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