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 למשקיעים הודעה 

 

 כה לצמוחממשי להב אל.אר

 

חציון הראשון וברבעון השני לשנת  ב וברווח הנקי בהכנסות  מציגה צמיחה 

2021: 

 

מיליון    1.3 -ומת הפסד של כעל, שקלמיליון   92 -במחצית גדל לכ ח הנקיהרוו

ן  מיליו 2.613  -י של כק , ובהשוואה לרווח נשקל בתקופה המקבילה אשתקד

 2020שקל בכל שנת 

 

מיליון   7.4לעומת  יליון שקל מ 6.71 -כם בכסתברבעון השני ה ח הנקיהרוו

 אשתקד  שקל ברבעון המקביל 

 

  מניב   נכסי נדל"ן  9ת שיהסכמים מחייבים לרכ  ברבעון השני נרכשו ונחתמו

קף  המש כולל הוצאות עסקה(   100%)   מיליון שקל  170 -בגרמניה בתמורה של כ

 ( CAP)  8% -ממוצעת של כ  השואת

 

  תהיהי  ,2021ביוני   30יום לנכון , ל"וחבארץ ובוהפיקדונות  םת המזומנייתרו

 קל שיליון  מ  113 -כ

 

" אל.אר:  להב  דירקטוריון  יו"ר  לוי,  לצמוחאבי  ממשיכה  אל.אר  לתוצ  .להב  השיא  בהמשך  שנת  ב אות 

ב  מניסים בפעילות הנדל"ן הק נכבדלק ישראל,  דלב  ת טובותיון של תוצאות עסקיואנו מסכמים חצ  ,2020

הירוקהבג האנרגיה  ובתחום  ורמניה  המרץ ,  במלוא  לפעול  ולאסט  ממשיכים  לתוכניות  רטגיה  בהתאם 

הע,  שלנו שביצענוהתוצאות  ההשקעות  את  מבטאות  הניהולתהיצירתיו,  סקיות  ההשבחה.    ,  והליכי 

בפנ בכ העשייה  רבה  מינו  מבחינת  התחומים,  יעדל  ואסטרטטרות,  ל  שיךנמ  אנוו,  היגים  טובת  לעמול  

 המניות". המשקיעים ובעלי   ,ההחבר

 



 
 

  

 

 

אל.ארח להב  ל  . ברת  הכספיות  תוצאותיה  את  פרסמה  לוי  אבי  ולשבשליטת  הראשון  החציון    שנירבעון 
 . 2021ת שנל

 

הב  הנקי  חהרוו  לחציון  לכ  2021  שנתראשון  כע ל,  שקלמיליון    92  -גדל  של  הפסד  שקל  מיליון    1.3  -ומת 
 . לה אשתקדבי המקפה  בתקו

 

 7.4  -של כ  רווח נקיבהשוואה ל,  שקלן  וילימ  71.6  -של כ  ווח נקיר  עם  2021ת  לשנשני  ן האת הרבעוהחברה סיימה  
בהשוואה לרווח של    ,שקלמ'    132.6  -של כ  עם רווח נקימה החברה  סיי  2020את שנת    .ברבעון המקביל  שקל  יליוןמ
 . אשתקד שקלמ'  22.7 -כ

 
 כמיליארד שקל.נכסים בשווי של  מנהלתה רחבה  ,ח"הדו  וםלי כון  נ
 

הר הראבמהלך  לשנת  בעון  את    2021שון  החברה  האופצי מימהשלימה  יתרת  בדלק  וש  מניות  לרכישת  ות 
במרץ השלימה החברה ויתר בעלי המניות    31ביום    .במניות דלק ישראל  40%חזקה של  עה לאיאל, והג ישר

ישראל   שלבדלק  הפעילות  לשת  פיצול  חברותדלק  פוצלה.  י  ישראל  אחזק  דלק  העברת  ותיה  באמצעות 
)בע   בנכסי דלק(נדל"ן  תחנות  ה  יקר  לחברה  נכס  –אחות  שבבעלותה  ישראל  דלק  דלק  כאשר  בע"מ,  ים 

   .ת הדלק לטווח ארוךסים את תחנושוכרת מדלק נכ

 

ת  בוחוזי שכירות לר  רה המשיכה להאריך החב  2021הראשון לשנת  חציון  חום הנדל"ן המניב בגרמניה, בבת
שת  ר להשכרה וזאת במקביל לביצוע מימונים חדשים, ודיווחים על מו"מ מתקדם לרכיהגדלת שטחי מסח

במלואו.  ד התקבל  "ו פתוחים ושכי ה  כסי החברהמנ  90%-רונה ככמו כן במהלך תקופת הקו  .נכסים חדשים
תא יולי  הדוח  ריךלאחר  בחודש  החבר 2021,  השלימה  פורטפולי  ה,  שלרכישת  מ  6   ו    Decathlon-נכסים 
לרשת    26-לכבתמורה   מחדש  יושכרו  הנכסים  אירו.  ארוכות  Decathlonמיליון  שני  רכישת  ו,  לתקופות 

 . מיליון אירו 10.23 -כ ל כוללת שורה בתמ OSNABRUK -ו BOTTROPי קניות בערים מרכז

 

המתחדשת,   הירוקה  האנרגיה  שבתחום  חזק  פורטפוליו  מניבים,  נבנה  נכסים  ונכל  בהקמה  ם  סינכסים 
ראי  מימון מחדש של כל האשים, תוך ביצוע פעולות השבחה וקידום פרויקטים, לרבות  בשלבי תכנון שונ

והב  הקיבל רה  החבהדוח,  עד  . לאחר מו כישהל פי הסכמי המימון בעת הרשניתן לה ע  עת אמון  רוח גבית 
פי שווי חברה  ל  ההשקעה בוצעקה.  להב אנרגיה ירו  –מ' שקל בחברת הבת    25  -מקרן נוקד אשר השקיעה כ

ה  רוקה ערב ההנפקממניות להב אנרגיה י  20%-מ' שקל )אחרי הכסף(, כאשר קרן נוקד תחזיק כ  125-של כ
 לציבור. 

 

קב  ברה הח  דיווחה   2021למרץ    31ביום   מלת  על  מחברת  לראשונה  של  דירוג  דירוג  קיבלה  החברה  דרוג. 
A3.il   מ'    180היקף של עד  החברה )סדרה ב'( ב  יקחדשה שתנפ  אג"ח  לסדרתגם    הינווג  עם אופק יציב. הדיר
 .  ע.נ שקל

 

 פרטים נוספים:ל
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