
 
 

  

   

 

 2021 ,בנובמבר 29

 למשקיעיםהודעה 

 
 חודשי שיא !   9 - ממשיכה לצמוח להב אל.אר

 
 2021לשנת   תשעת החודשים הראשוניםב  וברווח הנקי בהכנסות   מציגה צמיחה

 
מיליון    27.5-כ  לעומת , שקלמיליון  109.5 -לכ 4פי  זינקבתשעת החודשים  ח הנקי והרו

  2021ודשים הראשונים של בתשעת הח נציין כי ; בילה אשתקד תקופה המקב שקל
 דשים מיליון שקל בגין הוצאות עסקה לרכישת נכסים ח 9.4 -ל כסך שה באצ מה הונרש

 
מיליון שקל   57  -כ  , לעומתמיליון שקל 149 -גדלו לכ  םהחודשיבתשעת החברה  כנסותה

 תקד ש בתקופה המקבילה א
 

ורה  מתבבגרמניה,  ים ימסחר םמרכזיעסקאות לרכישת   4החברה  בוחנת ,הבימים אל
תשואת   .%48 -כ)  ירומיליון א  6.0 -ת של ככנסה שנתיירו, עם המיליון א 27  -כוללת של כ

APC ) 
 

 וברת תאוצהצ זרוע האנרגיה הירוקה המתחדשת
  נציאלטובלעדיות ופקבלת  ;בחברה  תפהוכניסתה כשו ד מילואותמזכר הבנות עם תאגי

  גרי מים, שטחים פתוחים, גגותבי מאעל ג וולטאי,-חום הפוטומת פרויקטים בת הקל
 וואט-מגה  200  -ל כל ש שימוש, בהיקף כול -וסככות, אגרו ודו

וולטאי עם מושב בדרום הארץ,  -הפוטו וואט בתחום מגה  33  -עי של כהקמת פרויקט קרק
 שנמצאת בהליכי רישוי מתקדמים  על קרקע 

 
מיליון    26 -רה לכבתמו  Decathlon  -נכסים מ 6  עסקת רכישתה ושלמ הי ש ליברבעון הש

 אירו לשנה  מיליון 2 -אל מול שכ"ד של כ, וירא
 

יליון  מ  90  -רסום הדוח מסתכמת לכליום פ, ל"וחבארץ וב והפיקדונות  םיזומנת המיתרו
 קל ש

 
 שקל  יליוןמ 20  -בהיקף כולל של כ  על דיבידנדהכריזה ברה  חה

 
בתשעת   שקל מיליון 67  -של כח נקי רוול עברהשליטת להב אל.אר שב דלק ישראל 

  דלק ישראל תכנסוה  ; קבילהקופה המתב  מיליון שקל 322  -כ של  דהפס לעומת  החודשים
שקל   ליארדמי  12. -כ לעומת ,שקלמיליארד  72.  -לכ %27 -בכגדלו   בתשעת החודשים

הינו   2021ת החודשים לשנת  לק ישראל בגין תשע בדהרווח ) תקדש בתקופה המקבילה א
 ( התחנות שהועברו אליהבגין  לאחר תשלום שכ"ד לדלק נכסים
 
 

 



 
 

  

 
 

 

יו"ר דירקטוריון   לוי,  כ"  :להב אל.אראבי  אות  בהמשך לתוצ  .לצמוח  להב אל.אר ממשיכה  י שמח לציין 
סים  ק נכבדל  ראל,ק ישדלב  ת טובותושל תוצאות עסקי  תשעה חודשים אנו מסכמים    ,2020שנת  ב השיא  

ה הנדל"ן  ובבגב  מניבפעילות  ה  זרועהאצת  רמניה  וירוקההאנרגיה  המרץ,  במלוא  לפעול    ממשיכים 
,  תהיצירתיו,  שביצענואת ההשקעות    מבטאותסקיות  ת העצאווהת,  רטגיה שלנויות ולאסטלתוכנ   בהתאם
  אנו ו,  היגואסטרט  םיטרות, יעדנת מיחל התחומים, מבינו רבה בכהעשייה בפנוהליכי ההשבחה.    הניהול

 . המניות"י ובעל המשקיעים ,הטובת החבר לעמול  ל שיךנמ

אל.ארח להב  לוי    .ברת  אבי  זמיר שבשליטת  חוה  של  הכפר טואף  -ובניהולה  תוצאותיה  את  ספיות  סמה 
 .2021ת  שנל  ילישש רבעון הול יםונ דשים הראשחוהלתשעת 

החודשים    הנקי  חהרוו  שקל  27.5-כ  לעומת ,  שקלמיליון    109.5  -לכ   4פי    זינק  20221של  בתשעת    מיליון 
  9.4  -סך של כצאה במה הונרש  2021ת החודשים הראשונים של  שעתב  נציין כי  .בילה אשתקדמקתקופה הב

 . דשיםמיליון שקל בגין הוצאות עסקה לרכישת נכסים ח

מיליון    57  -כ ת  ומע ל  , שקלון  לי מי   149  -לכ  וגדל   2021  שנת ל  םנישוהראבתשעת החודשים    הכנסות החברה 
לק ישראל  דחברות  פעילות של    רווחיב  חלק הקבוצהעיקר הגידול נובע    .לה אשתקדביהמקפה  שקל בתקו

 . פעילות בגרמניההו  ודלק נכסים

 

 . 70.1%  -הווה כהמאזן המורחב של הקבוצה מ  י מסךמ צההון הע

 

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

 

 . 41% -על כוחד( עומד המאפי  הכס  דו"ח)עפ"י ה LTV -ה  30/09/2021ליום 

 

הדוח, מועד  דיבידנחה  זה יהכר  לאחר  על  כ  דברה  של  כולל  י  שקל  יליוןמ  20  -בהיקף  באשר    6  -שולם 
 . 2021בדצמבר 

 

אל בוחנ בימים  לרכישת  4החברה    תה,  כמ ת בבגרמניה,  ים  יסחרמם  מרכזי   עסקאות  של  כוללת    72  -ורה 
 (.CAPתשואת  8.4% -כ) ירומיליון א  6.0  -ירו, עם הכנסה שנתית של כמיליון א 

 

ה הרארבמהלך  את  השלי  2021נת  לש   ןשובעון  החברה  יתימממה  הא וש  לרכיי ופצרת  מניוות  בדלק  שת  ת 
במרץ השלימה החברה ויתר בעלי המניות    31ביום    .במניות דלק ישראל  40%ל  קה ש ז חעה לאיאל, והג ישר

ישראל  ב לשת   פיצול הפעילות שלדלק    ותיה בנכסיאחזק  ת העברתבאמצעו  פוצלהישראל  ק  דל .  רותחב י  דלק 
סים  שוכרת מדלק נכדלק ישראל    , כאשרע"מים בק נכסלד  –חות  אשבבעלותה לחברה ה ת דלק(תחנו  יקר)בע  ל"ןדנ

 . ת הדלק לטווח ארוךנוחאת ת
 

אזורים  באפריל לבין  נכסים  דלק  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם  בניה  ,  של  משותפים  פרויקטים  לביצוע 
רכלמג ובוצעה  ר ורים,  הנ"ל  ישה  לשותפות  תד   -אשונה  בילותחנת  וקרקע  כרוק  של  כולל  בהיקף    -שלים 

 .יח"ד, לרבות שטחי מסחר  220-250יית בנייני מגורים הכוללים בין  בנ צורךמ' ₪, ל 132.5
 

חוזי    רה המשיכה להאריךהחב  2021לשנת    ת החודשים הראשוניםתשעב,  המניב בגרמניה  חום הנדל"ןבת
וזאת במקביל לביצועהגדלת שטחי מסחת  בו ות לרשכיר דשים, ודיווחים על מו"מ  מימונים ח  ר להשכרה 

חדשיםלרכי  תקדםמ נכסים  תק  .שת  במהלך  כן  הקוכמו  כופת  פתוחים  יה  החברהכסי  מנ  90%-רונה  ו 
  Decathlon-נכסים מ  6   ו של רכישת פורטפולי  ה, השלימה החבר לישיעון השברב מלואו.  בד התקבל  "ושכ

יושכרו מחדש לרשת    26-לכורה  בתמ י  ברבעון השנ ו,  ופות ארוכותלתק   Decathlonמיליון אירו. הנכסים 
מיליון   10.23 -כ לללת שכוורה מבת OSNABRUK -ו BOTTROPי קניות בערים מרכז  נישה החברה שרכ

 . מיליון אירו  2.1 -בתמורה כוללת של כ Halberstadtיר  כס נדל"ן מניב בע נו  אירו



 
 

  

 
 
 
 

אפ    'סוויצ  חברתל   ם הסיטי טאוורמשרדים במתחמ"ר    4,000  -כ  החברההשכירה    שלישיון הבמהלך הרבע
פת פתאל  .אלמרשת  בנכס  רשת  להשקיע  א   שקליליון  מ  20  -כ  התחייבה  ועוד  10  -לותו  ושכרה    2שנים 

 . לשנה צמודים למדד שקלמיליון  3 -כשל  וצעממ. שכ"ד שנים 5  תקופות אופציה של
 

הירוקה  האנרגיה  ש  ,המתחדשת  בתחום  חזק  פורטפוליו  מניבים,  נבנה  נכסים  וננ ל  בהקמה  ם  סיככסים 
ראי  שאשל כל המימון מחדש  לרבות    ביצוע פעולות השבחה וקידום פרויקטים, תוך  ים,  בשלבי תכנון שונ

 .  כישהמון בעת הרל פי הסכמי המי שניתן לה ע 
 
החברה  ל החלה  דלקאחרונה  שברשות  התדלוק  תחנות  של  הגגות  את  א  ,לרשת  להב  חלק  יה ל.אר  בה  נה 

  בחוןממשיכה לוסף, החברה  בנ   .לההח   הןמכסות והעבודה ב  והתקבל נות אלה  לתח   (.40%מגרעין השליטה )
 . ובחו"ליקפים גדולים בארץ בה  פרויקטים

 
להב   –מ' שקל בחברת הבת  25  -קד אשר השקיעה כנו  עת אמון מקרןוהב רוח גבית הקיבל רה  החב  באפריל,

-ן נוקד תחזיק ככסף(, כאשר קרמ' שקל )אחרי ה  125-פי שווי חברה של כל  שקעה בוצעההקה.  אנרגיה ירו
 ה לציבור. רוקה ערב ההנפקיב אנרגיה  ת להממניו 20%

 
, על קרקע  רקעיק  ילטאפוטו וו   ן מתק  של   הקמהחתמה על הסכם מחייב ל,  היה ירוקנרג אלהב  ,  טוברבאוק

  וואט -מגה   33  -כשל    בהספקפרויקט    יוקם  עליו  ,מיםמתקדבהליכי רישוי  אים  הנמצ דונם    200  -של כ  שטחב
((D.C.בהשקעה כ  ,  של  אשקל  מיליון  100  -מוערכת  לזמן  בנקאיות  בהלוואות  תמומן  אשר  ורו,  מהון  ך 
ה  ירוק ו על ידי להב אנרגיה  חזקמהזכויות בה יו   74%תעשה על ידי שותפות אשר    ,יקטת הפרומהק  מי.צע

  ה מהפרויקט ההכנסה השנתית הצפוי   .חזקו על ידי המושבזכויות יומה  26%  -והשותפים )בחלקים שווים( ו
  10  -ל כצפוי ש  NOI  -ו  שקל,  מיליון  12  -כ  הינה  , רה הקיימות כיוםהחב  חזיותחר ההקמה, על בסיס תלא

 מיליון שקל לשנה.
 

את תנאי    לקבוע  מטרתו  אשר,  מילואותחתמה הסכם עקרונות לא מחייב עם    הרוק י  אנרגיה  להב,  רבמבבנו
ה  להב אנרגי  ממניות  20%מילואות    ה לתאגיד יוקצבו    ,הק ירוכשותפה בלהב אנרגיה    מילואותתה של  כניס

וכן    הכסף. לפני  ,  מיליון שקל  100  -וי של כלפי שו  במזומן   קלשמיליון    25כנגד השקעת סכום של    , ירוקה
הירוקה וזאת    בתחום האנרגיה  פרוייקטיםלצורך הקמת    ירוקה  ות שימוש בלעדיות ללהב אנרגיהכוי מתן ז

  תפעל,  בנוסף.  ואותמילתשלובת  רויקטים של אנרגיה ירוקה של  ל הפבמקרקעין הכוללים את כל פוטנציא
  צים בקיבו,  וקההיר  האנרגיה  מתחום  פרויקטים   דוםובקי  וםבייז  אנרגיה   להב  תוףלשי  התשלובת 

 ארץ.ברחבי הקיבוצים ומושבים נוספים מול לו  ומהבתחש
 

קב  ברה הח  ה דיווח   2021רץ  למ  31ביום   מלת  על  מחברת  לראשונה  של  החברדרוג.  דירוג  דירוג  קיבלה  ה 
A3.il    180היקף של עד  ה ב'( בהחברה )סדר  יקשה שתנפ חד   אג"ח  לסדרת גם    הינווג  הדיראופק יציב.  עם  

   .ע.נ שקל מיליון
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