
 
 

  

   

 

 2022 ,מרץב 30

 עיתונותמשקיעים / ללהודעה 

 
 2021שנת ל  ברווח הנקיחד  זינוק מציגה  להב אל.אר

 
מיליון  132.6 -מיליון שקל, לעומת כ 172.1 -לכ  2021רווח הנקי לשנת  ב 30% -גידול של כ

 אשתקד  בתקופה המקבילה  שקל
 

  נקי ון שקל לעומת רווחמילי 158.7דמנותי הינו טרול רווח הזבנ  2021הרווח הנקי בשנת 
 4גידול של פי , מיליון שקל  39.6 -בנטרול רווח הזדמנותי של כ 2020בשנת 

 
  ,ליון אירוימ 42 -עה של כ קבהשבגרמניה נכסים   9 ההחבר  רכשה 2021במהלך שנת 

 11% -של כ עצמי ממוצעת ובתשואה להון  8% -כ לעת שוצממ APCתשואת  ב
 

  םמרכזיעסקאות לרכישת  9 בבחינתתקדמים שלבים מ בצאת החברה נמ  ,הבימים אל
  6.6 -ת של כ כנסה שנתיעם ה  ו,ירמיליון א 88 -ורה כוללת של כ מת בבגרמניה,   יםימסחר

 ( תשואה להון העצמי 1%1 -וכ APCתשואת   %9.3 -כ)  ירומיליון א
 

 תאוצה  ורה לצבממשיכ מתחדשתהיה הירוקה  האנרג  ועזר
מגה וואט,   120 -כ , גדול בהיקף  ובהקמה בתכנון יםוקה צבר פרויקטללהב אנרגיה יר

קעי עליו יוקם  וטו וולטאי קר , כגון מתקן פותכנון הקמה, בניהבשלבים מתקדמים של  
רו  גא ת,גגום, של דלק ישראל, מספר מאגריוואט, גגות -מגה  33  -פרויקט בהספק של כ

ת  שראל שיביאו בשנופרויקטים מחוץ לי פים גדוליםבי הארץ בהיקימוש ברח ש-ודו
 מות החשמל המיוצרת והן בהכנסות.להיקפים גדולים מאוד, הן בכ 2022-2023

 
 בת"א   להנפיק מתכננת "ראלחברת הבת "דלק יש

מיליון  314  -כ של  דהפס לעומת  שקל מיליון 93 -של כ ח נקי  רוועם  2021סיימה את שנת 
  3.8 -לכ  36% -בכ גדלו 2021לשנת   דלק ישראל תסוכנה ; קבילה קופה המת ב שקל

  EBITDA -ה ,תקדששקל בתקופה המקבילה א  רדליאמי 2.8 -כ   לעומת ,שקלמיליארד 
המתואם   EBITDA  -וה הנקי הרווח)יליון שקל  מ  185  -הסתכם בכ 2021לשנת  ואם המת

התחנות  בגין  יםלק נכס כ"ד לד לאחר תשלום ש  םהינ 2021שנת  לק ישראל בגין בד
 ( שהועברו אליה

 
  2021  את שנתסיימה , 2021באפריל   חדעילותה בא פחלה , שה"נכסים חברת הבת "דלק 

 שקל  מיליון  127 -של כ ח נקי  רוועם 
הסכם שיתוף פעולה בין דלק נכסים לבין אזורים לביצוע פרויקטים  נחתם  2021באפריל  

יקף  תחנת תדלוק וקרקע בירושלים בה  שלבוצעה רכישה מגורים, ה לבנימשותפים של  
דונם, ברח'    3.87 -קרקע בשטח של כ  רכישתה צעבוו שקלמיליון   132.5 -כולל של כ

 שקל  מיליון  390תמורת , בת"א 43-41המסגר 
 
 



 
 

  

 
 

 
יו"ר דירקטוריון   לוי,  כ"  :להב אל.אראבי  ל  .לצמוח  להב אל.אר ממשיכה  י שמח לציין  אות  תוצבהמשך 

מסכמים    ,2020שנת  בא  השי שנת  אנו  טובותועסקי  תוצאות  עם  2021את    קלבד  ראל,ישק  דלב  יותר  ת 
  במלוא המרץממשיכים לפעול  ו,  ירוקההאנרגיה ה   זרועהאצת  וברמניה  בגב  מניסים בפעילות הנדל"ן הנכ

,  תיורתצייה,  שביצענואת ההשקעות    מבטאותסקיות  ת העצאווהת,  רטגיה שלנויות ולאסטלתוכנ   בהתאם
ו  , אנו ממשיכים עםוהליכי ההשבחה  הניהול דלק  "  בתחברת ה  פקתהנל  ליךנמצאים בההפנים קדימה 

ינו  בפנ  ייההעש.  ה ירוקהרגיחברת להב אנ  ולהנפקת  נכסים"ק  דל"  הבת  לגיוס אג"ח בחברת,  ישראל"
בכ מב רבה  התחומים,  מיח ל  יעדנת  ל  שיךנמ  אנוו,  היגואסטרט  םיטרות,  החברלעמול     ,הטובת 

 . המניות"י ובעל םהמשקיעי

 

ת  שנלספיות את תוצאותיה הכה סמ רפטואף -רה זמיובניהולה של חויטת אבי לוי  של שב .ברת להב אל.ארח
2021 . 

הנקי ישראלנותי  ההזדמ רווח  טרול  בנ   2021לשנת    הרווח  בדלק  השליטה    158.7  -לכ  4פי    קזינ,  מרכישת 
התקופב  ל מיליון שק  39.6  -כ  לעומת ,  שקלמיליון   לשנת  .  בילה אשתקדק מה  הנקי  בכ  2021הרווח    -עלה 

 .  תקדאש בתקופה המקבילה  ן שקל ליומי  132.6 -יון שקל, לעומת כ ילמ  171.9 -לכ 30%

 

,  שקלמיליון    62.6  -הסתכם בכ,  כאמור  ההזדמנותי  וחרו הטרול  בנ,  2021לשנת    לרבעון הרביעי   הנקי  חו הרו
  -כב  הסתכם  2021לשנת    בעון הרביעילרהרווח הנקי    . קדאשת  בילמקרבעון הב   קלשמיליון    12.2-כ  לעומת 

ש  105.2  -כמיליון שקל, לעומת    62.6 )בגלל הרווח ההזדמנותי שהיה    עון המקביל אשתקדרבב  קלמיליון 
 .(יעיברבעון רב 

 

 . 53%  -ה כווההמאזן המורחב של הקבוצה מ  י מסךמ צההון הע

 

 . 38% -על כד מעו וחד(המאפי  הכס  חדו" )עפ"י ה LTV -ה  31/12/2021ליום 

 

בגרמניה,    יםירמסח  םמרכזי לרכישת    עסקאות  9  שלבים מתקדמים בבחינת בצאת  ה נמבר הח  , הם אלמיבי
 CAPתשואת    9.3%  -כ )  ירו מיליון א   6.6  -ת של ככנסה שנתי ירו, עם המיליון א  88  -ורה כוללת של כמתב

 .(תשואה להון העצמי 11% -וכ

 

הרא הרבעון  לשנת  במהלך  מימוש    2021שון  את  החברה  בדלק  השלימה  מניות  לרכישת  האופציות  יתרת 
במרץ השלימה החברה ויתר בעלי המניות    31  במניות דלק ישראל. ביום  40%ה של  יעה לאחזקהג ישראל, ו

לשתי  דלק  של  הפעילות  פיצול  ישראל  ישראל  חברות.    בדלק  אחזקותיה  דלק  העברת  באמצעות  פוצלה 
)בעי נדל"ן  דלק(בנכסי  תחנות  האחות   קר  לחברה  בע"מ  -שבבעלותה  נכסים  ישראל  דלק  דלק  כאשר   ,

 לק לטווח ארוך. ד תחנות ה נכסים את   שוכרת מדלק
 

משו פרויקטים  לביצוע  אזורים  לבין  נכסים  דלק  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם  בניה  תבאפריל,  של  פים 
לשותפו ראשונה  רכישה  ובוצעה  הנ"ל  למגורים,  ת  -ת  ותחנת  כדלוק  של  כולל  בהיקף  בירושלים    -קרקע 

 רבות שטחי מסחר.ח"ד, לי  220-250ללים בין , לצורך בניית בנייני מגורים הכו מיליון שקל 132.5
 

דונם,   3.87  -שטח של כבבדצמ' דלק נכסים ביחד עם אזורים זכו במכרז )בחלקים שווים( לרכישה קרקע  
המסגר   מחבר  41-43ברח'  ובניין  בת"א  נכסים  תמורת    )מקבוצתת  שקל    390דסק"ש(,  בהתאם    .מיליון 

קומות בשימוש מעורב של    40בן    מגדל במתחם    ות להקיםוונת החבר, בכ 5000לתוכנית המתאר של ת"א/
ה  37  -שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח כולל של כ ברות לפעול להגדלת זכויות  חאלף מ"ר. בכוונת 

, כולל  100%מיליון שקל )  900  -וערכת בפרויקט מסתכמת בכה המ ר. סך ההשקעאלף מ"  50  -הבניה עד לכ
 (.תמורת הרכישה ומס רכישה 



 
 

  

 
 
 
 

הגדלת שטחי  ת  בוות לרחוזי שכיר  ריך הארה המשיכה ל החב  2021שנת  ב,  רמניההמניב בג  הנדל"ן  חוםבת
ל מסח לביצ  השכרה ר  במקביל  ח  עו וזאת  ודמימונים  מדשים,  מו"מ  על  נכסים  שת  לרכי  תקדםיווחים 

גם בגין   מלואובד התקבל "ו פתוחים ושכ י ה  החברהכסי  מנ 90%-רונה כ ופת הקובמהלך תק  ו כן כמ .חדשים
בגרמניה  נכסים    9  ההחבר  רכשה  2021  במהלך שנת   .ר את דלתם בתקופת הסגריםהנכסים שנאלצו לסגו

  -של כ מוצעת  עצמי מובתשואה להון  8% -ל כ ממוצעת ש CAPתשואת ב ,מיליון אירו 42 -עה של כקבהש
11% . 

 
אפ    'וויצס   חברתל   ם הסיטי טאוורמשרדים במתחמ"ר    4,000  -כ  החברההשכירה    שלישיון הבמהלך הרבע

פת פתאל  .אלמרשת  להשקיע  רשת  א   שקליליון  מ  20  -כ  סבנכ  התחייבה  ועוד  10  -לותו  ושכרה    2שנים 
 . למדד  לשנה צמודים שקלון מילי 3 -כשל  וצעממ. שכ"ד שנים 5  תקופות אופציה של

 
הירוקה ה  וםבתח פורטפוליו    ,המתחדשת  אנרגיה  שנבנה  מניבים,  חזק  נכסים  וננ ל  בהקמה  ם  סיככסים 

ראי  שאשל כל המימון מחדש  לרבות    ים, פרויקטום  ביצוע פעולות השבחה וקידך  תוים,  לבי תכנון שונבש
 .  כישהבעת הר ןמול פי הסכמי המי שניתן לה ע 

 
הל החלה  הגגותחברה  אחרונה  את  ה   לרשת  תחנות  דלקלותדשל  שברשות  א  ,ק  להב  חלק  יה ל.אר  בה  נה 

  בחוןממשיכה לוסף, החברה  בנ   .לההח   הןוהעבודה ב  מכסות  והתקבל נות אלה  לתח   (.40%השליטה )רעין  מג
 . ובחו"ליקפים גדולים בארץ בה  ויקטיםפר

 
 –ת הבת  שקל בחבר  יליוןמ  25  -כ  קד אשר השקיעהנו  עת אמון מקרןבהו  רוח גבית  הקיבל רה  החב  באפריל,

וקד  ן נכסף(, כאשר קר שקל )אחרי ה  יליוןמ  125-ל כ פי שווי חברה של   שקעה בוצע ההקה.  גיה ירונרא   להב
 . לציבורה  קרוקה ערב ההנפיב אנרגיה ת להממניו 20%-תחזיק כ

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

  וואט -מגה   33  -כ  של  פקבהס פרויקט    יוקם  עליו  ,מיםמתקדכי רישוי  ליבהאים  הנמצ נם  דו  200  -של כ  שטחב
((D.C.בהשקעה כמו   ,  של  בהלוואו שקל  מיליון  100  -ערכת  תמומן  אשר  בנקאי,  א  ותת  ורולזמן  מהון  ך 
ה  ירוק להב אנרגיה  ו על ידי  חזקמהזכויות בה יו   74%שר  אתעשה על ידי שותפות    ,יקטת הפרומהק  מי.צע

   ה מהפרויקטכנסה השנתית הצפויהה .בחזקו על ידי המושזכויות יומה 26% -ים( ווולקים שפים )בחוהשות
  10  -ל כצפוי ש  NOI  -ו  שקל,  מיליון  12  -כ  ינהה  , רה הקיימות כיוםהחב  חזיותת  ההקמה, על בסיס  חרלא

 מיליון שקל לשנה.
 

 אופק יציב. ם ע  A3.ilוג של דיר, דרוגאשונה מחברת מדירוג לר קיבלה החברה 2021רץ  למ 31 ביום
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