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 1220שנת אשון לרהקבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון 

 
ברבעון הסתכם  NOI-העל רקע מגפת הקורונה והסגר שהוטל במהלך מרבית הרבעון, 

 ;ש"חמיליון  228-הסתכם בכ FFO-הו מיליון ש"ח 301-בכ
 
-ב 9%בתחום המשרדים נרשמה עליה של למרות הסגר שהיה במהלך מרבית הרבעון, 

NOI יחסית לרבעון הקודם 14%ועלייה של  לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 
 

לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על שלוש עסקאות ענק בתחום המשרדים במסגרתם 
מ"ר נוספים במגדל  14,000-ו מגדל המשולש במרכז עזריאלימ"ר ב 13,500-כהשכירה 

הרצליה החדש ב קמפוסוהסכם להקמת ה (Rapyd) ראפיד חברת הפינטקל הספירלה
 (SolarEdge) לענקית האנרגיה הסולארית סולאראדג'

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד המשך להודעת החברה מרבעון קודם כי ב
 150ש"ח, וצפוי לדון בהמשך השנה בחלוקה נוספת בסך של עד מיליון  450בהיקף 

עומד על , דירקטוריון החברה אישר את החלוקה הנוספת כך שסך הדיבידנד ש"חמיליון 
 מיליון ש"ח 600

 1220שנת אשון לרהדגשים פיננסיים לרבעון 

 ה-NOI  לעומת 27%הרבעון הקודם וקיטון של לעומת  34%, גידול של ש"חמיליון  301-הסתכם בכברבעון 

הקניונים היו סגורים  וואשר בעקבותירבעון מהסגר שהוטל במהלך ההירידה נובעת . אשתקדרבעון המקביל ה

בעקבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.  9%של  עליהברבעון בתחום המשרדים נרשמה  .מהימים 57%-כ

מ"ר במגדל  24,000 -ופינוי מעל ל המעבר של בזק מהבניין המשולש בעזריאלי תל אביב לבניין המנור בחולון 

  .53%הושכר כלל השטח שהתפנה למספר שוכרים גדולים בסה"כ עליית שכר דירה של  המשולש, 

 ה-FFO  הרבעון הקודם לעומת  36%-, עליה של כש"חמיליון  206-בכברבעון הסתכם ללא תרומת הדיור המוגן

, גידול של ש"חמיליון  228-הסתכם בכ ברבעון FFO-ה סך .רבעון המקביל אשתקדה לעומת 30% -וקיטון של כ

הירידה נובעת מהסגר שהוטל אשתקד. רבעון המקביל ה לעומת 25%-הרבעון הקודם וקיטון של כלעומת  7%-כ

 .הקניונים בעקבותיורבעון וסגירת במהלך ה

 ש"חמיליון  92-לעומת כ ש"חמיליון  110-והסתכם לכ 20%-גדל ברבעון בכהמיוחס לבעלי המניות  הרווח הנקי 

 ברבעון המקביל אשתקד. 

 ייזום, הקמת נכסים חדשים רכישה, , במיליון ש"ח בנדל"ן להשקעה 303-במהלך הרבעון הקבוצה השקיעה כ

 ובשדרוג והשבחת נכסים קיימים. 

 

 

 

של אנחנו חווים יציאה חזקה מהקורונה, עם תפוסות גבוהות בכלל הנכסים " אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי:

עם , פדיונות שיא בקניונים, ביקושים חזקים בתחום המשרדים, ועסקאות משמעותיות בתחום הנדל"ן המניב. הקבוצה

אנו עדים לזינוק חד בפדיונות ותנועת הקונים בכל הנכסים של הקבוצה ואנו לקראת סוף חודש פברואר פתיחת המסחר 

המשרדים ממשיך להציג תוצאות  מגזרשואבים מכך עידוד רב בנוגע להמשך השנה ומביצועי מגזר זה באופן כללי. 
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במהלך הרבעון אשר מהוות עדות נוספת לחוסנו של הענף. יוצאות דופן חזקות כאשר לאחרונה הודענו על מספר עסקאות 

אנו נמצאים בעיצומן של העבודות ושל בנייני המשרדים המנור בחולון ועזריאלי טאון בתל אביב הגדלה תרומתם נהננו מ

אכלס של לדיירים החדשים אשר צפויים להתחיל ל ,אחרי עזיבת בזק לפרויקט המנור ,הבניין המשולש בתל אביבלהכנת 

דם במקביל את מנועי הצמיחה העתידיים של הקבוצה ומלאי ציפייה לקראת אנו ממשיכים לק הבניין החל משנה הבאה.

 "ההזדמנויות אשר עומדות בפנינו.

 
 

 שעורי תפוסה ופדיונות

  מגזר המשרדים בישראל עמד בו, 98%עמד על בנטרול נכסים באכלוס( )במגזר הקניונים שיעור התפוסה הממוצע

 .בנטרול נכסים באכלוס() 99%על 

  בפדיונות הקניונים לעומת התקופה המקבילה בשנת  30%עליה של נרשמה  2021במהלך חודש מרץ  –פדיונות

 .(שוכרים שלא שבו לפעילות מלאה בשל המגבלותל )בנטרו 2019

 ותעסקי התפתחויות

 חוזים  82ועד סמוך למועד פרסום הדוח נכנסו לתוקף השנה במהלך  – חתימת חוזים חדשים בתחום המשרדים

ביחס לחוזים  18%-מ"ר בשכ"ד הגבוה בכ 45,549-חדשים ו/או מימושי אופציות, והוארכו חוזים קיימים ביחס לכ

 לגביהם חודש/הוארך ההסכם או נחתם הסכם עם שוכר חלופי.

מ"ר שיניבו הכנסות שכירות  55,357עסקאות לפרויקטים באכלוס לראשונה / אכלוס עתידי בהיקף  5וכן נחתמו 

 מיליון ש"ח.  76.5שנתיות בהיקף 

 חוזים   263נכנסו לתוקף  במהלך השנה ועד סמוך למועד פרסום הדוח – חתימת חוזים חדשים בתחום הקניונים

ביחס לשכ"ד  1.6%ר בירידה קלה של מ" 28,434-חדשים ו/או מימושי אופציות, והוארכו חוזים קיימים ביחס לכ

 בשטחים אלה.הקודם 

  קבוצת עזריאלי וחברת הודיעו  2021בחודש מאי( 'סולאראדגSolarEdge ) במסגרתו קבוצת כי חתמו על הסכם

-עזריאלי תבנה את קמפוס החברה החדש על קרקע שעזריאלי רוכשת במתחם גלילות צפון. הקרקע, בשטח של כ

ייבנה על שטח קרקע  SolarEdgeדונם ממוקמת צפונית למתחם גלילות בצד המזרחי של כביש החוף. קמפוס  26

מקומות חניה. הסכם השכירות עם סולאראדג'  950-אלף מ"ר ו 38-דונם ויכלול בניין עצמאי בשטח של כ 16.5-של כ

 NOIחודשים. ההסכם צפוי להניב  11-שנים ו 24שנה, וכולל אופציות להארכה עד לתקופה כוללת של  15-הינו ל

מיליון ש"ח. סך עלויות הקמת הקמפוס )כולל חלק הקרקע המיוחס להקמת הקמפוס( צפויה להסתכם  62-שנתי של כ

והוא יתוכנן במשותף עם  2025קבוצת עזריאלי צפויה למסור את הפרויקט במהלך שנת  מיליון ש"ח. 860-בכ

SolarEdge. קבוצת עזריאלי לפתח שטחים נוספים דונם, מתכננת  9-על יתרת הקרקע הזמינה לבניה בהיקף כ

 זכויות קדם תב"ע לתוספתל בכוונת החברהדומה.  NOIלמסחר ותעסוקה, בהיקפים דומים הצפויים להניב תוספת 

 .בשטח האמור

  ראפיד קבוצת עזריאלי וחברת הפינטקהודיעו  2021באפריל (Rapyd)  כי חתמו על הסכם שכירות משמעותי בשטח

בשנת אכלוסו צפוי ש ,מ"ר נוספים במגדל הספירלה 14,000-ו מגדל המשולש במרכז עזריאלימ"ר ב 13,500-של כ

-היקף העסקה מוערך בכ והם חלק ממרכז עזריאלי תל אביב. . שני המגדלים ממוקמים בסמיכות האחד לשני,2026

מיליון שקל במגדל הספירלה, על פני חמש שנות הסכם ראשונות בכל  150-מיליון שקל במגדל המשולש ועוד כ 100

 .שכר דירהבמונחי בשנים האחרונות, במונחי שטח ו מגדל. זוהי אחת מעסקאות השכירות הגדולות שנחתמו בישראל
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   הודיעה קבוצת עזריאלי כי היא מרחיבה את  2021בסוף פברואר  - הפעילות בענף המגורים להשכרההעמקת

המהלך האסטרטגי להעמקת פעילותה לענף המגורים להשכרה וחתמה על הסכם לרכישת קרקע בתל אביב, עליה 

 יח"ד. 110מ"ר לבניית  10,000-אשר כולל זכויות בהיקף של כ Abraham Hostelממוקם בניין המשמש כיום את  

 

 

 

 12.203.13מאזן ליום 

  מיליארד ש"ח, וכולל מניות בנק לאומי, מזומנים  2.4-בהיקף של כקדונות והשקעות לטווח קצר ימזומנים, פלקבוצה

  "ח.מיליארד ש 3.4בהיקף של סחירים וני"ע ושווה מזומנים 

 מיליארד ש"ח. 9.1-הסתכם בכ החוב נטו 

  מיליארד ש"ח.  29.5-הסתכם בכשווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה 

 26%-של כחוב נטו למאזן , ויחס 51%-של כ יחס הון עצמי למאזן. 

 מיליארד ש"ח. 25-בהיקף של כ נכסים לא משועבדים 

 

 

 

 ZOOMשיחת 

בשעה  2021, מרץב 26, רביעילסקירת תוצאות הרבעון תתקיים היום, יום  ZOOM-בשיחת הועידה 

11:00 

 הצטרף באמצעות הקישור המצורף:המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים ל

 

https://us02web.zoom.us/j/83994939991 
 

Webinar ID: 839 9493 9991 

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים:

 שוק ההון ואנליסט פיתוח עסקי, קבוצת עזריאלימורן גודר, מנהל פעילות 

 Morango@azrieli.com   ,5608151-054, נייד: 6081310-03משרד: 
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