הבהרות
מצגת זו הוכנה על ידי מליסרון בע"מ וחברות בשליטתה (להלן" :מליסרון" או "החברה") ואינה מהווה הצעה
לרכישה או מכירה של ניירות ערך של מליסרון או בריטיש ישראל השקעות בע"מ (להלן" :בריטיש") או הזמנה
לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת כאמור ,למסירת מידע בלבד .המידע אשר כלול במצגת (להלן" :המידע") מוצג
למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ,המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול
דעת של המשקיע.
האמור במצגת מהווה תמצית בלבד .על מנת לקבל תמונה רחבה יותר של פעילות קבוצת מליסרון ושל הסיכונים
עימם היא מתמודדת ,במידת הפירוט הנדרשת על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ני"ע")
והתקנות שמכוחו ,יש לעיין בדיווחים המיידיים שפרסמו מליסרון ובריטיש ,לרבות ,דוחות רבעוניים של בריטיש
ומליסרון ליום  ,30.6.2012דוחות תקופתיים של מליסרון ובריטיש ליום  ,31.12.2011תשקיף להשלמה מיום
 14.8.12ותיקון לו מיום  ,30.8.12מצגות שפרסמו החברות ויתר הדיווחים המיידיים שפורסמו על ידן.
נושאים שונים המובאים במצגת זו ,הכוללים יעדים ,מטרות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים
ו/או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הקבוצה ,לרבות בקשר עם נתונים ,הכנסות,
עלויות ורווח מפרויקטים ,ייזומם והקמתם ,שינוי תב"ע וקבלת היתרים הינם בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ני"ע ,ומידע כאמור מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הקבוצה על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב
הנוכחי של עסקי הקבוצה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ,והכל כפי שידועים לקבוצה במועד הכנת מצגת זו.
הקבוצה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל יעד ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו
לאחר מועד עריכת מצגת זו .התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי
סיכון המאפיינים את פעילות הקבוצה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על
פעילות הקבוצה ,מצגי צדדים שלישיים שלא יתממשו ,עיכוב בקבלת היתרים ,ביטול חוזים וכו' ,אשר אינם ניתנים
להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת הקבוצה .תוצאות הפעילות של הקבוצה עלולות להיות שונות באופן
מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל ,בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל.
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הבהרות  -המשך
מידע הנכלל במצגת הינו מידע דומה למידע שנכלל בדיווחים מיידיים של מליסרון או של
בריטיש ,בדוחות הכספיים של מליסרון או של בריטיש ליום  30ביוני  2012ו 31 -בדצמבר
 2011וכן תשקיף להשלמה מיום  14.8.12ותיקון לו מיום  ,30.8.12ואינו כולל מידע מהותי
חדש ,אולם ישנם נתונים הנכללים במצגת ,המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה.
המונח  NOIבמצגת מתייחס ל NOI -כהגדרתו בהנחיית רשות ניירות ערך.
המונח  FFOמתייחס ל FFO -בפועל .על קורא המצגת לקרוא נתונים אלה ביחד עם הסברים
בדוח השנתי ליום  31בדצמבר  ,2011לרבות דרכי החישוב וההנחות שבבסיסן.
הערכות הקבוצה באשר לנתוני היעד מבוססים על הכנסות משכירות בפועל ,הן משטחי מרכזים
מסחריים וקניונים והן משטחי השכרה למשרדים ואחרים ,ובחלק מהמקרים לרבות הרחבות
שנעשו במרכז הרלוונטי ובנייתו של מרכז חדש ,שהינם נתונים בלתי מבוקרים שאינם על פי
כללי חשבונאות מקובלים ,שנעשו בתום לב ועל פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה
החברה.
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כרטיס ביקור
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* שטח נכסים ושווי נדל"ן להשקעה ל 30.6.12
** שווי נדל"ן להשקעה כולל סך נדל"ן להשקעה בחברות בשליטה משותפת וכן נדל"ן המיועד למכירה

התפתחות  NOIו FFO -
התפתחות NOI

התפתחות FFO
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הנכסים המניבים של קבוצת מליסרון
 27מרכזים מסחריים
 4מתחמי משרדים
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מליסרון – אבני דרך
 – 8.1987מליסרון נוסדה כמיזוג החברות מליסה וחירון.
 – 1988-1989מליסרון רוכשת מכונס הנכסים של חב' אתא ,תמורת כ  17מליון ,₪
את מתחם הקריון.
ב  4.1990וב  3.1992קבוצת עופר רוכשת במצטבר כ  56.75% -ממניות מליסרון
לפי שווי חברה (לפני הכסף) של כ  15מליון .₪

 - 7.1992מליסרון מונפקת בבורסה בת"א לפי שווי אפקטיבי של כ –  62.5מליון ₪
(לפני הכסף) ומגייסת הון מהציבור בהיקף של כ  15מליון .₪
 - 5.2004קבוצת עופר רוכשת כ  24.5% -נוספים במליסרון לפי שווי של כ 650
מליון  ₪וכן מבצעת מכירה של  5%ממניות מליסרון לבנק איגוד לפי שווי דומה.
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מליסרון – אבני דרך  -המשך
 – 4.2006רכישת  70%בקניון רננים ברעננה לפי שווי נכס של כ  480 -מליון .₪
ליום  31.3.12שווי הנכס עמד על כ  900מליון .₪
 – 6.2009רכישת  73.4%מקניון רמת אביב לפי שווי נכס של כ  1.5מיליארד .₪
ליום  31.3.12שווי הנכס עמד על כ  1.88מיליארד .₪
 – 6.2009רכישת  50%במתחם חוצות המפרץ לפי שווי נכס של כ  390 -מליון .₪
ליום  31.3.12שווי הנכס עמד על כ  510מליון .₪
 – 4.2011רכישת השליטה בבריטיש ( )70%תמורת כ  1.7 -מיליארד  ,₪לפי שווי
חברה של כ  2.4 -מיליארד .₪
 – 3.2012השלמת רכישת מניות המיעוט בחברת בריטיש והפיכתה לחברה פרטית
בבעלות מלאה של מליסרון ,וזאת תמורת תשלום של כ 700 -מ'  ₪מתוכם כ 500
מליון  ₪במזומן ותשלום של כ  200מליון  ₪במניות מליסרון (החלפת מניות).
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מדיניות עסקית ואסטרטגית צמיחה
התמקדות בנדל"ן מסחרי בשוק המקומי הישראלי בדגש על קניונים ומרכזי מסחר
ממוצבים באזורי ביקוש
ניהול דינמי ואקטיבי של הנכסים ושל תמהיל השוכרים בקניונים ,בהתאם
להתפתחויות המשתנות בשוק הקמעונאות ובהתאם לדרישות הצרכן
שימוש במטה ניהולי מרכזי וניהול ספציפי ברמת הנכסים בבעלות
אסטרטגית צמיחה בפיתוח עצמי:
ניצול זכויות בנייה וקידום הרחבות
שיפור תמהיל שוכרים
ייעול ושיפור ניהול הנכס
בידול ומיתוג הנכס

אסטרטגית צמיחה באמצעות רכישות:
רננים
רמת אביב
חוצות המפרץ
בריטיש
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מתחם הקריון – קרית ביאליק
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מתחם הקריון – קרית ביאליק -צמיחה בפיתוח עצמי
פרטים כללים:
שם הנכס :מתחם הקריון – קרית ביאליק
שטח להשכרה :מסחר :כ 52,000 -מ"ר
משרדים :כ 35,000 -מ"ר
שיעור אחזקה בנכס100% :
שיעור תפוסה97% :
התפתחות NOI
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קניון רמת-אביב -צמיחה באמצעות רכישה
פרטים כללים:
שם הנכס :קניון רמת אביב
מיקום :רמת אביב ,תל אביב
שטח להשכרה :קניון כ 20,000 -מ"ר
משרדים כ 9,000 -מ"ר
חניון מניב כ 20,000 -מ"ר
שיעור אחזקה בנכס73.4% :
שיעור תפוסה ממוצע 100% :
נתונים פיננסים והערות:
*  NOIמייצג לפי שמאות נכס לדוחות 30.6.2012
** נתוני תזרים  NOIבפועל ומייצג הינם ברמה של .100%
*** שווי נכס ( )100%ל  30.6.2012הינו :כ –  1.9מיליארד ₪
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התפתחות NOI

רק ברמת אביב ...
עיצוב מרהיב

סימוני חניה

תצוגת מכוניות

חדרי הנקה

שירותי ילדים

הקניון הגדול בפ"ת – צמיחה בפיתוח עצמי
פרטים כללים:
שם הנכס :הקניון הגדול
מיקום :ז'בוטינסקי  - 72פ"ת
שטח להשכרה :כ –  34.5אלף מ"ר
שיעור אחזקה בנכס100% :
שיעור תפוסה100% :

התפתחות NOI

נתונים פיננסים והערות:
*  NOIמייצג לפי שמאות נכס לדוחות  .30.6.12תזרים מייצג
מתחשב בתרומה צפויה מהפעלת חניון בתשלום בקניון.
** שווי נכס ל  30.6.12הינו :כ 1.075 -מיליארד ₪
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רכישת בריטיש

עסקת הנדל"ן הגדולה בארץ ,קפיצת מדרגה משמעותית לחברה עם רכישת
פורטפוליו עצום של נכסים בשווי של כ 8.6 -מיליארד .₪
סינרגיה משמעותית לפעילות החברה
פוטנציאל השבחה בנכסים
השבחה פיננסית של החובות בבריטיש
( 6.5מיליארד )₪
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אסטרטגיה פיננסית
תפירת "החליפה המימונית" המתאימה
לצרכי החברה ולמלווים
גיוון ושמירה על נגישות למקורות מימון שונים
ניצול הזדמנויות בשווקים
מיצוי מימון מקסימאלי של נכסים משועבדים
ושמירת עתודה של נכסים לא משועבדים
לצורך גמישות פיננסית ופיתוח עתידי

התאמת מח"מ התחייבויות למח"מ הנכסים
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לסיכום – נקודות מפתח להצלחה )(KSF
השקעות ופיתוח כל הזמן – בידול ,יצירת חווית קניה ייחודית ,תמהיל נכון
אסטרטגית מיקוד  -נדל"ן מסחרי ,טווח ארוך

השקעה בסיכון נמוך:
צמיחה גבוהה בגאות ,יציבות בתקופות שפל
הון אנושי -יצירת צוות ניהולי מוביל ובעל ניסיון מוכח
איתנות פיננסית ,נגישות לשוק ההון

ו ....לא לשכוח רק המעז מנצח!!
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