סופרין אחזקות
בע"מ
מצגת משקיעים

אפריל 2022

מידע צופה פני עתיד – הבהרה משפטית
מצגת זו הוכנה על ידי סופרין אחזקות בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות החברה.
אין לראות במצגת זו חוות דעת ,הצעה ,המלצה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך של החברה ,ואין במצגת זו משום תחליף לייעוץ/שיווק השקעות
המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם.
מצגת זו נועדה לשם מסירה והצגה של מידע בלבד ,ואין בהצגתה משום תחליף לדיווחים שמפרסמת החברה לציבור ,במסגרת חובותיה על-פי דין .האמור במצגת זו הינו תמצית בלבד,
ואין לראות בו משום מצג או התחייבות ,לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור .לשם קבלת מידע מלא ומקיף על מצבה של החברה ,מצב עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת
לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה ,יש לעיין בדיווחים המיידיים ובדוחות העיתיים המפורסמים על-ידי החברה .במקרה של סתירה בין
האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה המיידיים של החברה ו/או בדוחותיה העיתיים המפורסמים על-ידי החברה ,יגבר האמור בדיווחים האמורים.
המוצג במצגת זו הינו על דעת כותביה בלבד ,ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת .המידע ,הפרטים והניתוח המפורטים במצגת זו ,עשויים להשתנות בכל עת ,וזאת ללא מתן הודעה
כלשהי על-ידי החברה.
נושאים שונים המובאים במצגת זו ,הכוללים תחזיות ,מטרות ,הערכות ,אומדנים ,לרבות מידע המובא בדרך של איורים ,גרפים ,סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך ,המתייחסים
לאירועים ו/או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ,לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות ,הינם בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה נכון למועד עריכת המצגת .התממשותו או אי
התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים נוספים
המשפיעים על פעילות החברה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה .בהתאם ,תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות ,אף באופן מהותי,
מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במצגת .על כן ,קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו
המובאים במצגת זו .כמו כן מובהר ,כי תוכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות החברה מעת לעת .בנוסף ,המצגת
עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על-ידי החברה ואשר החברה אינה אחראית על נכונותם.
להסרת ספק מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.
מצגת זו אינה מהווה חלק בהצעה או הזמנה כלשהי לרכישת או מכירת ניירות ערך של החברה ואינה מהווה חלק בהזמנה לקבלת הצעות כאמור.
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אודות
קבוצת
סופרין
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בנובמבר 2021
השלימה החברה
בהצלחה הנפקה
ראשונה של מניות
החברה לציבור בסך של
 42מיליוני .₪

הקבוצה פועלת
במגזרים הבאים:
 קבוצות רכישה ייזום נדל"ן -נכסים מניבים

הקבוצה זוכה למוניטין רב
בעלת מערך יכולות
רוחביות  In houseאשר
כוללות ניהול כלל שרשרת
הייזום ,שיווק ,ניהול הנדסי
וביצוע
.

התפלגות אחזקות במניות החברה
החזקות הציבור
ומוסדיים
26.80%

החזקות בעלי עניין
73.20%
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החזקות הציבור

החזקות בעלי עניין

הצוות המוביל

ליאון סופרין

בעלים ויו"ר הדירקטוריון
תואר ראשון בהנדסת חשמל,
הטכניון חיפה.

צחי סופרין

בעלים וסגן יו"ר הדירקטור
תואר ראשון במנהל עסקים –
שלוחת אוניברסיטת דרבי
בישראל.

עדי גולוס

סמנכ״ל פרויקטים

תואר ראשון בתקשורת
וניהול ,המכללה למנהל.
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אילן שוורצזורגן

גבי כהן

בוגר תואר ראשון ושני בכלכלה
ומנהע״ס ,האוניברסיטה העברית.

רו״ח בעל תואר ראשון במנהל
עסקים ,המכללה למנהל.

מנכ״ל

אורי מזרחי

מהנדס החברה

בוגר במדעים ) (B.Scהנדסה
אזרחית ,הטכניון ,חיפה.

סמנכ״ל כספים

רועי כהן
יועמ״ש

תואר ראשון במשפטים,
אוניברסיטת בר אילן
(בהצטיינות).

אבני היסוד והייחוד המקצועי

ניסיון
ומומחיות
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חדשנות

•

מענה הנדסי שלם ומקיף

•

ייזום פרויקטים מיוחדים

•

מומחיות בתהליכי שיווק

•

יישום טכנולוגיות חדשות

•

ניהול מגה פרויקטים

מודל עסקי
משולב
•

שילוב מגזרי פעילות

האסטרטגיה העסקית שלנו
ביקוש אדיר והיצע
מצומצם שימשיך ללוות
אותנו בשנים הקרובות

החברה פועלת במגוון מגזרים:
• ייזום למגורים
• התחדשות עירונית ופינוי בינוי
• לוגיסטיקה
• נכסים מניבים
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כמותג ותיק ,חזק ומוביל
בתחום קבוצות הרכישה
צברנו ידע וניסיון הנדסי
עצום ,המהווה פלטפורמה
מגוונת ועשירה שמנוצלת
לכלל מגזרי הפעילות של
החברה

מודל עסקי ייחודי משולב
הכולל יכולת ביצוע של
פרויקטים בדרך של ארגון
קבוצת רכישה ,יזמות או
שילוב ,בהתאם לצרכי כל
פרויקט

סופרין – כרטיס ביקור
כלל הפרויקטים**

3,000

34

מאגר לקוחות

פרויקטים

120,934
₪
חשבונאי*
הון עצמי

527,000

מסחר ומשרדים

203,347

₪

סה"כ מאזן*

* באלפי  ₪נכון ליום 31/12/2021
** הנתונים לעיל הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים עם שותפים עסקיים
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מ"ר

2,715

43,800

יחידות דיור

לוגיסטיקה

47,519

₪

אשראי מתאגידים
בנקאיים*

מ"ר

60%
יחס הון למאזן

מפת הפרויקטים

רמת השרון

אבן יהודה
הוד השרון

בית שמש

בית שמש  -מגורים

סולד  - 13מגורים
סולד  - 15מגורים
סולד  - 17מגורים
בועז  - 10מגורים

טכנו פארק אבן יהודה – לוגיסיקה
משרדים אבן יהודה – יזמות – מסחר ומשרדים

הוד השרון  - Milestoneמסחר ומשרדים
מגרש  – 5יזמות – מסחר ומשרדים

הרצליה
החושלים – מסחר ומשרדים
הקוצרים  -מגורים

פתח תקווה
בזל פארק – מסחר ומשרדים

ירושלים
תלפיות א' – מסחר ומשרדים
תלפיות ב' – מסחר ומשרדים
מגדלי העתיד כתר– מסחר ומשרדים

תל אביב
בני ברק
הפניקס – מסחר ומשרדים
מגדל הכשרת הישוב – מסחר ומשרדים

קרית אונו
אוניקס – יזמות – מסחר ומשרדים

חולון
טכנו פארק חולון  -לוגיסטיקה

אשדוד
רובע ב  -מגורים

הסתיים
בביצוע
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בתכנון

רמת גן
יהודית  - 10מגורים
עוזיאל  – 23-31מגורים
האם  -מגורים

בבלי  - 47מגורים
הלסנקי  - 7מגורים
הרצל  - 61מגורים
& - Eastמגורים
 - Cuמסחר ומשרדים
 Weמגורים ,מסחר ומשרדים
פאגלין  – 5מגורים
ורד צהלה – מגורים
בית הרופאים -הברזל 11

גבעתיים
מגדל השחר – מגורים מסחר ומשרדים
גבעתיים מערב – מגורים

פרויקטים מאוכלסים*

10

פרויקטים

220

מסחר ומשרדים

3.3

מיליארד ש"ח

עלויות
פרויקטים

* הנתונים בדבר הפרויקטים המאוכלסים האמורים (לרבות ביחס לפרויקטים
המאוכלסים המוצגים בשקופיות  10ו 11-והכלולים בנתונים האמורים) ,הינם
בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם בוצעו עם שותפים עסקיים
9

א' מ"ר

467

יחידות דיור

פרויקטים עירוב שימושים (מסחר ,משרדים ומגורים )
WE TLV
מגדל עירוב שימושים בן  27קומות
במע״ר הצפוני
קומת מסחר 19 ,קומות משרדים ו 8
קומות מגורים
אוכלס במרס 2019

מיקום :תל אביב
מ"ר26,267 :
יח״ד98 :
עלות פרויקט 441 :מ׳ ש״ח
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מגדל
השחר
מגדל עירוב שימושים בן  54קומות
מסחר 30 ,קומות משרדים ו  13קומות
מגורים
אוכלס בינואר 2019
חברת הביטוח כלל רכשה  20קומות
במסגרת הפרויקט

מיקום :גבעתיים
מ"ר51,239 :
יח״ד137:
עלות פרויקט 708 :מ׳ ש״ח

מאוכלסים

פרויקטים מסחר ומשרדים
מגדל הכשרת
היישוב
מגדל משרדים בן  40קומות במתחם ה
BBC
אוכלס באוקטובר 2020

מיקום :בני ברק
מ"ר משרדים ומסחר63,016 :
עלות פרויקט 555 :מ׳ ש״ח
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מאוכלסים
טכנופארק
חולון
מרכז מסחר ,מלאכה ולוגיסטיקה קלה
קומת קרקע בחזית מערבית בשימושי
מסחר 93 ,יחידות בשימושי מלאכה
ולוגיסטיקה
אוכלס בינואר 2021

מיקום :חולון
מ"ר לוגיסטיקה25,800 :
עלות פרויקט 251 :מ׳ ש״ח

אירועים מרכזיים במהלך שנת 2021
חיזוק האיתנות הפיננסית של החברה:
• השלמת הנפקת מניות החברה לציבור וגיוס הון בסך של  42מיליוני .₪

המשך צמיחה:
•

הגדלת היקף האשראי בסך של כ 100 -מיליוני ש״ח* להקמת פרויקטים.

•

פרויקט אוניקס  -התקשרות לביצוע פרויקט מניב בצומת סביון בהיקף של כ 35,000 -מ״ר שטחי משרדים ומסחר וכ 388-מיליון ש״ח אומדן
עלויות בשיתוף פעולה עם חברת הביטוח מנורה ** (חלק החברה .)12.5%

•

קידום פרויקטים חדשים בהיקף של כ 100,000 -מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר ו 1,495-יח"ד**:
•

קידום הליכי תכנון ,שיווק וארגון קבוצת רכישה למימוש האופציה לרכישת מקרקעין במתחם כתר ,שכונת גבעת שאול בירושלים ,להקמת
פרויקט בהיקף של כ 85,000 -שטחי משרדים וכ 15,000 -שטחי מסחר .ביום  30/3/22מומשה האופציה.

•

התקשרות בשותפות עם שותף עסקי במתחם פינוי בינוי ברובע ב' באשדוד לבניית  1,400יח״ד מתוכן  1,082דירות יזם (הסכם נחתם
בינואר ( )2022חלק החברה בישרשור מלא **)25%

•

קידום פרויקט פינוי בינוי להקמת  95יחידות דיור (  62דירות יזם) ברחוב האם בר״ג – הגעה לשיעור חתימות של כ( 70% -חלק החברה

 .)100%נכון ליום  5/4/2022הגיעה החברה לשיעור חתימות של כ 84% -מבעלי הזכויות במקרקעין ובכך עברה את סף החתימות הנדרש
על פי דין.
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*מתייחס לחלק החברה הכולל מסגרת אשראי ,כולל הלוואות וערבויות.
**הנתונים הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מבוצעים עם שותפים עסקיים.

אירועים במהלך שנת ( 2021המשך)
פרויקטים שוטפים בביצוע:
•

העמדת מסגרות אשראי בנקאיות ל  3קבוצות רכישה בהיקף של כ 570 -מיליון ש״ח ומסגרות ליווי בניה ל  2פרויקטים במסגרת התחדשות
עירונית בהיקף של כ 200 -מיליוני ש״ח *.

•

קבוצות רכישה –  6פרויקטים בתהליכי ביצוע בהיקף של כ 170 -א׳ מ״ר ,כ 1.8 -מיליארד ש״ח עלויות.

•

סיום ומסירות פרויקט טכנו פארק חולון – פרויקט לוגיסטיקה ומלאכה קלה – כ 26-א׳ מ״ר ,כ 251-מיליון ש״ח עלויות.

•

פרויקטים ביזמות –  5פרויקטים בתהליכי ביצוע בהיקף של כ 1.5 -מיליארד ש״ח עלויות*.

.
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* הנתונים הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מבוצעים עם שותפים עסקיים.

קבוצות רכישה*

ארגון וניהול קבוצות רכישה ,פרויקטים מתחום המגורים ,מסחר ,משרדים ולוגיסטיקה

16

קבוצות רכישה

483

א' מ"ר

משרדים ,מסחר ולוגיסטיקה

9

•
•
•

 99מיליון ש"ח
יתרת הכנסות להכרה
ליום 31/12/2021

יחידות דיור

 220א׳ מ״ר
 434יח״ד
 3.1מיליארד ש״ח עלות הפרויקטים

פרויקטים אוכלסו

 40מיליון ש"ח
יתרת רווח גולמי צפוי
בגין פרויקטים בביצוע
ליום 31/12/2021

* פרויקטים שהושלמו ,בביצוע וייזום
** הנתונים בדבר הפרויקטים האמורים לעיל (לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות  16-21והכלולים
בנתונים האמורים) ,הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים /
בוצעו עם שותפים עסקיים.
*** לקבוצה קיים מלאי שנרכש כחלק מאירגון קבוצות הרכישה .חלק הקבוצה במלאי כאמור נכון ליום
 31/12/2021הינו בסך של כ 17 -מיליון ₪
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434

6.1

מיליארד ש"ח

אומדן עלות פרויקטים

קבוצות רכישה

פרויקטים בביצוע  -יתרת הכנסות שטרם הוכרו

15

שם הפרויקט

תיאור הפרויקט

מיקום

מ"ר

סטטוס הפרויקט למועד
התשקיף

מועד סיום
משוער

הכנסות שנותרו
להכרה ליום
( 31/12/2021אלפי
)₪

החושלים

מסחר ומשרדים

הרצליה

14,000

בביצוע

Q2-2022

2,397

הפניקס

מסחר ומשרדים

בני ברק

43,000

בביצוע

Q2-2022

1,593

טכנופארק אבן יהודה

לוגיסטיקה ומסחר

אבן יהודה

18,000

בביצוע

Q3-2023

16,658

מיילסטון הוד השרון

מסחר ומשרדים

הוד השרון

30,000

בביצוע

Q2-2024

22,048

תלפיות א

מסחר ומשרדים

ירושלים

22,000

בביצוע

Q1-2024

20,119

בזל פתח תקוה

מסחר ומשרדים

פתח תקוה

39,000

בביצוע

Q2-2024

23,376

אוניקס קרית אונו

מסחר ומשרדים

קרית אונו

39,000

בביצוע

Q4-2023

12,500

סה"כ

205,000

98,691

קבוצות רכישה

פרויקט בתהליך ייזום שיווק ורישוי
פרויקט ׳מגדלי עתיד׳
מתחם כתר ,ירושלים
יהודהמעל  2קומות
אבן 24קומות
 2מגדלי משרדים בני
מרקמי בן  6קומות
מסחר ומבנה משרדים
משרדים
בשכונת גבעת שאול ,ירושלים ( 85אלפי מ"ר
משרדים ו –  15אלפי מ"ר מסחר).

•
•
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ירושלים
ביום מיקום:
קבוצת הרכישה אותה גיבשה חברה כלולה מימשה את האופציה שניתנה
30/3/2022
משוער:
לחברהסיום
לרכישת זכויות הבניה להקמת שטחי תעסוקה במתחם כתר בירושלים.
הכלולה
100,000
החברהמ"ר:
זכאית בשנת  2022לדמי סיחור ( מצדדים שלישיים) בסך של כ 65,000 -א׳ ש״ח
הכלולה
של :כ 25,000 -א׳ ש״ח ( קרי רווח צפוי לפני מס של כ 40,000 -א׳
הכנסות צפוי
אומדן עלויות
שנותרו
אל מוליתרת
ש״ח) ,כמו כן התקשרה חברת בת בבעלות מלאה ובשליטה מלאה של החברה בהסכם להענקת
שירותי ניהול הנדסי לקבוצת הרכישה בהיקף של כ 200,000 -א׳ ש״ח אשר צפוי להיות מוכר
לאורך חיי הפרויקט .להערכת החברה אומדן עלויות שירותי הניהול ההנדסי מהפרויקט צפויות
להסתכם בסך של כ 115,000 -א׳ ש״ח (קרי רווח צפוי לפני מס של כ 85,000 -ש״ח )

תכנון ורישוי

קבוצות רכישה
בביצוע

מסחר ומשרדים
החושלים
 2בנייני משרדים בני  5קומות מעל
קומת מסחר ו 2-מרתפי חניה
ברחוב החושלים ,הרצליה פיתוח

מיקום :הרצליה
סיום משוערQ2-2022 :
מ"ר14,000 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  2,397 : 31/12/21אלפי ש"ח
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הפניקס
מגדל משרדים בן  26קומות מעל קומת
מסחר ו 6-מרתפי חנייה

מיקום :בני ברק
סיום משוערQ2-2022:
מ"ר43,000 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  1,593 : 31/12/21אלפי ש"ח

קבוצות רכישה

מסחר ומשרדים
תלפיות א'

MILESTONE

שלוש קומות משרדים מעל שתי קומות
מסחר ו 4 -מרתפי חנייה.
אזור התעשייה תלפיות ,ירושלים.

 2בנייני משרדים ומסחר בני  10קומות
כ"א ו 2 -מרתפי חניה
אזור התעשייה נווה נאמן ,הוד השרון.

מיקום :ירושלים
סיום משוערQ1-2024 :
מ"ר22,000 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  20,119 :31/12/21אלפי ש"ח

18

בביצוע

מיקום :הוד השרון
סיום משוערQ2-2024 :
מ"ר30,000 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  22,048 :31/12/21אלפי ש"ח

קבוצות רכישה

מסחר,משרדים ,תעשיה ולוגיסטיקה
טכנופארק אבן
יהודה – שלב א
מבנה המיועד למלאכה ,לוגיסטיקה
ומסחר בן  3קומות הממוקם ברחוב
האלה ,אזור התעשייה אבן יהודה.

מיקום :אבן יהודה
סיום משוערQ3-2023 :
מ"ר18,000 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  16,658 :31/12/21אלפי ש"ח

19

בביצוע
בזל פארק
מגדל משרדים בן  27קומות מעל קומה
מסחרית ו 4-מרתפים.
ברחוב בזל ,פתח תקווה.

מיקום :פתח תקווה
סיום משוערQ2 - 2024 :
מ"ר39,000 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  23,376 :31/12/21אלפי ש"ח.

ייזום נדל״ן*

איתור ,ייזום ,פיתוח והקמת פרויקטים בתחומי המגורים ,משרדים ומסחר,
התחדשות עירונית ויזמות קלאסית

**18

פרויקטים

2,719

יחידות דיור

88

משרדים ומסחר

מגורים –  14פרויקטים (פרויקט  1אוכלס)
משרדים –  4פרויקטים
* פרויקטים שהושלמו ,בביצוע וייזום
** חלק מהפרויקטים מוצגים תחת מגזר הנכסים המניבים.
*** הנתונים בדבר הפרויקטים האמורים לעיל (לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות  21-28והכלולים
בנתונים האמורים) ,הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים  /בוצעו עם שותפים עסקיים.
20

א' מ"ר

4

מיליארד ש"ח

אומדן עלות פרויקטים

ייזום נדל״ן

הקמה וייזום – פרויקטים
שם הפרויקט

מיקום הפרויקט

חלק החברה
בשירשור מלא

מ"ר בנייה /
יחידות דיור

תיאור הפרויקט

סטטוס
פרויקט

מועד התחלה
משוער

מועד סיום
משוער

הכנסות צפויות
(אלפי *)₪

רווח צפוי
(אלפי *)₪

פרויקט EAST&TLV

תל אביב

10%

 398יח"ד

מגורים

בביצוע

-

Q4 - 2024

1,355,509

368,086

תלפיות ב

ירושלים

25%

23,300

משרדים ומסחר

בביצוע

-

Q2 - 2025

250,000

30,000

בית שמש*

בית שמש

50%

 30יח"ד

מגורים ומסחר

לפני הגשת
היתר

Q2 – 2023

Q2 – 2025

*

*

למועד פרסום המצגת מחזיקה הקבוצה (באמצעות חברה כלולה אשר חלקה של החברה בה בשרשור מלא הינו  ,)16.66%בכ 19%-מהזכויות במקרקעין ברחוב הרצל
 ,61בתל אביב .על המקרקעין מתוכנן לקום ,במסגרת יזמית ובכפוף לקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים ,פרויקט הכולל  100-120יחידות דיור ,וכן נבחנת אופציה
לשימושי מלונאות ( 60חדרי מלון) וקומה מסחרית אחת .עבודות הביצוע לא צפויות להתחיל בשנתיים הקרובות אך פעולות רישוי ראשוניות כבר החלו.

* נתונים לפי  100%מכלל הפרויקט – חלק החברה בהכנסות ורווחי הפרויקט מוצגים בעמודה "חלק החברה בשירשור מלא".
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ייזום נדל״ן

פרויקטים מגורים ומשרדים
EAST&TLV

מיקום :תוצרת הארץ ,תל אביב
סיום משוערQ4 - 2024 :
יח"ד398 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  1,277 :31/12/21מיליוני ש"ח
חלק החברה בפרויקט10% :
חלק החברה בהכנסות שנותרו ליום  127.7 :31/12/21מיליוני ש"ח

22

בביצוע
תלפיות ב

מיקום :ירושלים
סיום משוערQ2 - 2025 :
מ"ר23,300 :
הכנסות צפויות 250,000 :אלפי ש"ח
חלק החברה בפרויקט25% :
חלק החברה בהכנסות שנותרו ליום  62.5 :31/12/21מיליוני ש"ח

ייזום נדל"ן –
התחדשות עירונית

כתובת

23

התחדשות עירונית – בביצוע  /טרום ביצוע*
מספר דירות מספר דירות
דיירים
בתכנון

דירות שיישארו
ליזם

סה"כ דירות חלק החברה
שנמכרו ליום בשירשור
מלא
31.12.2021

סוג הפרויקט

אחוז חתימות
ליום
31.12.2021

סטטוס

סה"כ
הכנסות
סה"כ רווח שנותר /
מועד התחלה
מועד סיום שנותרו /
צפוי
משוער
צפויות
משוער
(אלפי )₪
(אלפי )₪

הנרייטה סולד  ,17רמת
השרון

29

13

16

15

35%

תמ"א 38/2

100%

בביצוע

בביצוע

Q4 – 2023

42,349

4,984

יהודית  ,10רמת גן

30

10

20

19

25%

תמ"א 38/2

100%

בביצוע

בביצוע

Q1 - 2024

45,235

10,463

בועז  ,10רמת השרון

27

12

15

6

35%

תמ"א 38/2

100%

בביצוע

בביצוע

Q2 – 2024

55,206

4,942

* הנתונים מוצגים לפי  100%מהפרויקט אשר חלקם מבוצעים ביחד עם שותפים עסקיים .חלקה של החברה בפרויקט מופיע בעמודה "חלק החברה בשירשור מלא".

ייזום נדל"ן –
התחדשות עירונית

24

התחדשות עירונית – בתהליך ייזום ,רישוי ותכנון
סוג הפרויקט

אחוז חתימות ליום
31.12.2021

מצב תכנוני קיים

חלק החברה בשירשור
דירות שיישארו ליזם
מלא

25%

תמ"א 38/2

100%

לאחר החלטת ועדה  -צפי לקבלת היתר
ברבעון 2022 2

תמ"א 38/2

100%

לאחר החלטת ועדה מחודש יולי 2021
התומכת בבקשה להיתר שהוגשה .צפי
לקבלת היתר ברבעון 2022 3

67%

באישור עירייה לקראת הגשה לוועדה
מחוזית  -צפי היתר 2025
חתימות הסכם תמ״א  -חתמו  8דיירים
מתוך 12

כתובת

מספר דירות בתכנון

מספר דירות דיירים

בבלי  ,47תל אביב

27

12

15

הלסינקי  ,7תל אביב

26

12

14

50%

עוזיאל  ,23-31רמת גן

180

63

117

50%

פינוי בינוי

הנרייטה סולד  ,13רמת השרון

29

12

17

35%

תמ"א 38/2

67%

הנרייטה סולד  ,15רמת השרון

29

12

17

35%

תמ"א 38/2

83%

אשדוד – רובע ב

1,400

318

1,082

25%

פינוי בינוי

70%

האם – רמת גן

95

33

62

50%

תמ"א 38/2

( 70%נכון ליום 5/4/22
)84%

הוגשה בקשה להיתר בחודש פברואר
2022
הועלה בסדר יום בוועדת שרים לענייני
פנים לצורך הכרזה על מתחם מועדף
ובהתאם לאחר קבלת ההחלטה ניכנס
לותמ״ל
שלב תכנון ראשוני .היתכנות גבוהה
לקידום הפרויקט.

* הנתונים מוצגים לפי  100%מהפרויקט אשר חלקם מבוצעים ביחד עם שותפים עסקיים .חלקה של החברה בפרויקט מופיע בעמודה "חלק החברה בשירשור מלא".

ייזום נדל"ן –
התחדשות עירונית

בביצוע

פרויקטים מגורים

הנרייטה סולד 17
התחדשות עירונית

מיקום :שכונת הדר  -רמת השרון
סיום משוערQ4 - 2023 :
יח"ד ליזם16 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  42,349 :31/12/21אלפי ש"ח
חלק החברה בפרויקט35% :
חלק החברה בהכנסות שנותרו ליום  14,822 :31/12/21אלפי ש"ח

25

יהודית 10
התחדשות עירונית

מיקום :שכונת חרוזים  -רמת גן
סיום משוערQ4 - 2023 :
יח"ד ליזם20 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  45,349 :31/12/21אלפי ש"ח
חלק החברה בפרויקט25% :
חלק החברה בהכנסות שנותרו ליום  11,337 :31/123/21אלפי ש"ח

ייזום נדל"ן –
התחדשות עירונית

פרויקטים מגורים

בועז 10
התחדשות
עירונית

מיקום :שכונת הדר  -רמת השרון
סיום משוערQ2 - 2024 :
יח"ד ליזם15 :
יתרת הכנסות שנותרו ליום  55,206 :31.12.21אלפי ש"ח
חלק החברה בפרויקט35% :
חלק החברה בהכנסות שנותרו ליום  19,322 :31/12/21אלפי ש"ח

26

טרום ביצוע

ייזום נדל"ן –
התחדשות עירונית

פרויקטים מגורים

בבלי 47

מיקום :תל אביב
יח"ד ליזם15 :
סטטוס פרויקט :לאחר החלטת ועדה .צפי לקבלת היתרQ2-2022
חלק החברה בפרויקט25% :

27

עתידיים
הלסינקי 7

מיקום :תל אביב
יח"ד ליזם14 :
סטטוס פרויקט :לאחר החלטת ועדה .צפי לקבלת היתר .Q3-2022
חלקה החברה בפרויקט50% :

ייזום נדל"ן –
התחדשות עירונית

פרויקטים מגורים

האם – רמת גן

מיקום :רמת גן
יח"ד ליזם( 62 :סה"כ  95יח"ד לבניה)
שיעור חתימות ( 70% :נכון ליום )84% 5/4/22
סטטוס פרויקט :שלב תכנון ראשוני .היכתנות גבוהה לקידום
הפרויקט.
חלק החברה בפרויקט100% :
28

עתידיים
רובע ב  -אשדוד

מיקום :אשדוד
יח"ד ליזם( 1,082 :סה"כ  1,400יח"ד לבניה)
שיעור חתימות70% :
סטטוס פרויקט :הועלה בסדר יום בוועדת שרים לענייני פנים לצורך
הכרזה על מתחם מועדף ובהתאם לאחר קבלת ההחלטה ניכנס
לותמ״ל
חלק החברה בפרויקט50% :

נכסים מניבים*
 200מיליון ש"ח

 77,802מ"ר
משרדים ומסחר
שם הפרויקט

החזקה
בשירשור
מלא

הברזל  – 11תל אביב

50%

סטטוס

הערכת שווי נכסים ליום 31/12/21

מ"ר

 - 1,703מסחר
מאוכלס 98%
משטחי המסחר  -1,303מחסנים

יתרת הלוואה ליום
מועד סיום
31/12/2021
בניה משוער
(אלפי )₪

שווי ליום
31/12/2021
(אלפי )₪

אוכלס

30,736

58,000

29,000

הבניה הסתיימה

הכשרת הישוב – בני ברק

100%

מאוכלס

210

אוכלס

1,900

3,125

3,125

הבניה הסתיימה

טכנופארק חולון

50%

מאוכלס

537

אוכלס

3,996

9,240

4,620

הבניה הסתיימה

תל אביב – WE

100%

מאוכלס

34

אוכלס

610

1,033

1,033

הבניה הסתיימה

החושלים  -הרצליה

50%

בביצוע

1,610

Q2-2022

13,558

39,200

19,600

2,194

טכנופארק אבן יהודה שלב א

50%

בביצוע

2,385

Q2 – 2023

7,817

21,212

10,606

15,220

מיילסטון הוד השרון

50%

בביצוע

1,612

Q1 – 2024

1,604

12,750

6,375

10,589

* נתונים לפי  100%משווי הנכס – חלק החברה בנכס מוצג בעמודה "החזקה בשירשור מלא" ובעמודה "חלקה של סופרין בשווי" .כמו כן ,הנתונים
בדבר הנכסים האמורים לעיל (לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות  31ו 32-והכלולים בנתונים האמורים) ,הינם בהתייחס לנכסים בגין
פרויקטים אשר מרביתם מבוצעים  /בוצעו עם שותפים עסקיים.
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חלקה של סופרין יתרת עלויות לסיום
הבניה ליום
בשווי
( 31/12/21אלפי )₪
(אלפי )₪

נכסים מניבים (המשך)*
שם הפרויקט

החזקה
בשירשור
מלא

סטטוס

מ"ר

יתרת הלוואה ליום
מועד סיום בניה
31/12/2021
משוער
(אלפי )₪

שווי ליום
31/12/2021
(אלפי )₪

חלקה של סופרין יתרת עלויות לסיום
הבניה ליום
בשווי
( 31/12/21אלפי )₪
(אלפי )₪

בזל פארק פתח תקוה

50%

בביצוע

2,442

Q2 – 2024

-

9,313

4,656

15,082

קריית אונו  -אוניקס

25%

בביצוע

35,000

Q4 -2023

**9,742

31,100

15,550

270,421

קרקע מגרש  – 5הוד
השרון***

50%

בתיכנון

4,624

**9,457

13,220

6,610

37,830

אבן יהודה שלב ב

25%

בתיכנון

15,000

1,391

1,700

850

112,000

בשלבי רישוי
מתקדמים
בשלבי רישוי
מקדמיים

* נתונים לפי  100%משווי הנכס – חלק החברה בנכס מוצג בעמודה "החזקה בשירשור מלא" ובעמודה "חלקה של סופרין בשווי" .כמו כן ,הנתונים
בדבר הנכסים האמורים לעיל (לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות  31ו 32-והכלולים בנתונים האמורים) ,הינם בהתייחס לנכסים בגין
פרויקטים אשר מרביתם מבוצעים  /בוצעו עם שותפים עסקיים.
** הלוואה משותפה עסקית.
*** חלקה היחסי של החברה בפרויקט נגזר מתוך עסקה משותפת אשר חלקה של הקבוצה בעסקה האמורה הינו כ.40%-
לאחר תאריך המאזן רכשה חברה כלולה (בשיעור אחזקה של  )50%במסגרת קבוצת רכישה בפרויקט "מגדלי העתיד" כתר ירושלים כ  19אלפי מ"ר
 30לפי אומדן עלות של כ–  195מיליוני ( ₪ראה שקף .)16

נכסים מניבים

פרויקטים מסחר ומשרדים
ONYX
שני בנייני משרדים ומסחר בני 12
קומות כל אחד ומרתף חניה.
צומת סביון – קריית אונו

מיקום :קריית אונו
סיום משוערQ4 - 2023 :
מ"ר35,000 :
סטטוס :הפרויקט מומש ב  Q2 – 2021ונמצא בביצוע.
חלק החברה בפרויקט12.5% :
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בביצוע

נכסים מניבים

פרויקטים מסחר ומשרדים
מגרש 5
מבנה משרדים ומסחר בן  10קומות ו2-
מרתפי חניה.

מיקום :אזור תעשייה נווה נאמן  -הוד השרון
מ"ר11,560 :
סטטוס  :הוגשה בקשה לקבלת היתר בניה
חלק החברה בפרויקט20% :
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עתידיים
אבן יהודה
משרדים – שלב ב
מבנה משרדים ומסחר בן  10קומות

מיקום :אבן יהודה
מ"ר15,000 :
סטטוס :לקראת הגשת תבע לרשות המקומית
חלק החברה בפרויקט25% :

תמצית נתוני מאזן
באלפי ש"ח

31/12/2021
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31/12/2020

מזומנים

43,688

10,831

יתרת הנכסים השוטפים

110,714

51,146

נכסים לא שוטפים

92,633

79,042

סה"כ נכסים

203,347

130,188

יתרת התחייבויות
שוטפות

60,838

46,652

התחייבויות לא שוטפות

21,575

11,987

סה"כ התחייבויות

82,413

58,639

הון עצמי

120,934

71,549

סה"כ התחייבויות והון
עצמי

203,347

130,188

הון עצמי למאזן

60%

55%

תמצית נתוני רווח והפסד
באלפי ש"ח

31/12/2021
הכנסות

77,879

63,052

63,786

רווח גולמי

32,492

26,795

33,635

רווח מפעולות רגילות

15,763

15,151

19,728

13,389

11,005

15,721

רווח לתקופה
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31/12/2020

31/12/2019

קבוצת סופרין
סיכום

* מותג ותיק ,חזק ומוביל .משאבי ידע ומומחיות בניהול מגה פרויקטים (הנדסה ,שיווק ,תפעול ואירגון קבוצות רכישה)
* מאגר של  3,000לקוחות
* המשך פיתוח וצמיחה בתחום המגורים – יכולת ייזום של מאות יחידות דיור
* מודל עיסקי משולב ,אפשרות ביצוע פרויקטים במתווה קבוצות רכישה  /יזמות
* פיזור סיכון ע"י גיוון פעילות (ייזום ,התחדשות עירונית ,קבוצות רכישה ,לוגיסטיקה ונכסים מניבים)
* הכנסות תפעוליות מדמי ניהול הנדסי בנוסף לרווח היזמי ולהכנסות מנכסים מניבים
* נדל"ן להשקעה במיקומים אסטרטגים
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תודה רבה

