32מאי 3102

על רקע גיוס אג"ח של  021מיליון שקלים:

קרן הריט סלע קפיטל מסכמת את הרבעון
הראשון הטוב בתולדותיה :הרווח הנקי
הסתכם בכ 9.7-מיליון שקלים
ההכנסות ברבעון עלו ב  00.7%והסתכמו בכ 0..1-מיליון שקל
תשואת ה NOI-הממוצעת בשלושת החודשים הראשונים של השנה.% :
כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריוןחלוקת דיבידנד בסך של 9.7
מיליון שקל וזאת בגין הרבעון הראשון לשנת 2103
לפני כשבוע חברת מידרוג העלתה את דירוג החוב של החברה ל  A2עם אופק
יציב ,בין היתר ,לאור יחסי כיסוי ואיתנות פיננסית בולטים לטובה ,תזרים
פרמננטי בצמיחה ,ביקושים יציבים ואסטרטגיה סדירה ומצבת נכסים
מניבה וסולידית

שמואל סלבין יו"ר סלע קפיטל" :לסלע קפיטל מצבת נכסים סולידית
עם שיעורי תפוסה גבוהים וביקושים יציבים .אנו עדים לעלייה מתמדת
בשווי הנכסים שלנו יחד עם עליה בדמי השכירות הנגבים מהנכסים
השונים שלנו .נתונים אלה מעידים על איכות וטיב הנכסים בבעלות סלע
קפיטל אשר באו לידי ביטוי בהעלאת הדירוג .הרבעון הראשון של שנת
 2103היה לרבעון ה 01-ברציפות בו אנו ממשיכים במגמת צמיחה ,הן
בהכנסות והן ברווח הנקי .זו ההוכחה הניצחת כי סלע קפיטל היא אחד
מהמכשירים האטרקטיביים ביותר עבור המשקיעים בשוק ההון".

קרן הריט ,סלע קפיטל ,המשקיעה במקרקעין ובנדל"ן מניב פרסמה היום את
תוצאותיההכספיותלרבעוןהראשוןשלהשנה.הרווחהנקישלהחברה,המנוהלתעל

ידי שמואל סלבין ,המכהן כיו"ר הקרן  ,אלי בן חמו ,מנכ"ל חברת הניהול וגדי
אליקםמנכ"להקרן,הסתכםבכ-9.7מיליוןשקליםוזאתלעומת9.7מיליוןשקלים
ברבעוןהמקביל.זהוהרבעוןהראשוןהטובביותרבתולדותהחברה .
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת  3102 הסתכמו לסך של  0..1מליון שקלים
לעומת סך של כ - 07.7מליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד ,זינוק של .00%
עיקרהגידולבהכנסותנבעבעיקרכתוצאהמרכישתאשדר .3111
שווי נכסי החברה בישראל מסתכמים בכ .37-מיליון שקלים .תשואת ה -NOI
הממוצעת(במונחיםשנתיים)עלשוויהנכסיםהמניביםשלהחברהמתחילתהשנה
ועדסוףחודשמרץ3102הינהכ- ..%
כחלק ממדיניות החברה ,אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בסך של  9.1מיליון
שקליםלבעליהמניות. 
קרן הריט סלע קפיטל רכשה לפני כשבועיים מחברת שיכון ובינוי  11%מממרכז
מסחרי בבאר שבע בתמורה לכ - ....מיליון  ,₪עסקה המשקפת שיעור תשואה
ברוטושל..8%ושיעורתשואהנטועלההוןשל .03.2%
ביוםחמישישעברהודיעהמידרוגעלהעלאתדירוג,מדירוג  A3לדירוג  A2והצבת
אופקדירוגיציבלסדרתאג"חחדשה,בהיקףשלעד 031מיליוןשקלים ערךנקוב,
שתונפקעלידיסלעקפיטל .



סלעקפיטלהינהקרןריטשהוקמהביוני3119עלידישמואל סלבין(לשעברמנכ"ל
משרד האוצר) ,המכהן כיו"ר הקרן ואלי בן חמו ,מנכ"ל חברת הניהול .הקרן
מנוהלתעלידיגדי אליקם.הקרןהונפקהלציבורבמארס311.וגייסהמאזמעלל-
 811מליון שקלים כהון מניות .בעלי מניותיה של סלע קפיטל הם ברובם המכריע
הציבורהרחבוכן גופיםמוסדייםכגוןקופותהגמלשל מיטב ,אקסלנס,דש,אייבי
איי,הפניקס,מגדל,הדסארזיםוקרןהפנסיהגלעד.שיעורהתפוסהבנכסיהעומד
עלכ.73%-
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