91נובמבר 2192

קרן הריט סלע קפיטל מדווחת על פעילותה ותוצאותיה
לרבעון השלישי של שנת 2102
הרווח הנקי ברבעון השלישי של  2102עלה בכ01%-
והסתכם ב 0010-מיליון שקל
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ9.14-
מיליון גידול בשיעור של  0.10%לעומת התקופה המקבילה אשתקד
תשואת ה NOI-הממוצעת במונחים שנתיים עומדת על 810%
ה  FFOהריאלי למניה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה
ב  91אגורות ,גידול של  0210%לעומת התקופה המקבילה אשתקד
כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריוןחלוקת דיבידנד בסך של
 .16מיליון שקל וזאת בגין תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2102
שמואל סלבין ,יו"ר קרן הריט סלע קפיטל " :שנת  2102ממשיכה להתאפיין
ביציבות בענף הנדל"ן המניב בישראל ,שמתבטאת ברמת ביקושים וברמת מחירי
השכירות 1במהלך השנה העלינו את שיעור התפוסה בנכסי החברה והעלינו את
דמי השכירות בנכסים השונים 1כל אלה מאפשרים לנו להציג המשך מגמת שיפור
בתוצאות העסקיות 1לאחרונה הודענו על שתי עסקאות ,רכישת בית החולים
אלישע ורכישת  96%מבניין "אשדר  ,"2111נכסים איכותיים אלו מרחיבים
ומגוונים את פורטפוליו הנכסים של הקרן וצפויים לתרום להמשך מגמת הצמיחה
בתוצאות העסקיות של החברה ולייצר ערך למשקיעים 1הדיבידנד מתחילת השנה
השנה מסתכם ב  0416מיליון ש"ח ,המשקף תשואת דיבידנד של כ101% -

קרן הריט ,סלע קפיטל ,המשקיעה במקרקעין ובנדל"ן מניב פרסמה היום את
תוצאותיההכספיות לרבעוןהשלישיותשעתהחודשיםהראשוניםשלהשנהובוהיא

מציינת גידול ניכר בשורת הרווח הנקי .הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי
המניות שלהחברההסתכם ברבעון השלישי ב 99.1-מיליון שקל ,עליהשל כ11%-
לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 
ההכנסותבתשעתהחודשיםהראשוניםשלשנת2192הסתכמולסךשל9..1מיליון
ש"חלעומת 99.2מיליוןש"חבתקופההמקבילה אשתקדגידולבשיעורשל.9..9%
הגידולנובעבעיקרכתוצאהמרכישתהנכסיםבירושליםובראשהעיןבמהלךשנת
,2199ועלייהבדמיהשכירותהנגביםבנכסיההשוניםשלהחברה .
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של  2192הסתכם ב  22.2לעומת 9...
מיליוןש"חבתקופההמקבילהאשתקד,גידולבשיעורשל .22..%
תזרים המזומנים שנבעלחברה מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של
שנת  2192הסתכם בכ - 29.9מליון ש''ח לעומת סך של  9..2מליון ש''ח בתקופה
המקבילהאשתקד,גידולבשיעורשלכ- .99%
שווינכסיהחברהבישראלסתכמיםבכ.11-מיליוןשקלתשואתה-NOIהממוצעת
במונחים שנתיים על שווי הנכסים המניבים של החברה מתחילת השנה הינה כ-
 ...9%
כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בסך של  ..2מיליון
שקליםלבעליהמניות.לאורתוצאותהחברההצפויותלשנת 2192סכוםהדיבידנד
בגיןשנת2192לאיפחתמסךשל2.מיליוןשקל.
יתרות המזומנים של החברה מסתכמות לסך של כ - .1מיליון ש"ח .ההון העצמי
המיוחסלבעליהמניותשלהחברהמסתכםב - 1.1מיליוןש"ח,המהוויםכ -9.%
מנכסיהחברה.ההוןהעצמילמניהעומדעל..1.ש"ח.
לפניכשבועייםהודיעהסלעקפיטלכיהיאנכנסתלתחוםחדשוכי היארוכשתאת
ביתהחוליםאלישעבתמורהלכ.2-מיליוןשקל.דמיהשכירותבנכס,הנאמדיםבכ-
..2מיליוןשקלהמשקפיםתשואהשל ....2%
כמוכןדיווחההחברהעלרכישת92%מבנייןאשדר2111בתלאביב.דמיהשכירות
בנכסמשקפיםתשואהשל ...1%
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