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 (REIT)ישראל בהשלישית המניב ן "משיקה את קרן הנדל גרופ הבירה

הודיעה היום ( http://www.habiragroup.com) גרופ הבירה – 4112 במרץ 11 –ירושלים 

היא חברה הנסחרת  REIT. (REIT)ישראל המניב השלישית בן "על השקת קרן הנדל

נכסים מסחריים תתמקד ב גרופ הבירה. ן מניב אותו היא מנהלת"שבבעלותה נדל בבורסה

מטרת החברה היא לבנות . למגוריםן "בנדלקמעונאי ו, ן תעשייתי"הזדמנויות בנדל גם אך

 .לבעלי המניות שלה גבוהיםתיק מגוון של נכסים מניבים שיאפשר לה לשלם דיבידנדים 

REIT על פי החוקים . ן בישראל"השקעה בנדלצרכי ל יםלמשקיע נגיש כאמצעי נחשבת

ועליה  חברותבדרך כלל למס אינה כפופה  ישראלית REIT ,REITחברות ההמסדירים את 

ה ורווחיה ההוניים לבעלי המניות יתולחלק כמעט את כל הכנס, ן מניב"בעיקר להשקיע בנדל

 -פחות מ  לשמינוף גבלת מעמוד בול להיסחר בבורסה של תל אביב, על בסיס שנתי שלה

מאפשרת למשקיעים REIT השקעה באמצעות , בנוסף. ן שלה"מערך נכסי הנדל 01%

 .להרוויח מניהול מקצועי של השקעתם

לרוע . "ל"המנכ, מסביר מרק גולדפרב" ,ן חזק ובר קיימא"לישראל יש מוניטין של שוק נדל"

כל אלה  –אישורים ובירוקרטיה , תקנות. של שוק קשה לניווטיש לה גם מוניטין , המזל

 REIT. ן הישראלי לאתגר לאלה שאינם מכירים את השוק"הופכים את ההשקעה בשוק הנדל

הן למשקיעים ישראליים והן  ,בהציעה אלהענינים לספק מענה לנועדה  "הבירה גרופ"

ן ישראלי המניב תשואות "מסלול פשוט וידידותי הרבה יותר להשקעה בנדל ,למשקיעים זרים

 ."גבוהות וכרוך בסיכונים נמוכים

 אודות קבוצת הבירה

קדות מישראליות המתהן "נדלהשלוש קבוצות תוך אחת מוהיא  4111 -נוסדה בגרופ הבירה 

ניהול נכסים בניהול פרויקטים וב, ן פרטיות"החברה התמקדה תחילה בהשקעות נדל. REITב

 REITקבוצת הבירה לבדוק את האפשרות של יצירת החלה , 4112בתחילת . בירושלים

מומחיותה באופן תחומי החברה את  הרחיבה, לאחר מכןבמשך החודשים ש. ישראלית

 יםהמתפרש יםמשפטיו יםפיננסי, יםמשמעותי כששכרה מנהלים בעלי כישורים וניסיון מסחרי

ן "נדלבתחום ה םהמורכב ממומחיועד יועצים החברה הקימה גם . REITה תחוםגם על 

 .בנושאי רכישת נכסיםייעוץ לה עניקים המ המקומי

תוך מזעור ההוצאות  םשותפילו םלמשקיעי יפותלמתן שירות מקצועי ושק  מחוייבהצוות 

תשואות גבוהות תוך מתן שירות  השגתהיעד הוא . ושמירה על ערך הנכסים התפעוליות

 .http://www.habiragroup.com -בקרו ב, למידע נוסף. מעולה
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