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*מצגת זו מיועדת להצגה לחברים במאגר המשקיעים של הגשמה בלבד

 Multi Family רכישת קרקע, הריסת מבנים קיימים ובניית מתחם מגורים
הכולל 2 בניינים בני 4 קומות ו- 213 דירות בדה מוין, איווה

גיוס במסלול מימון לפרויקט חדש באיווה
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רכישת קרקע, הריסת מבנים קיימים 

 Multi Family ובניית מתחם מגורים

הכולל 2 בניינים בני 4 קומות ו- 213 דירות 

בדה מוין, איווה, ארה"ב.

גיוס במסלול מימון
לפרויקט חדש

בדה מוין, איווה

הדמיות הנכס

הזדמנות להשקעה בנדל״ן מניב, איווה, ארה״ב

שיתוף פעולה שני עם החברה היזמית שהינה 

בעלת ניסיון עשיר ברכישת והשבחת נכסי נדל"ן.
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* מבוסס על הערכות החברה היזמית   |   יובהר כי החזר הכספים הצפוי מן הפרוייקט כפוף להחזר ההלוואה לבנק

משך הפרויקט הצפוי 
כ- 36 חודשים, עם אפשרות
ל Buy-Out על ידי היזם החל

מ- 18 חודשים מתחילת הפרויקט.

סכום השקעה מינימלי 
החל מ- 30,000$

מיקום 
דה מוין, איווה

תמצית העסקה

ההלוואה הינה Non Recourse. המשמעות היא שהחזר קרן ההלוואה והריבית יבוצעו מתוך תזרים הפרויקט בלבד.
בטוחות | שעבוד על הזכויות הכלכליות של השותפות Hagshama Des Moines LLC, בחברת ה- LLC המחזיקה בנכס. 

הדמיית הנכס
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הנכס | איסט וילג', דה מוין 

הדמיות הנכס

SE 6th Street, Des Moines IA 201 :הכתובת

שטח המתחם: 3 אקר.

מספר יחידות דיור: 213 יח"ד.

תמהיל הדירות בקומפלקס:
 36 דירות סטודיו.

.)1BR( 129 דירות 2 חדרים 

.)2BR( 48 דירות 3 חדרים 

מספר חניות: 216 מקומות חניה תת קרקעית 

הפרוייקט יכלול שרותים כגון: בריכה, חדר כושר, 
לאונג', אבטחה, פארק כלבים וכו'. הפרויקט מקבל 
מענקים מהעירייה ומהמדינה לצורך פיתוח סביבתי, 

בין היתר במטרה לבנות פארק בצמוד לנכס עם 
שטחים ירוקים ומקומות ישיבה, אשר בו צפויים 

להתקיים קונצרטים, הופעות וירידי אוכל. 



5

מבנה ההחזקות בנכס

 Hagshama Des Moines LLC :תוקם שותפות
לשותפות זו יצטרפו עד 35 משקיעים, שותפים 

מוגבלים, ביחידות השקעה אשר בגינן יקבלו החזקה 
בשותפות המחזיקה בחברה המחזיקה בנכס.

על מנת לגייס את ההון הנדרש לעסקה, 
השותפות תשלים גיוס של עד 35 בעלי חוב

כנגד קבלת שעבוד על הזכויות הכלכליות של 
השותפות בחברת ה-LLC המחזיקה בנכס.

השותפות תעמיד את מלוא הגיוס - מימון והון, 
בניכוי הוצאות העסקה לטובת חברת הנכס, 

בהתאם להסכם עם היזם.

מסלול מימון
משקיעי הגשמה - 

מסלול הון

משקיעים נוספיםיזם

Hagshama
Des Moines

LLC

הלוואה

JV-החזקה בJV-החזקה בJV-החזקה ב

חברת הנכס

נכס
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מיקום

Des Moines, Iowa
דה מוין הינה בירת מדינת איווה )מיד-ווסט ארה"ב( ומהווה 
מרכז תעסוקתי לתעשיית הביטוח הענפה בארה"ב. דה מוין 
הוכתרה ע"י ה-Business Wire כמקום האולטימטיבי לחברות 
הביטוח, וזכתה במקום השלישי כ"בירת הביטוח" העולמית. 

העיר דה מוין ידועה גם בשירותים הפיננסים והשיווקיים שלה, ובשנים 
האחרונות נבנו בה אתרי לוגיסטיקה של חברות ענק, כגון: מייקרוסופט, 
פייסבוק ו- Hewlett Packard. המעסיקים הגדולים בעיר הינם 
 ,Mercy Medical Center בית חולים ,Wells Fargo & Co בנק
הרשת הרפואית UnityPoint Health, רשת הסופרמרקטים 
 The Principal הפיננסית  הייעוץ  חברת   ,Hy-Vee Inc
ועוד.   Nationwide הביטוח  חברת   ,Financial Group

בשנים האחרונות, עיריית דה מוין יוזמת ומנהלת עבודות תשתית 
רחבות היקף בעיר, הכוללות: בניית גשרים עיליים לחיבור 
 ,)”Sky Bridges“( הבניינים המרכזיים כפיתרון לימים קרים
סלילת שבילי אופניים רבים, עבודות גינון כלליות, שיפוץ גשרים 
קיימים והורדת תשתיות החשמל אל מתחת לפני האדמה.

לחץ למפת האזור

לכתבה בכלכליסט על שוק הנדל"ן בדה-מוין

https://www.google.co.il/maps/place/201+SE+6th+St,+Des+Moines,+IA+50309,+USA/@41.5854435,-93.6123043,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x87ee99b34332ccc5:0xd2c812d61b754494!8m2!3d41.584971!4d-93.6079086?hl=en
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3725468,00.html
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השכונה

East Village
East Village – הנכס ממוקם דרומית לשכונת איסט וילג' באזור שהיה 
מיועד לתעשייה וכעת עובר הסבה למגורים ומסחר בחסות העירייה 
המשקיעה משאבים רבים באזור, ע"י מתן הקלות מס ומענקים ליזמים 

לצורך פיתוח שטחים ציבוריים ודיור בר השגה. 

שכונת איסט וילג' הינה שכונה מרכזית בעיר דה מוין הכוללת בנייני 
מגורים, משרדים ואזורים מסחריים, ומהווה את אחת השכונות 
השוקקות ביותר בעיר. השכונה עוברת התפתחות אורבנית וכבר היום 
ניצבים מספר פרויקטים למגורים הממוקמים בין עסקים מקומיים, 
בנייני משרדים ובנייני ממשל, חלקם מאוכלסים וחלקם בתהליכי 

אכלוס או בנייה. 

התכנון הינו להמשיך את פיתוח השכונה לכיוון דרום, עד למפגש 
עם שדרת MLK הממוקמת דרומית לנכס. העבודות מתבצעות תחת 
פיקוח צמוד של העיר וכוללות שילוב של תעסוקה, מגורים ומסחר, 

לצד העברת מוסדות ציבור לאזור זה. 

 Interstate 235 מבחינת מיקום, השכונה נתחמת ע"י כביש ראשי
מצפון, רחוב East 14th ממזרח ונהר דה מוין ממערב ודרום, וגודלה 
מאפשר התניידות רגלית, כמו גם הליכה/רכיבה על אופניים לדאון 
טאון, שנמצא כ-5 דק' נסיעה ובו נמצאים מירב מקומות התעסוקה. 
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אודות היזמים

חברת TWG הוקמה בשנת 2007 ומתמחה בייזום והשבחת נכסי נדל"ן. כיום החברה פועלת ב-6 מדינות: אינדיאנה, אוהיו, אלינוי, מישיגן, איווה וושינגטון. 
TWG משמשת בפרויקטים שלה גם כקבלן הראשי )GC( ומתמחה בפיתוח, בנייה וניהול של נכסים. החברה מלווה את הנכס כבר משלב הרעיון ועד לשלב 

האכלוס ומכירה. לחברה צוות ניהולי מקצועי ומנוסה, אשר יחד עם עובדי החברה מוביל בדייקנות ובמקצועיות את כל תהליך ההשקעה, לרבות חיתום, 

בנייה, השבחה וניהול הנכסים. מאז היווסדה סיימה החברה כ- 45 פרויקטים הכוללים 4,450 יח"ד )מתוכם 60% בנייה חדשה ו-40% השבחה(. כיום בבעלותה 

וניהולה של החברה כ- 3,000 יח"ד בכ- 33 נכסים. בשלוש השנים האחרונות החברה בונה ומשביחה בין 1,400-1,500 יח"ד של Multi Family בשנה, ונמצאים 

בביצוע 15 פרויקטים הכוללים בסה"כ 1,300 יח"ד של בנייה והשבחה, כאשר רובם בנייה חדשה.

Joseph Whitsett | מנכ"ל

שנות   15 בעל  הינו   Whitsett מר 

ניסיון בנדל"ן. בעל תואר בחשבונאות 

עסק  דרכו  בתחילת  דין.  ובעריכת 

בייעוץ מס לחברות נדל"ן.

ב-1991  הצטרף למשרד עורכי הדין  

Ice Miller והפך לשותף ב-1996.

לנכסי  פיננסי-משפטי  בייעוץ  רב  ניסיון  בעל   Whitsett מר 

 Joseph דיור בר השגה. בשנת 2005 הצטרף נדל"ן בתחום 

לחברת Pedcor Investments שם ניהל את הפיתוח והמימון 

עד  זאת  בארה"ב,  מדינות  במספר   Multi Family דיור  של 

.TWG לשנת 2007 אז הקים את חברת

Dennis Dye | מנהל 

של  ניסיון  בעל  הינו   Dennis Dye מר 

25 שנה בתחום הנדל"ן. הוא אחראי על 

על  נכסים,  של  ורכישה  שווי  הערכות 

 market פיתוח, מימון ומכירה של נכסי

הוא  בנוסף  מסחריים.  ונכסים   rate

ממונה גם על ניהול כספי החברה.

בעברו כיהן כ- 12 שנים כסגן הנשיא בחברת Browning, שם הוא 

כיהן  כן  לפני  הפיתוח של החברה.  פעולות  כל  על  היה אחראי 

כסגן נשיא וכשותף בחברת Camile Products. למר Dye תואר 

בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים.

Tony Knoble | נשיא 

 10 בעל  הינו   Tony Knoble מר 

שנות ניסיון. הוא החל את הקריירה 

 Pedcor Investments בחברת 

כמנהל פיתוח עסקי ואחראי מימון. 

 TWG חברת את  ייסד  מכן  לאחר 

בה הוא מכהן כנשיא ושותף. 

החברה היזמית

לאתר החברה

http://twgdev.com/
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Lockerbie Lofts | Indianapolis, IN :כתובת הנכס
רכישת קרקע, בנייה של 215 דירות

North Capitol Apartments | Indianapolis, IN 800 :כתובת הנכס
רכישה, השבחה ומכירה של 111 דירות יוקרה

דוגמאות לפרויקטים דומים שביצעה החברה
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יתרונות הפרויקט

חברה יזמית - חברת TWG מתמחה בייזום והשבחת נכסי נדל"ן ב-6 מדינות: 
אינדיאנה, אוהיו, אלינוי, מישיגן, איווה וושינגטון. TWG משמשת בפרויקטים 
שלה גם כקבלן הראשי )GC( ומתמחה בפיתוח, בנייה וניהול של נכסים. 
החברה מלווה את הנכס כבר משלב הרעיון ועד לשלב האכלוס ומכירה.

שיתוף פעולה שני עם החברה היזמית.

משך זמן - התכנית העסקית הינה לתקופה של 36 חודשים, עם 
אפשרות ל Buy-Out על ידי היזם החל מ- 18 חודשים מתחילת הפרויקט.

מיקום - דה מוין הינה בירת מדינת איווה ומהווה מרכז תעסוקתי לתעשיית 
הביטוח הענפה בארה"ב. העיר ידועה בשירותים הפיננסים והשיווקיים 
שלה, ובשנים האחרונות נבנו בה אתרי לוגיסטיקה של חברות ענק, כגון: 
מייקרוסופט, פייסבוק ו- Hewlett Packard. המעסיקים הגדולים בעיר 
 ,Mercy Medical Center בית חולים ,Wells Fargo & Co הינם בנק

הרשת הרפואית Unity Point Health ועוד. 

נגישות - השכונה נתחמת ע"י כביש ראשי Interstate 235 מצפון, 
רחוב East 14th ממזרח ונהר דה מוין ממערב ודרום, וגודלה מאפשר 
התניידות רגלית, כמו גם הליכה/רכיבה על אופניים לדאון טאון, 
שנמצא כ-5 דק' נסיעה ובו נמצאים מירב מקומות התעסוקה. 

הפרויקט צפוי לקבל מענקים מהעירייה ומהמדינה.

קדימות חלוקה ברווחים לבעלי ההון העצמי )מחזיקי יחידות 
ההשתתפות והיזם(.
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הגשמה | איך זה עובד

התיאור להלן הינו תיאור כללי של תהליך ההשקעה, אך ייתכנו שינויים בין השקעה להשקעה

מחלקת קשרי המשקיעים מציגה 

למשקיעים את פרטי ההשקעה:

 יתרונות העסקה, מיקום, 
   תנאים

 מסלולי השקעה אפשריים

 שקיפות מלאה בכל הפרטים

משקיעים אסטרטגיים: 

יזמים/משקיעים גדולים בוחרים 

בהגשמה: מנרב, אלקו, שפיר, 

קיבוצים, משפחות אמידות

מחלקת בקרת ההשקעות מלווה 

את הפרויקט לכל אורך הדרך:

 אנליסטים מיומנים הנמצאים 
   בקשר ישיר עם היזם

 חברות מוניטורינג בלונדון 
    ובארה"ב בוחנות ומבקרות 
   את הפרויקטים עד לסיומם

 זיהוי עיכובים ואירועים בלתי 
   צפויים בזמן אמת

מחלקת פיתוח עסקי בוחנת את היזם 

והפרויקט המוצע:

 בחינת ניסיונו ורמת הידע המקצועי

 בדיקת הצלחתו בפרויקטים 
   קודמים שביצע

 ביקור במשרדי היזם ובפרויקט

 בחינת המבנה הארגוני של 
   חברת היזם

 הצגת היזם/הפרויקט ואישורם 
    ב"וועדת השקעות" בנוכחות 
    השותפים, מנהלי המחלקות 

   ודירקטור חיצוני

 ניהול מו"מ לסיכום התנאים 
   המסחריים 

מחלקת האנליזה עורכת בדיקת 

נאותות של היזם וההשקעה המוצעת:

 בדיקת היכולת הכלכלית של היזם

 בחינת התכנית העסקית לרבות 
   מחירי מכירה ועלויות הפרויקט

 השוואה למחירים באזור

 מיקום הפרויקט

 הכרת הרגולציה לרבות היתרים 
   ומגבלות

 בחינת הסכם העקרונות )LOI( עם 
   הגוף המממן

 בחינת רגישות העסקה והיתכנותה

 זיהוי חוזקות וחולשות בעסקה

המחלקה המשפטית בוחנת את 

ההיבטים המשפטיים:

 הסכם הרכש

 הגנות ובטוחות

 הבשלת התנאים לקלוזינג

 גיבוש מבנה משפטי ומיסויי

 הסכם השותפות עם חברת היזם

 וידוא רישום הנכס על שם 
    שותפות משקיעי הגשמה - 

   כבטוחה

 במסלול המימון - וידוא רישום 
   שיעבוד על הנכס

בקרת השקעות הצגת העסקה
למשקיעים

בדיקת נאותות 
משפטית

בחינת העסקה בחינת היזם
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הגשמה | הגנות ובטוחות

התיאור להלן הינו תיאור כללי של הגנות ובטוחות בהשקעה, אך ייתכנו שינויים בין השקעה להשקעה

בעלות בנכס     בעלות ישירה של המשקיעים בחברה המחזיקה בנכס בהתאם לחלקם היחסי בהשקעה.

ערבות אישית     כל יזם מחויב לחתום ערבות אישית ולהתחייב לניהול נאות של הפרויקט )הערבות אינה לתוצאות העסקיות של ההשקעה(. 

הסכם עקרונות )LOI(    קיומו של מסמך עקרונות שבו מופיעים עיקרי ההלוואה שנותן הגוף המממן לפרויקט. 

בדיקת נאותות     בדיקת נאותות מקיפה הנערכת על ידי מחלקת האנליזה על היזם ועל הפרויקט לפני כל השקעה. 

מחירי מכירה     עריכת בדיקת הנאותות לפי מחיר המכירה הנוכחי, ולא לפי מחיר מכירה עתידי. 

כפיית מכירה     אפשרות לכפות מכירה במצבים מסוימים לפי IRR ידוע מראש.

זכות התערבות    זכות המוקנית להיכנס לנעלי היזם ולתפוס את מקומו כדי לנהל את הפרויקט. 

מנגנון קנס-פרס    אם השלמת הפרויקט מתעכבת, חלוקת הרווחים מול היזם משתנה לטובת המשקיעים.

הוצאות עודפות    מנגנון שבו הוצאות החורגות מהתכנית העסקית מאושרות מראש על ידי הגשמה וחלות על היזם. 

קדימות במפל התשלומים   קדימות במרבית הפעמים למשקיעים )Preferred( לפני חלוקת הרווח ליזם. 

החלטות מהותיות    במקרים מהותיים )כגון מכירת הנכס, מימון וכו'( נדרש אישור הגשמה.

בטוחות ייחודיות    בכל השקעה מופעלות הגנות ובטוחות המותאמות לאותה השקעה. 
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שיתוף פעולה עם נאמנות לאומי 
כספי ההשקעה יופקדו לחשבון בבנק לאומי 

הוצאת כספים מהחשבון כרוכה בחתימה ואישור של נאמנות לאומי

הגשמה שיתופי פעולה

הגשמה
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הבהרה: מצגת תיאור הפרויקט שלהלן )"המצגת"( כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא נועדה למסירת מידע בלבד. 
המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד.

המידע במצגת אינו מתייחס לשיקולים או דרישות ספציפיים של משקיע פוטנציאלי כלשהו או להיבטים משפטיים, חשבונאיים, מיסויים, רגולטורים ואחרים הקשורים בהשקעה על ידי משקיע כאמור. בשום מקרה אין המצגת 
מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות 

ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.

במצגת ישנו מידע הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת קרן הגשמה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף 
מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות קרן הגשמה ו/או הפרויקט וכן 
מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות קרן הגשמה ו/או הפרויקט, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת קרן הגשמה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות 

הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג במצגת זו.

המידע במצגת כפוף לשינויים, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים, לרבות תנאי ההשקעה במלואם, הסכם השותפות או הסכם ההלוואה )לפי העניין(; מסמכים אשר הם, והם בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת 
החברה.

"ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד. הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור 
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 )"חוק ניירות ערך"( הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים )כמפורט בסעיף 15א)א()1( לחוק ניירות ערך ובתקנותיו( אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת 

פרסום תשקיף. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת כהצעה לציבור לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994. 

פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים לשותף הכללי )"הליך המשא ומתן"(. במסגרת הליך המשא ומתן, יחשפו עד 35 משקיעים בהתאם לסעיף 
15א)א()1( לחוק ניירות ערך ותקנותיו, לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס, ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של 

ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים )כמפורט בסעיף 15א)א()1( לחוק ניירות ערך ובתקנותיו( באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי". 


