רכישה והשבחה של  22בניינים בלב

FÜRSTENWALDE

29TG

• 6בלוקים 22 ,בניינים ו 317 -יחידות
דיור בעיר מרכזית מרחק  30דקות
ברכבת מברלין
•רמת ביטחון גבוהה ופוטנציאל
עליית ערך משמעותי
•תשואה שוטפת גבוהה לאורך חיי
ההשקעה
•עיר בצמיחה עם הגירה חיובית חזקה
ועלייה עקבית במחירי השכירות
•מימוש לאחר  3-5שנים עם אפשרות
להמשך החזקה ותשואה שוטפת
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תקציר מנהלים
לאחר  10שנים בהן אנו פועלים בהצלחה רבה בברלין,
מצאנו כי הצמיחה החזקה והמתמשכת של ברלין
ומצוקת הדיור בעיר ,מובילה חלק מהאוכלוסייה
הנוהרת אליה לערים הסמוכות.
בעקבות כך ,בחודשים האחרונים ,התחלנו לחפש
הזדמנויות השקעה באזורים הסובבים את ברלין.
במרחק שתי תחנות רכבת בלבד ו 30 -דקות מברלין
איתרנו בעיר  Fürstenwaldeהזדמנות יוצאת דופן.
העיר במחוז  Brandenburgנהנית ממגמת צמיחה
חזקה ,הן בכמות ובאיכות האוכלוסייה והן במחירי
השכירות.
לאחר איתור נכסים מתאימים להשקעה ייסדנו את
השותפות המוגבלת  29TGאשר תזמין משקיעים
לרכישה משותפת של  22בניינים ( 317יחידות דיור)

אודות היזם

Inspiration Group

במיקומים מצוינים בעיר ובמחיר נמוך ממחיר השוק.
כבר מיום הרכישה ,התזרים הנקי המתקבל מהשכירות
צפוי לספק תשואה שוטפת אטרקטיבית ,בשילוב רמת
הביטחון הגבוהה הקיימת בברלין ובסביבתה.
משקיעים בפרויקט ייהנו מבעלות על נכסים איכותיים
במיקום מצוין בשערי העיר ברלין ,מוקד השקעות
הנדל"ן המובחר של אירופה .היזם יפעל להשבחת
הנכסים ולהעלאת השכירות המתקבלת במטרה
להעלות את התזרים המתקבל ואת שווי הנכסים.
על פי התוכנית העסקית תתבצע מכירה של הנכסים
לאחר כ 5 -שנים.
העסקה מייצגת שילוב ייחודי של בטחון גבוה ,תשואה
שוטפת גבוהה לאורך חיי השקעה ופוטנציאל העלאת
ערך משמעותי.

אין האמור לעיל מהווה הצעה להשקעה כמשמעותה בחוק ני"ע ,פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק
במסגרת הצעה עתידית ,ככל שתהיה כזו ,ובהתאם לשיקול הדעת של המציע כמובהר בהמשך.

 Inspiration Groupהוקמה בשנת  ,2008כבית
השקעות המתמחה בשוק הנדל”ן בברלין .החברה
מציעה חבילות השקעה אטרקטיביות ומעטפת ניהולית
ואחזקה מלאה.
לקבוצה  3משרדים בעולם :בברלין ,בתל אביב
ובהונג קונג עם צוותים מקצועיים ומנוסים ,גרמניים
וישראליים.
ל Inspiration Group -ניסיון מוכח ומוצלח בייזום,
שיווק וניהול פרויקטי נדל“ן בברלין וסביבתה ,עם
מכירות של למעלה מ 1,200 -דירות וכ 50 -פרויקטים,
תוך הקפדה על שקיפות ואמינות.

הקמנו את  Inspiration Groupבמטרה
לרכז במקום אחד את כלל המידע והשירותים הנלווים
אותם חיפשנו אנו כמשקיעים  -ייסדנו ארגון שמייצר
בטחון ,שקיפות ומקצועיות עבורכם המשקיעים.

רכש
רשת קשרים ענפה עם מתווכים מקומיים
צוות רכישה מנוסה המבצע בדיקות
נאותות מקיפות

השקעות בעלות ערך מוסף
ניהול השקעה פרו-אקטיבי המתמחה
באופטימיזציה של ביצועי ההשקעה

גיוס כספים ומכירות
מכירות גלובליות וקמפיינים שיווקיים
בינלאומיים ברמה גבוהה

החברה שהקמנו מכוונת לייצר הצלחה בהשקעות,
תוך מתן שקט ובטחון מלא בניהול ההשקעה באופן
מקצועי .מקווים שתצטרפו אלינו למסע.

תומר יצחקי
מייסד

גור רוזנברג
מנכ"ל

גיא גורפיל
מייסד

אורן גרליץ
סמנכ"ל רכש ופיתוח עסקי

אלעד יצחקי
סמנכ"ל שיווק ומכירות

תוכן עניינים >
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מודל עסקי

 IGפריסה גיאוגרפית

מזה  10שנים שקבוצת אינספירשיין מתמחה ברכישה,
השבחה והחזקת נכסים מסחריים ובנייני מגורים ביעד
המוביל להשקעות נדל"ן באירופה -ברלין (ארבע שנים
ברציפות בראש רשימת יעדי ההשקעה לפי .)PWC

3

משרדים

90
65

עובדים

תל אביב ,ישראל
 8עובדים
•גיוס הון וקשרי משקיעים
•מכירות  -שוק ישראל

1200+
לקוחות

משקיעים בפרויקטים של הקבוצה נהנים מהזדמנות
השקעה יוצאת דופן בשיתוף יזם מנוסה ומקצועי
במוקד השקעות עולמי בו לאדם הפרטי כמעט בלתי
אפשרי לאתר השקעות דומות.

ההשקעה בפרויקט יזמי הינה השקעה פיננסית
במהותה ,כאשר המטרה ,בדרך כלל ,היא לרכוש את
הנכס ולאחר העלאת ערכו למכור אותו במחיר גבוה
יותר ,כאשר הרווח מתחלק בין כלל השותפים בהתאם
לחלקם בהשקעה הראשונית.
ההשקעה בפרויקט יזמי ישירות עם היזם ,יוצרת זהות
אינטרסים ושותפות אמיתית לצד זמינות ומידע ממקור
ראשון אודות התקדמות הפרויקט ומצב ההשקעה.

ברלין ,גרמניה
 55עובדים
•מח' רכש וניהול נכסים
•מכירות  -שוק אירופה
•ניהול פרויקטים
•ניהול קשרי לקוחות

הונג קונג
 2עובדים
•מכירות  -שוק אסיה
•ניהול קשרי לקוחות

תוכן עניינים >
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תכנית ההשקעה

למה ברלין?
למה ?Fürstenwalde

•רכישה ,השבחה והחזקת נכסים מניבים בנתיב
הצמיחה וההתפתחות של ברלין.

•כבר ביום הרכישה מניבים הנכסים תשואה שוטפת
משמעותית וטומנים בנוסף פוטנציאל משמעותי
להעלאת שכירות ,תזרים וערך.

•הבניינים נרכשים במחיר נמוך ממחיר השוק
ועם שכירות ממוצעת נמוכה בכ 20%-משכירות
השוק.

•מימוש ההשקעה יכול להתבצע לאורך חיי
ההשקעה בנקודות זמן מוגדרות מראש או במועד
מכירת הנכסים.

יתרונות ההשקעה

•תשואה שוטפת
אטרקטיבית
•בעלות ישירה על
הנכסים

•השקעה ישירה עם היזם
•תקשורת ,ליווי ודיווח
שוטפים לאורך חיי
ההשקעה

•נכסים קיימים ומאוכלסים
במיקומים נבחרים בעלי
ביקוש רב לשכירות
•פוטנציאל השבחה גבוה

מחירי הנדל”ן בברלין ,בירת הכלכלה האירופית
המובילה ,עדיין נמוכים בצורה משמעותית מאשר
בערים כגון מינכן ,פרנקפורט והמבורג ובוודאי
בהשוואה ללונדון ולפריז.
מומחי נדל”ן מעריכים שמחירי הנדל”ן בברלין
ובסביבתה יעלו בצורה משמעותית בשנים
הקרובות בשל הביקושים הגבוהים הקיימים
בעיר ,מצבה הכלכלי האיתן של גרמניה
ועלויות הריבית הנמוכות באופן היסטורי.
ממשלת גרמניה פועלת להפיכתה של ברלין לבירתה
של אירופה .ההשקעות הממשלתיות בפיתוח
פרויקטים ציבוריים ותשתיות גבוהים מבכל עיר
אירופאית אחרת וכבר היום ברלין מהווה את יעד
התיירות ה 3 -בפופולריות בכל אירופה.

האוכלוסיה בברלין גדלה בקצב ממוצע של כ50,000 -
תושבים מדי שנה ,הגידול באוכלוסייה בצירוף מספר
נמוך של התחלות בנייה מובילים למחסור שנתי של כ-
 20,000יחידות דיור בברלין ולתפוסה כמעט מלאה
של דירות להשכרה.
התנאים הללו מהווים קרקע פוריה לעליית מחירי
הנדל"ן לא רק בברלין אלא גם בערים סמוכות.
ב ,Fürstenwalde -העיר הסמוכה ,מחירי הנדל"ן
והשכירות החלו מגמת עליה ברורה בשנת  2015כאשר
מחירי השכירות החופשית עלו בכ 50% -בתקופה הזו.
זה לא מפתיע מאוד בהתחשב בעובדה כי מדובר
בעיר הנמצאת במרחק שתי תחנות רכבת ו 30 -דקות
נסיעה בלבד מברלין ומציעה תרבות פנאי ואיכות
חיים בסביבה ירוקה.
ניתוח נתונים אודות העיר תמצאו בעמוד הבא.

•ניסיון עשיר של היזם
בפרויקטים בברלין וסביבתה
 בירת ההשקעות מס' 1באירופה

•רמת ביטחון גבוהה
ושקיפות מוחלטת

תוכן עניינים >
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Fürstenwalde
על האיזור

 Fürstenwalde / Spreeהיא העיר המאוכלסת ביותר
במחוז  ,Oder-Spreeזו עיר עם היסטוריה ארוכה
הממוקמת  50ק"מ דרום מזרחית מברלין ונהנית
מתחבורה מפותחת ונגישה.
תחנת  Fürstenwaldeנמצאת במרחק  30דקות ושתי
תחנות מתחנת ברלין  Ostkreuzומספקת לתושביה
שקט ושלווה קרוב לעיר האטרקטיבית והמבוקשת
ביותר באירופה.

כחלק מהבדיקות שביצענו באיזור הזמנו מחקר
מחברת  ,bulwiengesaחברת המחקר הגרמנית
המובילה בשוק הנדל"ן ,אלו הנתונים העיקריים
שעולים ממנו -
•העיר נהנית מהגירה מתמשכת
•צמיחה חזקה של  18.4%בשיעור המועסקים
בשנים האחרונות
•שיעור אבטלה נמוך מברלין
•עליה של כ 61% -בשכירות בשבע השנים האחרונות

לצפייה בסרטון ( )YouTubeלחץ כאן

 Fürstenwaldeהיא אחד מ 15 -מוקדי הצמיחה
העיקריים במחוז.
ענפי התעשייה כוללים חברות מתחום אספקת
הרכב ,אנרגיה ,פלסטיק ,צבעים ועיבוד מתכות,
חברות בניה ,יצרניות טכנולוגיה לאיחסון אנרגיה
ועוד.
ב Fürstenwalde -יש כ 280 -קמעונאים עם שטח
מכירות של כ  87,500מ"ר .כ 43%מהם ממוקמים
במרכז העיר.

מקורbulwiengesa AG, Real Estate Scout Offers 2014 - 2018 :

תוכן עניינים >
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הנכסים
15 M IN UTE S W

 יחידות דיור במרכז העיר317 - בניינים ו22 , בלוקים6
. במרחק הליכה קצר מתחנת הרכבתFürstenwalde

BUILDINGS
TAVERNA
ATHOS
REWE
SHOPPING

NETTO
SHOPPING

CITY PARK

TRAINSTATION
PARKBÜHNE

SHOPPING
CENTER
CINEMA

BERLIN

OLD CITY
KULTURFABRIK

RIVERSIDE

30 min

Ostkreuz
Fürstenwalde

FÜRSTENWALDE
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בלוק 1
פרטי הנכס המלאים יועברו במסגרת הצעת ההשקעה

*פרטים מלאים אודות הנכס יימסרו במסגרת הצעת השקעה בלבד

שנת הקמה

1930

מספר יח"ד

95

שטח להשכרה

 4,567מ"ר

בלוק 2
פרטי הנכס המלאים יועברו במסגרת הצעת ההשקעה

שנת הקמה

1930

מספר יח"ד

53

שטח להשכרה

 2,572מ"ר

*פרטים מלאים אודות הנכס יימסרו במסגרת הצעת השקעה בלבד

תוכן עניינים >
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בלוק 3
פרטי הנכס המלאים יועברו במסגרת הצעת ההשקעה

*פרטים מלאים אודות הנכס יימסרו במסגרת הצעת השקעה בלבד

שנת הקמה

1960

מספר יח"ד

27

שטח להשכרה

 1,739מ"ר

בלוק 4
פרטי הנכס המלאים יועברו במסגרת הצעת ההשקעה

שנת הקמה

1999

מספר יח"ד

15

שטח להשכרה

 999מ"ר

*פרטים מלאים אודות הנכס יימסרו במסגרת הצעת השקעה בלבד

תוכן עניינים >
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בלוק 5
פרטי הנכס המלאים יועברו במסגרת הצעת ההשקעה

*פרטים מלאים אודות הנכס יימסרו במסגרת הצעת השקעה בלבד

שנת הקמה

1957

מספר יח"ד

69

שטח להשכרה

 3,829מ"ר

בלוק 6
פרטי הנכס המלאים יועברו במסגרת הצעת ההשקעה

שנת הקמה

1930

מספר יח"ד

56

שטח להשכרה

 2,514מ"ר

*פרטים מלאים אודות הנכס יימסרו במסגרת הצעת השקעה בלבד

תוכן עניינים >
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תנאי ההשקעה
חבילות השקעה
החל מ € 200,000 -

Inspiration Group
תל -אביב
דרך מנחם בגין  ,7רמת גן
בית גיבור ספורט ,קומה 23
טלפון03-7949800 :
פקס03-7949801 :
www.inspirationgroup.biz
info@inspirationgroup.biz

הפרסום לעיל הינו פרסום כללי בלבד ואיננו מהווה הצעה לציבור לביצוע השקעה או פניה להציע הצעות לביצוע
השקעה .הצעה למשקיעים ממדינת ישראל ,תיעשה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח– "( 1968חוק
ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות ,תשנ"ד"( 1994 -חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה
ומכירה לעד  35משקיעים (כמפורט בסעיף  15א(א)( )1לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת
הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו.
פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת הצעה עתידית שתיעשה בהליך של משא ומתן פרטני
("הליך המשא ומתן").
במסגרת הליך המשא ומתן ,יחשפו לכל היותר  35משקיעים כמפורט בסעיף  15א(א)( )1לחוק ניירות ערך ובתקנותיו
לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס ,ורק המשקיעים לעיל
יוכלו לקחת חלק בהשקעה.
בהתאם לכך ,התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול המשקיעים הסופיים
(כמפורט בסעיף  15א(א)( )1לחוק ניירות ערך ובתקנות) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי.
קבוצת אינספיריישן וכן כל יישות אחרת הפועלת מטעמה ,אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה ,1995 -וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר
לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
בהתאם לכך ,על המשקיעים לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות ,חשבונאיות,
מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה ולבחינת הסיכונים הכרוכים בכל השקעה.
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