
השקעה באמצעות תשקיף
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בס"ד

תשקיף הצעה ראשונה לציבור
השקעה בשוק המבוקש והמתפתח של מעונות סטודנטים בארה"ב 

תשקיף בהיתר הרשות לניירות ערך

אין בהיתר משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם של פרטים אלה או 
הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

ההשקעה מיועדת לחברי מאגר המשקיעים של בסדנו בלבד

**נתון התשואה הצפויה, תקופת ההשקעה ונתוני ההשקעה הנם מידע צופה פני עתיד הכפוף, בין היתר, לגורמי הסיכון המתוארים בתשקיף ויתר 

הפרטים המופיעים בו. הפרטים במודעה זו לקוחים מתוך תשקיף החברה כפי שפורסם באתר הדווחים הרשמי של רשות ניירות ערך ואינם יכולים 

להחליף עיון בתשקיף הכולל את המידע המלא והמחייב אודות השותפות וניירות ערך שתציע, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך 

של השותפות. 

לחץ כאן לקישור הישיר במגנ"א המתייחס לתשקיף

מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור. ההצעה נעשית רק על פי התשקיף המהווה את המידע הכולל והמחייב.

 יחידות השקעה של  12,500$ ליחידה21% תשואה שנתית צפויה לפני מס**

https://www.magna.isa.gov.il/?q=2017-01-098164
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בס"ד

כרטיס ביקור
ביזמויות טכנולוגיות חדשניות  ישראלית-אמריקאית, המשקיעה  בסדנו היא קבוצת השקעות 

ובמיזמי נדל"ן נבחרים בישראל ובארה"ב.

פיננסיים,  יועצים  אנליסטים,  עסקים,  אנשי  של  רב-תחומי  מומחים  מצוות  מורכבת  בסדנו 

משפטנים ורואי-חשבון. הנהלת הקבוצה ויועציה פועלים יחדיו כדי לזהות הזדמנויות השקעה 

במיזמים מבטיחים, למנף אותן ולמקסם את פוטנציאל הרווח שלהן לטובת היזמים והמשקיעים 

עם קבוצת בסדנו.

העסקים,  בשוק  מוכחת  מקצוענות  עם  ומוסריים  אתיים  לערכים  מחויבות  משלבת  בסדנו 

ונוטלת חלק במגוון רחב של יוזמות קהילתיות.  

חוקי  כל  לפי  לפעול  למחויבותה  בנוסף  זאת  ההלכה,  כללי  כל  לפי  לפעול  מחוייבת  בסדנו 

המדינות שבהם היא פועלת.

מכלול  צעירות  לחברות  המספקת  ובארה"ב,  בישראל  שונות  פלטפורמות  מפעילה  בסדנו 

שירותים: פיננסיים, טכנולוגיים, משפטיים, שיווקיים ועוד.

חזון בסדנו
לפעול בשקיפות מלאה וחשיפת מכלול המידע בפני המשקיעים שלנו.

לספק כלים ליזמים לצורך קידום רעיונות, מיזמים ועסקים, מהשלב ההתחלתי ועד לשלבים 
מתקדמים.

להציע מסלולי השקעה בטווח סכומים וזמנים רחב, בתכנון מחושב השואף למקסם את סיכויי 
הרווח.

לכבד כל אדם ולפעול בהגינות ובשקיפות מול לקוחות, ספקים, נותני שירותים ומשקיעים.
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בס"ד

גדול,  משקיעים  מאגר 
רו"ח,  דין,  עורכי  ובינהם: 

רופאים, רבנים ועוד
אליעזר גרוס - מייסד ויו"ר: בעל 35 שנות 
ארה"ב  בישראל,  עסקית  ביזמות  נסיון 
מכירות  בשיווק,  רב  ניסיון  בעל  ואירופה. 
בעלים  משקיע,  ומתן.  משא  וניהול 
היטב  מעורה  רבות.  בחברות  ודירקטור 

באקו-סיסטם הישראלי והאמריקאי.  

שנות   25 בעל  מנהל:   - ביטון  יעקב 
בישראל  העסקי  הפיתוח  בעולם  נסיון 
רב  ניסיון  בעל  בינלאומיים.  ובשווקים 
ארגון.  חוצי  ומהלכים  תהליכים  בניהול 
דירקטור במספר חברות מתחום ההייטק 

ותעשיה מסורתית.

ניהול עשרות מיזמים שונים,
מתוכם 7 מיזמי נדל"ן

משרדי החברה: 
קניון הר חוצבים, ירושלים, ישראל

וול-סטריט, ניו-יורק, ארה"ב

שנת  הקמה: 2012
5 שנות הצלחה

מי אנחנו?
קבוצה עסקית הפועלת עפ"י כל כללי ההלכה והוראות הדין
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בס"ד

תהליך האיתור
• איתור נכסים - נעשה באמצעות חברות מקומיות המתמחות באזור הפרויקט,

• בחירת היזם - בחירת יזמים נמרצים, אמינים, מנוסים ובעלי נסיון וקשרים.

• השקעות שנבדקו מראש – כל השקעה עוברת תהליך של בדיקת נאותות: בדיקת 

הנכס באמצעות גורמי מידע חיצוניים מקצועיים, הוצאות מתוכננות בתוכנית העסקית, 

לפרוייקט,  שירותים  נותני  מול  חוזים  דומים,  נכסים  של  ומכירה  שכירויות  מחירי 

פוליסות ביטוח נדרשות ועוד.

• בחינת העסקה - בחינת סבירות התכנית העסקית, בחינת אפשרות לקבלת מימון 

בנקאי, יכולת גיוס ממשקיעים בתוך זמן קצר, בחינת המבנה המשפטי המועדף, ביצוע 

בדיקות שונות לגבי הנכס.

מקונטיקט  סנדמן  עו"ד  משרד  ידי  על  מלווה  העסקה   - משפטית  נאותות  בדיקות   •

המתמחה בליווי עסקאות נדל"ן מסוג זה. 

והמדיה  העיתונות  בסדנו,  לקוחות  מאגר  באמצעות  תיעשה    - למשקיעים  פנייה   •

הדיגיטלית. 

• בקרת השקעות - ליווי היזם / קבלן עד לסיום הפרויקט, תוך זיהוי עיכובים ובלת"מים.
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בס"ד

הצטרפו אלינו
• מכפיל כוח – קבוצה עסקית בעלת רקורד מנצח בשוק היזמי והעסקי.

• יזם בעל ניסיון וידע רב שנים בתחום יזמות הנדל"ן בישראל ובארה"ב.

• הצפת ערך – שמירה על הכספים וייצוג של המשקיעים מול היזם וזאת לאור היעדר אינטרס.

• אחריות – ליווי צמוד של משרדי עו"ד ורו"ח מובילים והיזמים של הפרוייקט, בשקיפות מלאה.

• משרד עו"ד מלווה ל Bseed )בסדנו ארה"ב( - DLA Piper, מהפירמות הגדולות בארה"ב.

• משרד עו"ד מלווה לעסקה-  סנדמן ושות', מהמובילים בתחום הנדל"ן בעיר העסקה, ניו- הייבן.

• משרד רו"ח מלווה לתשקיף - Ernst&Young, מהגדולים בעולם

• משרד רו"ח מלווה  לעסקה - Roth&Co, המשרד המוביל והגדול בברוקלין.

אפסיות,  בבנק  הפקדונות  על  כשהריביות   – נמוכה  ריבית  בסביבת  השקעה  אלטרנטיבת   •
בדרך  ברור  יתרון  למשקיע  מעניקה  לו,  המשיקים  הידע  ועולמות  הנדל"ן  שוק  עם  הכרותינו 

לבחירת ההשקעה הנכונה וגוון תיק ההשקעות, תוך גידור סיכונים ובשאיפה למקסום רווחים. 
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בס"ד

הדמיות הפרויקט
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בס"ד

  תמצית הפרוייקט

מרכז מסחרי, חדר 
כושר, חדר לימוד, 

אולמות רווחה, 
קפיטריה, מגרשי 
ספורט ומתקנים 

לרווחת הסטודנטים

בעיר ניו-הייבן קיימים 
בילוי  מקומות  מגוון 

לצרכי התושבים

שטח המבנה הקיים  
 43,339SQF

לאחר שיפוץ והבניה 
הנוספת, השטח 

הכללי יעמוד על כ-  
 103,339SQF

הבנייה מתוכננת 
להתחיל בינואר 

2018

השיפוץ והבניה 
הנוספת יעמידו 

קומפלקס מעונות 
חדש בסטנדרט גבוה 
בו יהיו 82 יחידות דיור 
הכוללות 254 חדרי 

סטודנטים

מועד סיום צפוי של 
הפרויקט: 

מרץ  2019 

רכישת קרקע עם 
בניין קיים

מיקום בקרבה 
לקמפוס של 

 ,SCSU אוניברסיטת
 New Haven

 County,
 Connecticut 34

Level street

לאחר השלמת 
הבנייה, הנכס צפוי 
להניב לשותפות 

בסדנו גם הכנסות 
בגין שכר דירה 

עד לסיום מכירת 
הפרוייקט

* העסקה כפופה לאישור עיריית "ניו-הייבן" לפיתוח המקרקעין בהתאם לתכנית היזם, השלמה מוצלחת של בדיקות הנכס, השגת תנאי בדיקת הנאותות, תשלום כל המיסים. 
** במידה ולא יושגו כל האישורים מעיריית 'ניו-הייבן' לפיתוח המקרקעין, יושבו כספי ההשקעה למשקיעים בניכוי 4% עבור ההוצאות.
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בס"ד

תמצית העסקה
פרויקט ייזום ופיתוח

SQF( ועליו בניין קיים, ביצוע שיפוץ  רכישת קרקע בשטח של כ-6 אקר, )כ - 260,000   •
ובניה נוספת ולאחר מכן, השכרה ומימוש של מעונות לסטודנטים בהיקף  של כ- 82 יחידות 

דיור  בנות מס' חדרים כל אחת ובסה"כ 254 חדרים

Level street 34, New Haven county, Connecticut  :כתובת הנכס •

• עלות הנכס :  נכס קיים – 1,118,000 דולר, תיווך כ- 50,000 דולר. סכום ההשקעה בשיפוץ 
ובניה יעמוד על כ-12,400,000 דולר

SQF 43,000 -שטח המבנה הקיים: כ •

SQF 60,000 -תוספת בניה: כ •

SQF 103,000 :לאחר שיפוץ ובניה נוספת •

 SQF 500-1200 :גודל כל יחידת דיור •

• כל יחידה תכלול חדרי רחצה פרטיים, מטבח מאובזר ואזור מגורים משותף לדיירי היחידה

• הקומפלקס יכלול מרכז מסחרי, חדר כושר, חדרי לימוד, אולמות רווחה, קפיטריה, מגרשי 
ספורט ומתקנים לרווחת הסטודנטים
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בס"ד

תמצית העסקה - המשך
• סוג ההשקעה המוצעת : שותפות

• סה"כ עלות הפרוייקט: כ- 13,580,000 דולר

• סכום ההשקעה: סך של כ-7,000,000 דולר ) כ- 6,300,000 דולר יושקעו ע"י השותפות ועוד כ-700,000 
דולר ע"י היזם(

ו- 10%  דולר(    6,300,000( כאשר 90% לשותפות   LLC בנכס הנרכש:  באמצעות תאגיד  • החזקה 
)7,000,000( ליזם.

• מימון בנקאי נוסף: עד 7,000,000 דולר

• מחיר יחידת השקעה: 12,500 דולר ליחידה )504 יח' השקעה סה"כ(

• משך הבניה הצפוי: כ-15 חודשים

• משך האכלוס הצפוי: כ-12 חודשים מסיום הבניה

• צפי החזר ההשקעה: אמצע 2020

• צפי תשואה: כ- 21% שנתי *

• חלוקת רווחים: בכפוף למבנה המשפטי ולסדר התשלומים.
1.  החזר סכום ההשקעה נטו לשותפים בחלק היחסי.

2. יתרת הסכומים יחולקו בין השותף הכללי )20%( והשותפים המוגבלים )המשקיעים( 80%. 
3. השותף הכללי יהיה זכאי לעמלת יזום בסך כולל של 600,000 דולר. 

4.  יתרת חלוקת הרווחים תעמוד על 25% ליזם ו-75% לשותפות , ככל שהרווחים יהיו יותר מ-20% 

*נתון התשואה הצפויה, תקופת ההשקעה ונתוני ההשקעה הנם מידע צופה פני עתיד הכפוף, בין היתר, לגורמי הסיכון המתוארים 
בתשקיף ויתר הפרטים המופיעים בו. הפרטים במודעה זו לקוחים מתוך תשקיף החברה כפי שפורסם באתר הדווחים הרשמי 
של רשות ניירות ערך ואינם יכולים להחליף עיון בתשקיף הכולל את המידע המלא והמחייב אודות השותפות וניירות ערך שתציע, 

בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של השותפות . 

לחץ כאן לקישור הישיר במגנ"א המתייחס לתשקיף

https://www.magna.isa.gov.il/?q=2017-01-098164
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בס"ד

חוזקות העסקה       
• העסקה על פי תשקיף בהיתר הרשות לניירות ערך )אין בהיתר רשות ניירות ערך לפרסם את 
התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת 

דעה על טיבם של ניירות ערך המוצעים.(

הסכום.  מלוא  את  לגייס  תצליח  לא  השותפות  אם  גם  יועבר  השותפות  של  ההשקעה  סכום   •
במקרה זה, יועמד מימון ביניים ע"י בסדנו.

• העסקה משלבת פיתוח ומכירה של הנכס הקיים. עד המכירה, תיתכן הכנסה שוטפת משכירות 
וככל שתהיה, תשפר את התשואה  זו לא חושבה בתחשיב הרווחים הצפויים  )הבהרה: הכנסה 

למשקיעים(.

יעוץ  למתן  בעולם  והמובילות  מהגדולות   CBRE* חברת  ע"י  הוכנה  לפרוייקט  השווי  הערכת   •
ושירותים בענף הנדל"ן. 

• היזם – מר אייל פרייס. לבסדנו היסטוריית שת"פ מוצלח ב-3 פרויקטים עם היזם.

יפעל  הנכס,  וניהול  פיתוח  לרכישה,  כאחראי  הנדל"ן.  בתחום  שנה   20 של  ניסיון  פרייס  לאייל   •
להשגת מטרות הפרויקט עם בצ"מ מקסימלי של 10%.

• שוק מעונות הסטודנטים פורח** – נרשם שיא כל הזמנים ברישום לאוניברסיטאות בארה"ב וכן 
בהקמה והרחבה של מעונות סטודנטים. והתחזית היא שהגידול צפוי להימשך.

• העסקה מוצעת למאגר המשקיעים של קבוצת  בסדנו בלבד.

https://www.cbre.com  :CBRE  לאתר חברת *
 ** http://florida.colliers.com/hubfs/Market_Reports/2016/Student%20Housing%20National%20Sales%20
Report%20YE%202016.pdf

http://florida.colliers.com/hubfs/Market_Reports/2016/Student%20Housing%20National%20Sales%20Report%20YE%202016.pdf
http://florida.colliers.com/hubfs/Market_Reports/2016/Student%20Housing%20National%20Sales%20Report%20YE%202016.pdf
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בס"ד

התמהיל יחידות ההשקעה ותשואה צפויה *

**נתון התשואה הצפויה, תקופת ההשקעה ונתוני ההשקעה הנם מידע צופה פני עתיד הכפוף, בין היתר, לגורמי הסיכון המתוארים בתשקיף ויתר הפרטים המופיעים בו. הפרטים במודעה זו לקוחים 

מתוך תשקיף החברה כפי שפורסם באתר הדווחים הרשמי של רשות ניירות ערך ואינם יכולים להחליף עיון בתשקיף הכולל את המידע המלא והמחייב אודות השותפות וניירות ערך שתציע, בטרם 

קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של השותפות.

** 3 שנים

לחץ כאן לקישור הישיר במגנ"א המתייחס לתשקיף

מחיר יחידת השקעה

$12,500

תשואה* צפויה לשנה

21.02%

רווח נקי )לפני מס(
לתקופת ההשקעה**

63.06%

https://www.magna.isa.gov.il/?q=2017-01-098164
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אמצעי 
זהירות
והגנות

חשבון
נאמנות

מפקח
מיוחד

מנגנון
שיפוי

מנגנוני
בקרה

בדיקת
נאותות

בעלות
בנכס

תקרת הוצאות 
מוגבלת מראש

תשקיף 
בהיתר 

רשות ני"ע

אין בהיתר רשות 
ניירות ערך לפרסם 
את התשקיף משום 

אימות הפרטים 
המובאים בו או 

אישור מהימנותם 
או שלמותם ואין בו 

משום הבעת דעה 
על טיבם של ניירות 

ערך המוצעים.
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פרויקטים קודמים בניו-הייבן מבית בסדנו

פרויקט ייל - רחוב דאגט 69

• שטח המבנה: כ - SQF 100,000  - שיפוץ חיצוני וחלוקה מחדש של השטח הפנימי.

• צפי סיום: סוף שנת 2018

פרויקט ייל 1 - רחוב צ'אפל 1269

• שטח המבנה: כ - SQF 16,000  - שיפוץ וחלוקה מחדש והוספת שטחים נוספים

• צפי סיום: אמצע שנת 2018

פרויקט ייל 2 - רחוב צ'אפל 1303

• שטח המבנה: כ - SQF 16,000  - שיפוץ וחלוקה מחדש והוספת שטחים נוספים

• צפי סיום: סוף שנת 2018

אודות היזם
• היזם EM INVEST LLC הינה חברה בבעלותו 
ובשליטתו של מר אייל פרייס, אשר הינו בעל ניסיון 

של מעל 20 שנה בתחום הנדל"ן. 

את  העביר  פרייס  אייל  מר   ,2011 משנת  החל   •
פעילותו ומגוריו לארה"ב, ומאז הוא עוסק בתחום 
התמקדות  תוך  בארה"ב,  נדל"ן  פעילות  ייזום 

במדינת ניו-יורק ובמדינות הסמוכות לה. 

של  הרביעי  הפעולה  שיתוף  מהווה  זה  פרויקט   •
קבוצת בסדנו עם היזם. 

• הצוות המנהל מתחלק בין צוותים מקצועיים של 
היזם לצוותי פיקוח מטעם בסדנו.
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בס"ד

תמונות של אוניברסיטת SCSU - הקמפוס והמעונות
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בס"ד

שוק מעונות הסטודנטים בארה"ב*
⋅ כ- 21 מיליון סטודנטים צפויים ללמוד בשנת 2017 באוניברסיטאות ומכללות בארה"ב - שיא 

כל הזמנים.

⋅ צפי גידול כ-1.6% לשנה עד שנת 2025 )לא כולל מכללות(

⋅ מחקר שנערך ע"י Axiometrics הראה כי סקטור המעונות לסטודנטים פחות רגיש לתנודות 
השוק

יותר  וכתוצאה מכך  וזקוקים לשיפוץ.  מרבית מעונות הסטודנטים באוניברסיטאות מיושנים   ⋅
יחידת דיור מתחיל  ו"המרוץ" למציאת  ויותר סטודנטים בוחרים לשכור דירות מחוץ לקמפוס 

מספר חודשים טרם פתיחת שנת הלימודים.

של  הצעיר  מהגיל  כתוצאה   ,) מהממוצע  כפול   ( מושכרים  בניו-הייבן  מהבתים  כ-64%   ⋅
האוכלוסייה מהכמות הגדולה של הסטודנטים החיים בעיר.

⋅ בטחונות תשלום שכ"ד - קיים פיקדון על סך שני חודשי שכירות וערבות אחד ההורים

⋅ במסגרת אופציות המגורים האלטרנטיביות שנמצאות בקמפוס אוניברסיטת SCSU, הדירות 
בקמפוס המערבי הן הדומות ביותר לדירות שיבנו בפרויקט, וזאת למרות שהדירות הן בנות 13 
שנים. לצד זאת, שוק השכירות בניו-הייבן מאופיין בשיעורי תפוסה גבוהים ויציבים, תוך עליה 

מתמשכת במחירי השכירות.

⋅ הביקוש בשוק גבוה, במיוחד בקרב סטודנטים אשר הצרכים שלהם לא מקבלים מענה מספק 
מפתרונות הדיור בתוך הקמפוס.

⋅ ע"פ סוכנות הדירוג פיץ', שוק הדירות בניו-הייבן מוערך בחסר של כ-23%

 * http://florida.colliers.com/hubfs/Market_Reports/2016/Student%20Housing%20National%20Sales%20
Report%20YE%202016.pdf

http://florida.colliers.com/hubfs/Market_Reports/2016/Student%20Housing%20National%20Sales%20Report%20YE%202016.pdf
http://florida.colliers.com/hubfs/Market_Reports/2016/Student%20Housing%20National%20Sales%20Report%20YE%202016.pdf
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אזור ההשקעה
• ניו-הייבן* היא עיר בדרום מדינת קונטיקט, הממוקמת כ-129 ק"מ מהעיר ניו 
יורק. אוכלוסיית העיר מונה כ-130,612 תושבים; הגיל החציוני של התושבים 
הוא 30.3 שנים, גיל אשר נמוך בכ-10 שנים מהחציון המדינתי, שעומד על 

40.6 שנים.

בית  למשק  החציונית  ההכנסה  כאשר  בעיר,  בית  משקי  כ-49,771  ישנם   •
עומדת על כ-37,192$ בשנה. 

מאשר  יותר   2 פי  שוכרים,  ע"י  מאוכלסים  הייבן  בניו  מהבתים  כ-64%   •
הממוצע הלאומי שעומד על 32%. הנתונים האלה נובעים מהגיל הצעיר של 

האוכלוסייה וכן מהמספר הרב של סטודנטים אשר חיים בעיר.

• מיקום הנכס הינו אידיאלי עבור סטודנטים מחוץ לקמפוס, כקילומטר בלבד 
מהאוניברסיטה, קרוב מספיק אך לא מדי.

• בניו-הייבן קיימים 20 מוסדות אקדמיים.

 * https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newhavencityconnecticut/PST045216

 ** https://datausa.io/profile/geo/new-haven-ct/

 ** https://datausa.io/profile/geo/new-haven-ct/#housing

https://datausa.io/profile/geo/new-haven-ct/
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הנכס
• נכס הפרויקט ממוקם במיקום נוח מבחינת סטודנטים שגרים מחוץ לקמפוס, במרחק 

קצר מהקמפוס. 

.SCSU כ-8,000 סטודנטים לומדים באוניברסיטת •

• עלות שכירות חודשית ממוצעת עומדת על כ-1,500 דולר. עליה של כ-2.6% מהשנה 
המקבילה אשתקד. צפי לעליה של כ-2.9% נוספים בשנה הבאה.

• כ- 64% מהבתים בעיר מושכרים, יותר מפי 
שתיים מהממוצע הלאומי שעומד על 32%.

כאחד  הייבן"  "ניו  את  מגדירים  מומחים   •
לאור  בארה"ב  החמים  השכירות  משוקי 

הביקוש הגבוה לדירות.

מקורות מידע מתוך אתר האוניברסיטה ומתוך אתר 
מידע תחום הקולג'ים בארה"ב: 

http://southernct.edu/residencelife/general-information/costs.html

https://www.collegedata.com/cs/data/college/college_pg01_tmpl.jhtml?schoolId=64

https://www.southernct.edu
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*NOI-רגישות התשואה השנתית לשינויים ב

סה"כ לפרויקט

*NOI-  הכנסות תפעוליות נטו של הנכסים שהיו בבעלות החברה בתקופות ההשוואה

**נתון התשואה הצפויה, תקופת ההשקעה ונתוני ההשקעה הנם מידע צופה פני עתיד הכפוף, בין היתר, לגורמי הסיכון המתוארים בתשקיף ויתר הפרטים המופיעים בו. הפרטים במודעה 
זו לקוחים מתוך תשקיף החברה כפי שפורסם באתר הדווחים הרשמי של רשות ניירות ערך ואינם יכולים להחליף עיון בתשקיף הכולל את המידע המלא והמחייב אודות השותפות וניירות 

ערך שתציע, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של השותפות. 

לחץ כאן לקישור הישיר במגנ"א המתייחס לתשקיף

5%עליה של 2.5%עליה של בסיס   2.5%ירידה של    5%ירידה של  סכום ההשקעה

12,500   $
19.35%20.18%21.02%21.85%23.52%

Decrease of 
5% 

Decrease of 
2.5% 

Base Increase 
of 2.5 % 

Increase of 
5% 

19.35% 20.18% 21.02% 21.85% 23.52% 

 הון משקיעים תשואה כללית סה"כ
 

11,265 4,965,000 6,300,000  

 20$  רווח השותף הכללי (%) 993,000 

)$רווח השותף הכללי ( 993,000   

 החזר נטו למשקיעים 10,272,000 

 ניכוי השקעה 6,300,000 

שואהת 3,972,000   

 חישוב תשואה פשוטה לשנה 21.02% 

12,500$החזר נטו להשקעה של  20,381 

12,500$להשקעה של רווח  7,881 

https://www.magna.isa.gov.il/?q=2017-01-098164
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 100%
בסדנו יזמות והשקעות בע"מ

99.9999%
השותפים
המוגבלים

0.0001%
Success Real Estate LLC

השותף הכללי 

 90%
Success New Haven Level .LP

השותפות הגוף המגייס

10%
היזם

100%
תאגיד הנכס

תאגיד הנכס

מבנה משפטי
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השקעה בפרויקט
ההשקעה מופנית למאגר הלקוחות הרשומים באיזור האישי באתר בסדנו, 

 ורק הם רשאים להגיש הזמנה לרכישת יחידות השתתפות.

להצטרפות לאיזור האישי באתר לצורך קבלת טפסי הרשמה להשקעה:

www.besadno.co.il

לפרטים ולסיוע בתהליך ההרשמה:

1800-999-888




