
  
 

על אף משבר הקורוה אאורה מציגה מחצית שה ראשוה חזקה 
  יח"ד 164בה מכרה 

מיליון שקל ובמימוש  19-זכויות בהיקף של כהשלימה בהצלחה הפקת  לאחרוה החברה
  וספים מיליון שקל 24מלא של האופציות תגייס 

העמידה למכירה כן מיליון שקל ו 40-תזרים של כעם שתי קרקעות  מכרה החברה כמו כן
  מיליון שקל -60כסים שאים בליבת העסקים בהיקף של למעלה מ

 מיליון שקל מחשבוות ליווי 195-כ לשחרר קיבלה התחייבות מבקיםהחברה בוסף, 
  בפרויקטים שמסתיימים, זאת עד סוף השה

  

חברה מובילה בייזום ביה למגורים בישראל  ,(ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2020  ליולי  2  תל אביב,

, מודיעה בעלת התמחות בייזום, תכון והקמה של מתחמי התחדשות עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות

יח"ד  164מכרו בפרויקטים השוים, בדרך של חתימה על חוזי מכירה,  2020ביוי  30ועד  2020כי מתחילת 

  .2019יח"ד בתקופה המקבילה בשת  170-בהשוואה ל

אפריל  -, חלה ירידה בהיקף יחידות הדיור שמכרו בחודשים מרץ על רקע משבר הקורוהעוד מציית אאורה כי 

בהיקף המכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזאת  . עם זאת, בתקופה של חצי שה אין ירידה2020

  למרות המשבר.

  להלן פירוט יחידות הדיור שמכרו בתקופה האמורה לפי פרויקטים:

  

  

  



  
  

  סה"כ יחידות בפרויקט בטרול התחייבות לבעלי הקרקע ו/או למפוים.   (*) 
  מס' חוזי המכירה המחייבים מוצגים בטרול חוזי מכירה שבוטלו.  (**)

. אין בתוים האמורים לעיל, כדי להצביע על היקף IFRS15יצוין כי החברה מיישמת בדוחותיה הכספיים את תקן חשבואות בילאומי 
 .2020ביוי  30הכסות החברה, אשר יפורסמו בדוחות הכספיים בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

  

, השלימה בהצלחה הפקת זכויות כילצד הפעילות השיווקית החזקה למכירת יח"ד, אאורה דיווחה לאחרוה 

 24מיליון שקל ובמימוש מלא של האופציות תגייס  19-בהיקף של כ השליטה, יעקב אטרקצ'יבהשתתפות בעל 

מיליון שקל וכן העמידה למכירה  40-כמו כן מכרה החברה שתי קרקעות עם תזרים של כ. מיליון שקל וספים

ת מבקים בוסף, החברה קיבלה התחייבו. מיליון שקל -60כסים שאים בליבת העסקים בהיקף של למעלה מ

  .מיליון שקל מחשבוות ליווי בפרויקטים שמסתיימים, זאת עד סוף השה 195-לשחרר כ

  

  https://ir.auraisrael.co.il   קישור לאתר קשרי המשקיעים של החברה:

  
  

   אודות אאורה:

בישראל בעלת התמחות בייזום, תכון והקמה של מתחמי התחדשות אאורה היה חברה מובילה בייזום ביה למגורים 

  עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

יח"ד  15,000פרויקטים למגורים הכוללים מעל  41החברה יוזמת, מתכת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 

פרויקטים הים בתחום ההתחדשות  30טים, יח"ד). מתוך סך כל הפרויק 11,400למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה 

 2019יח"ד). בשת  9,900יחידות דיור (חלקה האפקטיבי של החברה מעל  13,400העירוית אשר במסגרתם תבה החברה 

החלו לבוא לידי ביטוי היקפי הפעילות המשמעותיים של החברה, צבר הפרויקטים, מתחמי המגורים שבהקמה וההישגים 

  במכירת הדירות.

פרויקטים (שבגין חלקם קיימים מספר שלבי ביצוע) מצאים בשלב של הקמה וביצוע (ושיווק). במהלך שת  7מועד זה, ל

  יושלמו הליכי התכון והרישוי בגין פרויקטים וספים באופן אשר יאפשר לחברה להתחיל את פעולות ההקמה. 2020

תחדשות עירוית אשר ערך בשיתוף עיתון גלובס, אתר במדד לה 2019-2016החברה זכתה כחברה המובילה בארץ בשים 

בדירוג החברתי להתחדשות עירוית של חברת סיטי  2018מדל"ן וחברת דס אד ברדסטריט. בוסף זכתה החברה בשת 

  מרקר כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירוית בפרויקטים של פיוי וביוי. -סקוור בשיתוף עם דה 

, החל לפעול מכון אאורה למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירוית וזאת במסגרת בית ספר למשפטים 2019בחודש מאי 

של המרכז הביתחומי בהרצליה. המכון אשר הוקם כחלק משיתוף פעולה בין החברה לבין המרכז הביתחומי, מהווה 

שות, ולהעמקת הזיקה בין הסדרים מסגרת אקדמית ומקצועית ללימוד ולחקר תהליכים עירויים של התחדשות וחד

 .משפטיים ראויים לבין פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים וסביבתיים


