
  

היח"ד בפרויקט  217סיימה שיווק של כל הצלחה וספת לאאורה: 

    ) שכות גי איילון בלודאאורה במושב (אחיסמך

, מתוכו הוכר עד כה ₪מיליון  75בפרויקט עומד על גולמי הצפי לרווח 

   ₪מיליון  26-בדוחות הכספיים כ

  2021הקמת הפרויקט צפויה להסתיים ברבעון השי של 

חתמו הסכמי מכר דווח לאחרוה כי מצטרף לפרויקט בן שמן, בו  אאורה במושבפרויקט 

    ₪מיליון  100צפי הרווח ממו עומד על , כשיח"ד בשלב א' 206-מחייבים ל

  

חברה מובילה בייזום ביה למגורים  ,(ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2020  לאוגוסט  16  תל אביב,

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

יח"ד.  217לכל יילון בלוד אאורה במושב (אחיסמך), שכות גי אהשלימה את השיווק בפרויקט כי מודיעה 

, מתוכו הוכר ₪מיליון  75של גולמי צפי לרווח הפרויקט היו על אדמות לשעבר של מושב אחיסמך. בפרויקט זה 

  .משועבדים לאג"ח י"דכשעודפי הפרויקט  ₪מיליון  26-עד כה בדוחות הכספיים כ

לפי כשתיים והשלמתו צפויה ברבעון החל רק  השיווקש באות לידי ביטוי יכולות החברה כיוון באאורה במושב

ו, החברה הודיעה השבוע כי השלימה את יובסמיכות גיאוגרפית אל אאורה במושב. לצד פרויקט 2021השי של 

(הון עצמי ומימון בקאי) ובו חתמו הסכמי  ₪מיליון  155רכישת הקרקע לשלב א' בפרויקט בן שמן, תמורת 

יח"ד סה"כ בשלב זה. בכוות אאורה להשלים את רכישת הקרקע לשלב ב'  334וך יח"ד מת 206-מכר מחייבים ל

ורווח של  ₪מיליון  760יח"ד. צפי ההכסות בפרויקט בן שמן הוא  500ולבות את שי השלבים ביחד, ובסה"כ 

  .₪מיליון  100

הוא פרויקט גדול וסף של אאורה בו מוכחת שוב יכולת החברה  אאורה במושב" יעקב אטרקצ'י, מכ"ל אאורה:

ולפעול להשלמת הפרויקט בקבועי יח"ד  יווקש, לקדם במהירות את לאתר ולבחור קרקע במיקום אטרקטיבי

הסתיים ומסר, ש ,חולוןב 300-ח-ב מסירת יח"דו קטיםפרוי להשלמתזמן קצרים. בימים אלו או ערכים 

שיווק יח"ד כן ו יימסר בחודש אוקטובר הקרובוהוא  93%-למעלה מ השיווק עלעומד על  בואוו ואלי פרויקט 

  .ויימסר בסוף השה 85%-למעלה מ עומד עלשיהוד פרויקט בב 5ביין 

החברה בסוף שה זו,  מאזןש על רקע ההתקדמות העסקית ומהלכים שביצעו בחודשים האחרוים, מסתמן

ועם היקף התחייבויות מוך בעשרות מיליוי  ₪יהיה עם הון עצמי הגבוה בעשרות מיליוי  ,2020ביחס לתחילת 

אאורה ממוצבת היטב ליצירת ערך משמעותית לבעלי המיות שלה עם תופה בהיקפי הפעילות על כן,  .₪

  והבשלתם של פרויקטים מרכזיים, גדולים ורווחיים."

רה החברה מכ 30.8-מתחילת השה ועד ה. 2020לרבעון השי  אאורה את התוצאות הכספיות הלאחרוה דיווח

 ,. מכירות החברה עד כהבדומה לשה קודמת יח"ד, 164מכרה החברה  2020וה של . במחצית הראשיח"ד 221

  על אף משבר הקורוה. זאת הן בהתאם לתוכיות החברה, 



  
 ההכסותמהיקף  3יותר מפי  - ₪מיליון  526של הסתכמו לסך  2020במחצית הראשוה של  הכסות החברה

ה המקבילה אשתקד. החברה מדווחת על שיפור יכרת ברווחיות. הרווח התפעולי של החברה במחצית פבתקו

בתקופה המקבילה אשתקד.  ₪מיליון  4.2-, בהשוואה ל9, יותר מפי ₪מיליון  41.6-הסתכם ב 2020הראשוה של 

בתקופה  ₪מיליון  5.8, בהשוואה להפסד של ₪מיליון  15.0-הסתכם ב 2020במחצית הראשוה של  הקיהרווח 

  המקבילה אשתקד. 

מיליון  281של  , בהשוואה להון עצמי₪מיליון  36.6, עלייה של ₪מיליון  318-ההון העצמי של החברה הסתכם ב

  .2019בסוף שת  ₪

  

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

  

  

   אודות אאורה:

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

  עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

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

פרויקטים הים בתחום ההתחדשות  30יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים,  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  7למועד זה, 

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

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

תחדשות עירוית של חברת סיטי בדירוג החברתי לה 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 

 


