
  

 

בהון העצמי וקיטון בהתחייבויות בעקבות אאורה: עליה חדה 

  רעון אג"חיפ

 פרעה ומגד החברהש"ח מיליון  70ההון העצמי בלפחות  עלה 2020בשת 

  ש"ח מיליון 227בהיקף של  תשלומי אג"ח וריבית

מיליון  114י"א בהיקף כולל של -רעון מלא של סדרות אג"ח ט' ויכעת על פ דיווחההחברה 

) ₪מיליון  14-כ (ותשלומי ריבית  )₪מיליון  48לסדרת אג"ח י' (  רעון חלקייוכן פ ש"ח

  ט"ו -י"ד וי"א י',  ט' בסדרות

לפתיחת  ₪מיליון  100-למעלה מ ,לאחר פירעוות אלו בקופת החברה, כון למועד הדיווח

   2021שת יקטים וספים בפרו

  

מתחילת  - 2021ממשיך ביתר שאת בשת  2020המאסיבי שהחל באתרי החברה ברבעון שלישי של  האכלוס

  יח"ד 1,180-מ הלמעללמסור החברה  צפויה  2021עד רבעון שלישי של ו 2020חודש דצמבר 

  

, חברה מובילה בייזום ביה למגורים (ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2020 דצמברב 27 תל אביב,

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

  עם שיפור משמעותי באיתות הפיסית של החברה. 2020סכמת את שת מ

, זאת לפי שקלול תוצאות הרבעון  ₪מיליון  350-עומד על כו ₪מיליון  70-לה ההון העצמי בכבמהלך השה ע

,  יצויין .₪מיליון  227 -של כ תשלומי אג"ח וריבית בהיקף 2020. במקביל פרעה החברה בשת 2020הרביעי של 

זילים  ₪מיליון  100-למעלה מבקופת החברה  תרו"ח והריבית האמורים צפוי להיוהאג רעוותיפלאחר  כי

  . 2021חדשים בשת  פרויקטיםלהמשך פעילותה השוטפת וקידום 

בביצוע ומסירות יח"ד כפי שיפורט בהמשך, חל קיטון משמעותי  בפרויקטיםכמו כן, לאור התקדמות החברה 

 הפרויקטיםבהיקף האשראי של החברה בחשבוות הליווי הסגורים וכן ככל שתימשך ההתקדמות בביצוע 

  אלה.  יקטיםפרוולקראת מסירתם, צפויה ירידה משמעותית וספת בהיקף האשראי בחשבוות הליווי של 

 250-280 -ישוחררו עודפים וספים מפרויקטים שיסתיימו בשה זו בסך של כ 2021החברה צופה כי במהלך  עוד

לחברה צפויים   מגד.  וספים ₪מיליון  40-ובוסף יבע לחברה תזרים ממימוש כסים בסך של כ ₪מיליון 

  . 2021 בשתשל החברה  חוב אגרותל ₪מיליון  160-של  כ תפירעוו

  



  

 

  :מאסיבי בפרויקטים אכלוס

בחודש ויח"ד)  50(בחולון  300-פרויקטים חמסירת יח"ד בהחלה אאורה ב 2020שלישי של הבמהלך רבעון 

תחל מסירת  2021שת שלב א'. ברבעון הראשון של  –אוו ואלי יח"ד ב 330דצמבר  החלה החברה במסירה של  

 342צפויות להימסר וכן ברבעון השלישי יח"ד באחיסמך,  217צפויות להימסר  ברבעון השייח"ד ביהוד,  194

מסירות יח"ד בפרק זמן של כשה יעמוד היקף יח"ד ביהוד. לאור זאת, סה"כ  106 -ושלב ב'  –יח"ד באוו ואלי 

  !יח"ד 1,200-על למעלה מ

  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.

 15,000פרויקטים למגורים הכוללים מעל  40החברה יוזמת, מתכת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 

פרויקטים הים  31יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים,  12,000-כיח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה 

יחידות דיור (חלקה האפקטיבי של  14,000-כבתחום ההתחדשות העירוית אשר במסגרתם תבה החברה 

החלו לבוא לידי ביטוי היקפי הפעילות המשמעותיים של החברה, צבר  2019יח"ד). בשת  10,000החברה מעל 

  הפרויקטים, מתחמי המגורים שבהקמה וההישגים במכירת הדירות.

פרויקטים (שבגין חלקם קיימים מספר שלבי ביצוע) מצאים בשלב של הקמה וביצוע (ושיווק).  7למועד זה, 

התכון והרישוי בגין פרויקטים וספים באופן אשר יאפשר לחברה להתחיל את יושלמו הליכי  2020במהלך שת 

  פעולות ההקמה.

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

להתחדשות בדירוג החברתי  2018גלובס, אתר מדל"ן וחברת דס אד ברדסטריט. בוסף זכתה החברה בשת 

מרקר כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירוית  -עירוית של חברת סיטי סקוור בשיתוף עם דה 

 בפרויקטים של פיוי וביוי.


