
  

  אאורה מרחיבה את הצלחת פרויקט בן שמן:

יח"ד בפרויקט, רכשה אופציה להקמה  500מתוך  50%-לאחר שמכרה כ

  יח"ד 602יח"ד, כך שסך הפרויקט יכלול  102של עוד 

  לאומי והחלו בו עבודות הפיתוחממורה ובק ליווי ולפרויקט בן שמן היתרים 

כך  ,תוספת יח"ד לפרויקט תגדיל משמעותית את ההכסות, על בסיס התקורות הקיימות

  יותר גבוהיםרווחיות רווח ותאפשר ש

ביתר  . המגמה ממשיכה2020החל מהרבעון שלישי של באתרי החברה מאסיבי  אכלוסהחברה בעיצומו של 

-מ הלמעללמסור החברה  צפויה 2021ועד רבעון שלישי של  2020 חודש דצמברמתחילת  - 2021שאת בשת 

 יח"ד 1,180

  

חברה מובילה בייזום ביה למגורים  ,(ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2021  ליואר  18  תל אביב,

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

ט יקפרוך שהפרויקט בן שמן, כ, שיצטרפו ליח"ד 102הקמה של מגרש וסף המיועד לרכשה אופציה לכי מודיעה 

בכוות אאורה לממש את האופציה, ולהשלים את התשלום הוסף למהל ומשרד השיכון  יח"ד. 602יכלול 

  .2021בחודשים הקרובים וכן להתחיל שיווק וביה במגרש זה כבר במהלך 

לאחרוה אף  ומורה. יח"ד, הוא מלווה על ידי בק לאומי 500יח"ד מתוך  -250מכרו בפרויקט בן שמן כעד כה 

יה, לפי רכישת האופצ. 2023-החלו עבודות הפיתוח בפרויקט והבייה, שתחל בחודשים הקרובים, תסתיים ב

מיליון  126-כל ע עמדצפוי י ההגולמרווח המיליון שקל ו 800-כויות לעמוד על הכסות פרויקט בן שמן היו צפ

והרווחיות, בין השאר על רקע  משמעותית וגם הרווח היקף ההכסות יעלהעם רכישת האופציה גם שקל. 

  קיימות בפרויקט. הת התקורו

במיקום מצוין באזור ביקוש עם גישה לדרכי "פרויקט בן שמן הוא פרויקט : יעקב אטרקצ'י, מכ"ל אאורה

מכור כבר , הפרויקט, ללא האופציה -באה לידי ביטוי גם בעליית מחירים  טיביות שלוהאטרק. תחבורה מרכזיות

 יח"ד 102תוספת של . לאחר שהתחלו בפיתוח , זאתפים כי המחירים ימשיכו לטפסואו צו 50%בהיקף של 

  ט והערך שהוא מייצר לאאורה".יקועליית המחירים תומכות בשיפור הרווחיות הקיימת של הפרו

מיקום מעולה, תכון עירוי מתקדם, שילוב טכולוגיות לביה ירוקה, מערכת מ היתשכות בן שמן החדשה 

דיירי הפרויקט ייהו . חיוך עצמאית, מרכז מסחרי קהילתי וקישור למתחמי התעשייה והתעסוקה המובילים

ע, "קו המטרו של ת. 1 מספרדקות סיעה באמצעות כביש  20מגישה מהירה ווחה לתל אביב, המצאת במרחק 

 מהירות ובוחות.יעבור בסמוך לשכוה ויאפשר לתושביה להגיע לתחת הרכבת הסמוכה או ללב המטרופולין ב

 .בצמוד לשכוה ייבה פארק החלים, שיכלול אגם אקולוגי גדול ואמפיתיאטרון טובל בירוקכמו כן, 

  

 



  

 

 70-לה ההון העצמי בכע 2020במהלך  .ות הפיסיתשמעותי באיתעם שיפור מסגרה אאורה  2020 את שת

. במקביל פרעה החברה 2020, זאת לפי שקלול תוצאות הרבעון הרביעי של  ₪מיליון  350-עומד על כו ₪מיליון 

זילים  ₪מיליון  100-למעלה מבקופת החברה . ₪מיליון  227 -של כ תשלומי אג"ח וריבית בהיקף 2020בשת 

  . 2021חדשים בשת  פרויקטיםטפת וקידום להמשך פעילותה השו

, חל קיטון משמעותי בהיקף האשראי של בביצוע ומסירות יח"ד כמו כן, לאור התקדמות החברה בפרויקטים

החברה בחשבוות הליווי הסגורים וכן ככל שתימשך ההתקדמות בביצוע הפרויקטים ולקראת מסירתם, צפויה 

  חשבוות הליווי של פרויקטים אלה. ירידה משמעותית וספת בהיקף האשראי ב

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

לחברה צפויים   מגדוספים.   ₪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  2021שלב א'. ברבעון הראשון של שת  –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

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

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

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

 2019. בשת יח"ד) 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, 

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



  

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

עירוית של חברת סיטי  בדירוג החברתי להתחדשות 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 

 


