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 ן נכסי מקרקעילמכירת  כם מסגרתבהסבע"מ  דל"ן )כ.ד(נ ה מבנעם  קבוצת אאורהמהתקשרות חברות  הנדון:

"(  מבנה)להלן: "  בע"מ ,נדל"ן )כ.ד(מבנה    עםהחברה    ההתקשר   2021  במאי  11ביום    החברה מתכבדת להודיע כי

יזמות והשקעות בע  ימכרו החברה וכן אאורה  לפיו,  בהסכם מסגרת   ( 2013)   םנסיפינ   דשהחהואאורה  מ  "ישראל 

שונים זכויות במקרקעין    מבנהל  ,"(אאורה  קבוצת, יחד עם החברה: ")להלן  ה של החברהחברות בת בבעלות מלא

כיח"ד  290הכוללים   שטחי    4,000-,  אונודנסטוהמעונות  ב  וזכויות  מסחרמ"ר  בקרית  "  .טים  הנכסים )להלן: 

ח )כולל מיליוני ש"   750-כל  מסתכמתסך התמורה בגין הנכסים הנמכרים    ."(הסכם המסגרת)להלן: "  "(הנמכרים

 . ובתוספת הפרשי הצמדה ע"מ(מ

על ידי   ם הנמכרים לנכסיביחס  יים  נפרט הסכמי מכר    להיחתם  יםצפוי  בימים הקרובים ,  המסגרת  הסכם ל  בהתאם

 הנמכרים:    םת הנכסימרשי להלן  .קבוצת אאורה

  ;טחי מסחרמ"ר ש 1,800-וכ  יחידות דיור 80  – ה בן שמןראאו -

   ;ר שטחי מסחרמ" 1,000-וכ ריחידות דיו 50 – וןרהש  אאורה רמת -

   יחידות דיור; 50  – רהדסיטי בחאאורה  -

   יחידות דיור;  80  – ןאאורה רמת ח -

  :שטחי מסחר 1,200-וכ  יחידות דיור 30  – אונות בקרי  אונו ואלי -

    :להשכרהרים חידות מגוי  69  – אונוקרית ב מעונות סטודנטים ת בזכויו -

וכן שיפור    מהותיגולמי  רווח    2021בשנת  לרבעון השני    פיים  הכס  יהבדוחותלרשום  צפויה    חברהה,  לאור האמור

   .זו התקשרותבעקבות  והפיננסיים של החברההפרמטרים התפעוליים בכלל 

כיד  עו ל  ,לפי הסכם המסגרת  יצוין  צת אאורה אופציה בלתי  חברות קבומסוימים העניקו    מקרקעין  נכסיביחס 

יפחתלרכ  מבנהלחוזרת   שלא  סך  מדי  20  -מ  ישת  יעלה  רות  ולא  וזאתמגוריםדירות    50על  גורים  כלמ  ,  ל תוך 

העומדודירה למכירה  ות  וכפי    םויקטיפרמה   אחד  בכלת  להקים  אאורה  קבוצת  שצפויה  פורטו ש העתידיים 

 מבנהקבוצת אאורה לם מיום הודעת ימי  30 עד  ויהיה ניתן לממשה שנים  4למשך  יה האופציה תהת  תקופ. םבהסכ

 . "(וריםגרות המית דיופציא" )להלן: ות המגורים בפרויקט הרלוונטי. של דיר צאת למכירה מוקדמת הכוונה לעל 

ש   כיבהסכם המסגרת  נקבע    עוד לככל  ו   4בתוך    מבנהיאושר  ממועד חתימת הסכם המסגרת    חודשים  4  -שנים 

להנפקה ראש   תשקיף   לפרסם ניירות ערך  צונה  ערך    רישומהויבור של  לניירות  ריט  של      ב תל אביבבבורסה  קרן 

קבוצת  ל  תעמוד  ,ידי מבנה  ת דירות המגורים על י ופציא  מסוים שלובכפוף למימוש  עלותה של מבנה  בב למגורים  

עד  כולר  הזכות  אאורה האמור ממניות    15%ש  המניה    ,ההריט  לשווי  השווה  בהפחתבסך  ההנפקה  של במועד  ה 

7.5%.   

האמור,   בסעילאור  לאמור  הדירקטוריון    1ף  ובהמשך  שצורפו  23ובביאור  לדוח  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  ז 

השנתי   ביום    2020לשנת  לדוח  החברה  התייתרה (,  2021-01-039309אסמכתא:  )מס'    2021רץ  במ  21שפרסמה 

 .שתכננה החברה להנפיק לציבורקרן הריט למגורים  הנפקת 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 
תנאי   ,המסגרתהסכם  המכר מכוח    מיהתקשרות בהסכ  בקשר עם ני עתיד: הערכות החברה  אזהרת מידע צופה פ

פיננסים)או    נטיםטודמעונות הסב  צת אאורהקבוזכויות  סכם למכירת  קשרות בהתההו  הסכמי המכר  (אאורה 

כון למועד דיווח מיידי זה, אין מובהר כי נ.  1968-רות ערך, תשכ"חו בחוק ניידרתפני עתיד, כהג  הינן מידע צופה

)או  מעונות הסטודנטים  ב  קבוצת אאורהזכויות  כירת  מלעסקה  ו/או שה  יחתמוימכר כאמור    סכמישהכל ודאות  

ים נטטודמעונות הסב  זכויות קבוצת אאורה  למכירת . יצוין כי ביצוע העסקה  כאמור תצא לפועל אאורה פיננסים(

משרד    ,ות התחרותרששל  ת של צדדים שלישיים, לרבות  קבלת אישורים והסכמומותנה בו אאורה פיננסים(  )א

 . אונו קרייתמועצת עיריית הפנים ו

 

 ,בברכה
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