
  

מקימה זרוע בהתחדשות עירוית, בישראל , החברה המובילה אאורה

  פרויקטים המשמעותיים הקיימים הכסים מיבים במסגרת ייזום 

מ"ר שבהבה מלאה  20,000-החברה מקימה שטחים מסחריים בהיקף של כ אלובפרויקטים 

  מיליון שקל בשה 30-ייצרו לחברה דמי שכירות של כ

ההלת החברה מעריכה כי לזרוע המיבה תהיה תרומה חיובית וספת לאיתות הפיסית, 

  לרבות השפעה עתידית להפחתת עלויות המימון ושיפור הרווחיות ודירוג החברה

  

חברה מובילה בייזום ביה למגורים בישראל  ,(ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2020  ביוי  6  תל אביב,

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

  על הקמת זרוע מיבה במסגרת הפרויקטים הקיימים שהיא יוזמת כיום. 

, והחברה ממוקמים במרכזי הערים ובאזורי ביקושהמ"ר שטחים מסחריים  20,000-לבות כ ברה צפויההח

דמי  צופה כי מחירי השכירות במרכזים המסחריים השכותיים יעלו בשים הקרובות והביקוש אליהם יגבר.

  בשה. מיליון שקל 30-השכירות מהפרויקטים הקיימים, בהבה מלאה, מוערכים על ידי החברה בכ

להערכת הההלה, היכולות של החברה, האיתות הפיסית ופעילות הייזום וההקמה של שכוות שלמות עם 

אישור תב"עות משמעותיות מאפשרות לה לייצר שטחי מסחר שכותיים מבוקשים כמעט בכל פרויקט. 

לי המיות של הפוטציאל הטמון בשטחים אלו מהווה מוע צמיחה והשבחה אדיר ליצירת ערך עבור בע

  החברה. 

   זרוע הכסים המיבים:

  

  

  



  

  

דיווחה  זהצמיחה. ברבעון מגמת  עם המשך 2021לאחרוה דיווחה החברה על תוצאות הרבעון הראשון לשת 

רבעוי הרווח הקי ה. 15.5%בשיעור של  ,מיליון שקל 31 מיליון שקל, רווח גולמי של 201ל החברה על מכירות ש

  מיליון שקל. 381-ההון העצמי עלה ל. מיליון שקל 12.1עמד על 

לאור עסקה אסטרטגית  2021עם השפעה מהותית על רבעון שי  2021לתוך  ממשיכהמגמת הצמיחה בהכסות 

שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת  כוללת ,2021עם קבוצת "מבה". עסקה זו, שדווחה במהלך רבעון שי 

מ"ר שטחים  4,000-יחידות דיור, כ 290 ומכירה של הכסים שיועדו לריט של אאורה וכוללים של "מבה"

 .מסחריים ואת מעוות הסטודטים בקריית אוו

. כמו כן החברה צפויה שקל מיליוי 529-שטרם הוכר בהיקף של כבפרויקטים בביצוע רווח גולמי לאאורה 

עשרות לחברה . ון שקלמילי 350-כ רווח גולמי וסף של חדשים עם פרויקטים 7וד ע השה בביצוע שללהתחיל 

כאחת מהחברות הגדולות והמובילות במשק  ממצבות אותהשיח"ד  20,000-פרויקטים ועתודות קרקע של כ

  .בתחום הדל"ן למגורים

רויקטים ממשיכה את תופת הבייה והביצועים העסקיים של החברה, עם יציאה לשיווק וביצוע של פ 2021שת 

מבססת קדימה רווחיות  , תוך שהחברהאוו, רמת השרון, רמת גן, תל אביב ובן שמן תבגבעתיים, קריי

  .משמעותית, רציפה ויציבה עם תזרים חזק שצפוי בשים הבאות

 

  o.ilhttps://ir.auraisrael.c   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  20,470פרויקטים למגורים הכוללים מעל  46החברה יוזמת, מתכת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 

  יח"ד).  11,700-הוא למעלה מלמגורים (חלקה האפקטיבי של החברה 

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

חברת סיטי בדירוג החברתי להתחדשות עירוית של  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 

 


