
  

יח"ד,  500בהיקף של  "בן שמן"אאורה החלה ביית פרויקט 

ברווח כיר לה החברה תחל . יח"ד מכורות 70%-מתוכן כאשר 

החל מרבעון שלישי  ,₪מיליוי  150-, הצפוי להסתכם לכהגולמי 

2021  

שר צפויות להיות א ,בקרקע סמוכהוספות יח"ד  102החברה  מקדמתלצד זאת, 

כך שההכסות המשולבות של  ,חיתכלשיווק ובייה עד לתום השה הו זמיות 

הצפוי והרווח הגולמי  ד ש"חרלחצות מיליאפעילות החברה בבן שמן צפויות 

   ₪ ימיליו 180-200-כב אמד המשולבבפרויקט 

  

אש"ח  800-, אשר שיקפו מחירי קרקע של כבאזורמכרזים האחרוים לקרקעות הלאור 

אש"ח ליח"ד) צופה החברה  460-שרכשה בחברה (כליחידה, ולאור מחירי רכישת הקרקעות 

הקרקעות באזור. בוסף מעריכה מחירי יושפעו לחיוב מעליית הפרויקט המשולב הכסות כי 

משולב כך האת הקמת הפרויקט  תייעלבבן שמן יח"ד  602של ההקמה המשולבת כי  החברה

חברה המובילה בתחום התחדשות עירוית ה היא אאורה#  ישתפרורווחיות ה שיעוריש

  יח"ד בשלבי ביצוע ותכון  23,000-בישראל עם צבר פרויקטים עם למעלה מ

  

, חברה מובילה בייזום ביה למגורים (ת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות - 2020   ביולי  25   תל אביב,

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

  המשך התופה בהיקפי הפעילות.מודיעה 

עבודות הביה בפרויקט בן שמן, פרויקט גדול ומשמעותי וסף של הקבוצה באזורי הביקוש. ב החלההחברה 

מכורות וההכרה ברווח בגין  מהיח"ד 70%-אשר כיח"ד, כ 500במסגרת הפרויקט, תקים החברה בהיף אחד 

תכת לקדם היתרים בקרקע סמוכה, שרכשה עד לתום השה החברה מ כי יצויןעוד  רבעון הוכחי.כבר בחל ת

  בהיף אחד. והקמתו תהיה  יח"ד 602המשולב יכלול  שהפרויקטהחברה לאחרוה, כך 

עליית של החברה ומעריכים שאו עושים צעד וסף בהתפתחות המואצת "יעקב אטרקצ'י, מכ"ל אאורה: 

ו לרווח ולרווחיות מעבר לצפי מתרבשוק, בוסף לתוצאות המכרז האחרון של המהל בבן שמן יהמחירים 

 יח"ד בקרקע סמוכה, תאפשר לו לעשות שימוש באותן 102-סף ליח"ד בפרויקט בו 500הקמת הראשוי. 



  

בהסתכלות קדימה,  בבן שמן. לרווח הכולל בפעילותספת תקורות ולהביא לחסכון בעלויות שיביאו לתרומה ו

  ה עם תזרים חזק."רווחיות משמעותית, רציפה ויציב מבססים שלוהעלייה בהיקפי הפעילות 

מ"ר  1,800-יח"ד, מרתפי חייה וכ 500בייי מגורים הכוללים סה"כ  8כולל הקמת , הפרויקט אאורה בן שמן

יח"ד בפרויקט וכן את כלל שטחי  500יח"ד מכלל  345 ם מכרה החברהכון להיו .שים 3-משך כי, שטחי מסחר

יח"ד, ששיווקן יחל ברבעון רביעי של שה זו והקמתן  102בוסף רכשה החברה קרקע סמוכה להקמת המסחר. 

תשתלב בהקמת פרויקט בן שמן תוך שימוש בתקורות, חסכון בעלויות ושיפור הרווח הכולל של פעילות החברה 

  בבן שמן.

  הצפות ערך משמעותיות בפעילות החברה:

. החברה ילשוו ערך משמעותיות אירועים משמעותיים המקים הצפת הלאחרוה דיווחה החברה על שלוש

תכלול מגדלי מגורים ת שיח"ד ברחובו 1,000של מעל  שכות מגורים קמתבמכרז להשל החברה זכייתה , ןהראשו

אישור סופי למתן תוקף של  קבלתי, הש. קומות ותזכה לפיתוח סביבתי ומבה ציבור 10-18מודריים בי 

יח"ד  360-לכ 160-שים, מ 3.5-שרכשה לפי כבלוד הוועדה המחוזית לתב"ע להגדלת זכויות הביה בקרקע 

אאורה שרכשה את הקרקע ופיתה אותה, הובילה אישור  - מ"ר 5,000-מ"ר לכ 500-והגדלת שטחי מסחר מ

תב"ע תוך הכפלת יח"ד והגדלה משמעותית של שטחי המסחר אשר מיועדים להשכרה כחלק מאסטרטגיית 

ממוקם יה הביוי בת-מגה פרויקט פיוילהקים של  החברה בחירתה  , ישלישההחברה לפיתוח כסים מיבים. 

 2-מעל ל שלצפי הכסות עם יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומבי ציבור  1,560-בשכות אות שקד, בהיקף של כ

  .₪מיליארד 

דירוג  לה דיווחה אאורה כי חברת הדירוג מדרוג, העלתה את דירוג החברה והחוב שלה וקבעה 2021בחודש יוי 

צמיחה. ברבעון מגמת  המשך דיווחה החברה על 2021ת תוצאות הרבעון הראשון לשב. עם אופק יציב Baa1של 

הרווח . 15.5%בשיעור של  ,מיליון שקל 31 מיליון שקל, רווח גולמי של 201ל דיווחה החברה על מכירות ש זה

 ממשיכהמגמת הצמיחה בהכסות  מיליון שקל. 381-ההון העצמי עלה ל. מיליון שקל 12.1רבעוי עמד על הקי ה

אסטרטגית עם קבוצת העסקה הלאור עם רווח מהותי ו 2021על רבעון שי  משמעותיתעם השפעה  2021לתוך 

 "מבה". 

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

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

כאחת מהחברות הגדולות והמובילות במשק  ממצבות אותהיח"ד ש 23,000-פרויקטים ועתודות קרקע של כ

  בתחום הדל"ן למגורים.

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

, תוך שהחברה מבססת קדימה רווחיות וחולון בן שמןו, רמת השרון, רמת גן, , או תגבעתיים, קריי בתל אביב,

 .משמעותית, רציפה ויציבה עם תזרים חזק שצפוי בשים הבאות

  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 

פרויקטים  46החברה יוזמת, מתכת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים,  עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

  יח"ד).  17,000-הוא למעלה מם (חלקה האפקטיבי של החברה יח"ד למגורי 23,000למגורים הכוללים מעל 

השה החמישית ברציפות, בתחום כבר  , זובארץ 1החברה מובילה בייזום שכוות מגורים וחשבת חברה מספר 

 המרכזיים שמתפרסמים על ידי גורמים בלתי תלויים, לרבות מרכז הדל"ן, דןעירוית על פי כל המדדים ההתחדשות ה

 ואחרים.  ריטטסאד ברד


