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בראק קפיטל פרופרטיז אן. וי. ("החברה")

23 בפברואר 2017
לכבוד לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך
www.tase.co.il www.isa.gov.il 

הנדון: דיווח מיידי 

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 22 בפברואר 2017, נמסר לחברה מבאי כוחה בגרמניה כי באותו 

מועד הושלמה התקשרותה של החברה בהסכם מכר נוטריוני עם צד ג', שאינו קשור לחברה ו/או 

לבעלי השליטה בה (להלן: "המוכרת"), על פיו תרכוש החברה מהמוכרת כ-320 יחידות דיור בעיר 

Essen שבגרמניה, בתמורה כוללת של כ–23.6 מיליון אירו (כולל עלויות עסקה נלוות) (להלן 

ובהתאמה: "הסכם הרכישה" ו"הנכסים הנרכשים"). 

להלן פרטים נוספים אודות הסכם הרכישה והנכסים הנרכשים בהתאם להוראות התוספת 

החמישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

אופן הרכישה – חברה נכדה הולנדית של החברה (להלן: "הרוכשת"), בבעלות ובשליטה  (1)

מלאות של החברה, תרכוש את מלוא זכויות המוכרת בנכסים הנרכשים. 

(2) תיאור תמציתי של הנכסים הנרכשים:

(2.1)  סוג המקרקעין - כ-320 יחידות דיור בשטח ממוצע ליחידת דיור  של כ-66 מ"ר;

(2.2)  ייעוד המקרקעין - מגורים; 

(2.3) מיקום המקרקעין - Essen במדינת North Rhine Westphalia בצפון מערב גרמניה;

(2.4)   שטח המקרקעין - השטח הכולל להשכרה של יח"ד מסתכם בכ-21 אלף מ"ר; 

פרטים אודות הסכמי השכירות בנכסים הנרכשים – יח"ד מושכרות למס' רב של   (2.5)

שוכרים. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, שיעור התפוסה של הנכסים 

הנרכשים הינו כ-95% ודמי השכירות השנתיים (ברוטו) המתקבלים מיח"ד מסתכמים 

בכ-1.42 מ' אירו.

 (3) מועד השלמת העסקה -  1.6.2017, לאחר התקיימות התנאים הנדרשים להעברת החזקה 

בנכסים הנרכשים כאמור בס"ק 6 להלן. 

(4) אופן מימון הרכישה - החברה מנהלת משא ומתן מתקדם עם תאגיד בנקאי גרמני לקבלת מימון 

בתנאי נון ריקורס ובהיקף כולל של כ-16 מיליון אירו. יתרת עלות הרכישה תמומן ממקורותיה 

העצמיים של החברה. יצוין כי החברה קיבלה הצעה מותנית מהתאגיד הבנקאי האמור, 

שתנאיה המהותיים מפורטים להלן (להלן: "הצעת המימון"). יצוין כי הצעת המימון כפופה 

להכנת מסמכי הלוואה לשביעות רצונו של התאגיד הבנקאי. 
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 (5) מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים המגבילים את יכולת השימוש בנכסים הנרכשים - 

לפרטים אודות מגבלות בהשכרת ו/או מכירת נכסי מגורים בגרמניה ראו בסעיפים 1.7.1.8.2, 

1.7.1.9 ו-1.7.2.10 בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, 

אשר פורסם ביום 20 במרץ 2016 [מס' אסמכתא 2016-01-009432].

(6) תנאים מתלים להשלמה - תשלום התמורה והשלמת העסקה כפופים להתקיימות התנאים 

הנדרשים להעברת החזקה בנכסים הנרכשים לרוכשת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

קבלת אישורים ומסמכים מהרשויות המקומיות, המצאת מסמכי ביטול שעבודים בכירים וכן 

קבלת אישורים סטטוטוריים נוספים. 

בכבוד רב,

בראק קפיטל פרופרטיז אן. וי.

באמצעות ה"ה גל טננבאום, מנכ"ל משותף בחברה 

ופרד גניה, מנהל המחלקה הכלכלית

16 מיליון אירו. גובה הלוואה מקורי 

נון ריקורס . סוג ההלוואה
5 שנים ממועד העמדת ההלוואה. מועד הפירעון הסופי של הקרן

2.5% מסכום הקרן המקורי בשנה ויתרת הקרן בסוף התקופה. 
תשלומי הקרן ישולמו מדי רבעון.

פירעון קרן שנתי

ריבית קבועה בשיעור של 1.08% לשנה. תשלומי הריבית ישולמו מדי 
רבעון.

ריבית

שעבוד ראשון בדרגה על הנכסים הנרכשים.  שעבודים עיקריים
אין. התניות פיננסיות


		2017-02-23T06:59:55+0000
	Not specified




