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 דיווח מיידי הנדון: 

מוחזקת  חברה באמצעות, החברה התקשרה 2018בנובמבר  1 החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 
 החברה)להלן: "על ידי צדדים שלישיים  40%-ו( סופי בשרשור)על ידי החבר  60%בשיעור של 

 "ההסכם)להלן: "בהסכם  בה השליטה לבעלי/או ו לחברה קשור שאינוצד שלישי  עם , "(הרוכשת
 מיליון 134 -כ של לסכום בתמורה, בנתניהבמקרקעין  בעלותזכויות  לרכישת( התאמהב", המוכר"-ו

 :להלן כמפורט, ש"ח בתוספת מע"מ כדין

 תיאור ההסכם א.

  :להלן יתוארו עיקרי ההסכם 

המצויים באזור התעשייה  מקרקעיןזכויות בעלות במהמוכר  תרכושהרוכשת החברה  .1
ובכפוף דונם  72-בשטח רשום של כ 175, חלקה 8236הצפוני של נתניה, הידועים כגוש 

יתרת  על "(.המקרקעין)להלן: " מתוכם 18-לחכירות לדורות לטובת צדדי ג' על שטח של כ
 יםהמיועד יםם מבנמיקיי, מ"ר 53,784המקרקעין שאינה כפופה לחכירות הנ"ל, בשטח של 

 ,"המקרקעיןיתרת )להלן ובהתאמה: "לצד שלישי  מושכרתוהיא   ,שימושי תעשייהל
, לרבות כל הזכויות (As-Isבמצבם כפי שהוא ) . המקרקעין נרכשים("השוכר"-ו "יםהמבנ"

  "(.הממכרוההתחייבויות של המוכר מכוח הסכם השכירות עם השוכר )להלן: "

אלפי ש"ח בתוספת  133,960לסך כולל של למוכר  הרוכשת לממכר תשלם החברהבתמורה  .2
  אשר תשולם במועד המפורטים להלן: "(התמורה)להלן: " מע"מ כדין

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין שולם במועד החתימה על ההסכם כנגד  10סך של  א.
 על זכויות הרוכשת קבלת מסמכים חתומים לרישום הערת אזהרה לטובת החברה

 במקרקעין. המוכר

 31אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין תשולם ביום  123,960התמורה בסך של  יתרת ב.
במקרקעין וכנגד מסירת המשפטית וזאת כנגד מסירת החזקה  2019בינואר 

 .1מסמכים ואישורים

 

 העסקה על ידי חברת הפרויקטמימון  ב.

ו/או חיצוני ממימון על ידי החברה הרוכשת בכוונת החברה לממן את רכישת המקרקעין  
ו/או צירוף שותפים ( 2019עד לחודש פברואר  הון ו/או חוב )לחברה תשקיף מדף בתוקףגיוס 

 מהון עצמי. מכירת חלקים ו/או זכויות מהמקרקעין ו/או ו/או הפרויקט לחברת 

( והתוספת החמישית לתקנות 1)36בהתאם לתקנה  המקרקעיןפרטים אודות  .ג
 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

  והמבנה המקרקעיןתיאור כללי אודות  .1

 המקרקעין 
 מבניםו קרקע הנכס סוג

 המקרקעין יעוד
 הקיים

 ומסחר תעשייה

 נתניה של הצפוני התעשייה באזור 8236בגוש  175הידוע כחלקה  בנכס המקרקעין מיקום
 "רמ 17,955 של בשטח לדורות לחכירה כפוף, "רמ 71,739 המקרקעין שטח

 "רמ 21,426, רובם חד קומתיים, בשטח בנוי כולל של בתפזורת וסככות ישניםמבנים   המבנה שטח

                                                 
אותו מועד( ב)אם יהיו כגון מסמך המעיד על סילוק המשכנתא לטובת הבנק, אישור מס שבח אישור עירייה   1

 וכדומה.  עם השוכר כתב הסבה לזכויות והחובות מכוח הסכם השכירות
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 המקרקעין 
  בעלות הזכויות

 קיימות בנייה זכויות
 בקרקע

 מ"ר( 81,000-כ"כ סה) דונם 54-כ של משטחשרות  שטחי 30% + עיקרי 120%

 אין מוגנים דיירים
 "בארה $ 1,350,000 שנתיים שכירות דמי

 

  והמבנה בקשר עם המקרקעין החברהתוכניות  .2

 בניה זכויות של משמעותית תוספתידי -על המקרקעין להשבחת לפעול החברה בכוונת
התכנון. בכוונת החברה  עדותובו מפורטת תכנית קידום באמצעות מעורבים בשימושים

התכנית המשביחה. החברה שומרת  מכח צרוושיוהבניה  זכויותו/או  שטחיםלפעול לשיווק 
והן  לעצמה את הגמישות לביצוע הליכי השיווק הן במסגרת של מכירות חלקים במקרקעין

 .ו/או בכל דרך אחרת הכנסת שותפים נוספים במסגרת של

 להשבחתבקשר עם המקרקעין  החברה כוונותזה לעיל בדבר  (2)האמור בסעיף ג
מידע צופה  הינו לעיל כאמור המקרקעין שיווק בדבר החברה כוונות ולרבותהמקרקעין 

אשר אינו ודאי ואינו תלוי  1968-פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
השבחת האישורים הנדרשים לצורך  בחברה והוא מבוסס, בין היתר, בקבלת כל

 העיקריים הגורמים, החברה להערכת. שלישיים לצדדים המקרקעין ובשיווק המקרקעין
 מהמתואר שונה שיהיה/או ו יתממש לא עתיד פני צופה שהמידע לכך להביא העשויים

; עליה ו/או השבחת המקרקעין: אי קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך הינם לעיל
. וכדומה השיווק וקצבבאזור אשר לה השפעה הן על שיווק  הביקושיםירידה ברמת 

, מהותי באופן אף, שונה להיות יכול והוא יתממש שלעיל המידע כי ודאות כל אין, לפיכך
  .לעיל מהאמור

 

 דיווח עיכוב .ד

אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לזכות המוקנית לו ע"פ תקנה  2018באוקטובר  15ביום 
תקנות )להלן: " 1970-)ב( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל36

"( לעכב את הדיווח המיידי אודות המו"מ בין הצדדים מהטעם שדיווח אודות הדוחות
יה לסכל את החתימה על ההסכם וליצור תחרות המו"מ, בטרם חתימת ההסכם, עלול ה

 בין רוכשים פוטנציאליים. עם התקשרות הצדדים בהסכם הוסרה המניעה לעיכוב דיווח. 

 

 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 קנדה )ט.ר( בע"מ-ישראל
 גיא קנדה,  ידי על נחתם

 .סמנכ"ל הכספים של החברה
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