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 מיידי דיווח :הנדון

, בדבר משא ומתן למימוש נכסים 20191בפברואר  13החברה מיום בהמשך לאמור בדיווח מיידי של 

התקשר תאגיד בבעלות מלאה )בשרשור( של  2019בפברואר  26כי ביום  לדווחהחברה מתכבדת 

ברובע  Bondברחוב )והזכויות הנלוות אליה( "( בהסכם למכירת קרקע המוכר" החברה )להלן:

לצד ג' ", לפי העניין( העסקה"-" ומועד החתימה", "המקרקעין" )להלן:ברוקלין בעיר ניו יורק 

שתנאיה  "(,הרוכש התאגיד" או "הרוכש" )להלן:שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה 

 .מפורטים להלןהעיקריים 

בדוחות המאוחדים  יםורשומהמוכר בבעלות  יםמצויר"ר,  95,520-המקרקעין, בשטח כולל של כ

 למוכרעל המקרקעין בנויים מספר מבנים אשר מניבים  אלפי דולר. 78,600של  בסכוםהחברה  של

בתמורה לסך של  2018יולי בחודש מוכר ההמקרקעין נרכשו על ידי  .משכירות הכנסות לא מהותיות

המקרקעין בגין הלוואות  למוכרמלווה שהעמיד המקרקעין משועבדים לטובת  .דולר מיליון 61-כ

 "(.ההלוואות הקיימות)להלן: " דולרמיליון  46-בסך של כ

)להלן:  בסכומים ובמועדים כמפורט להלן בתמורה לרכישת המקרקעין ישלם הרוכש למוכר תמורה

 :"(התמורה הכוללת"

הופקד על ידי הרוכש במועד החתימה מתוך התמורה הכוללת מיליון דולר  34סך של  .א

והרוכש לא יהיה זכאי  מיידי על ידי החברה לשימוש נתניתהמקדמה "(. המקדמה" )להלן:

 .למעט במקרה של כישלון המוכר להשלים את העסקהלהשבת המקדמה 

במועד השלמת רכישת המקרקעין, ישולם מתוך התמורה הכוללת מיליון דולר  46סך של  .ב

( , בהתאמה"מועד ההשלמה"-" וההשלמה": הלןל) 20192באוגוסט  13ביום אשר יחול 

  .ישמש לשם פירעון התחייבויות המוכר בקשר עם ההלוואות הקיימותו

במועד למוכר שולם י, "(סכום היתרה" )להלן: 3מיליון דולר, בכפוף להתאמות 15סך של  .ג

ובכך להשלים  ( לשלם את סכום היתרה1ההשלמה, ובלבד שלרוכש תהיה האופציה: )

ימים קודם למועד  15-( לא יאוחר מ2; או )מיליון דולר 95של  תמורה כוללתלסכום 
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 ימים. 30הרוכש רשאי להקדים את מועד ההשלמה בהודעה מראש למוכר בת   2
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וזאת  ,רוכשהתאגיד להיכנס לשותפות עם המוכר ב ,סכום היתרה חלף תשלום ההשלמה, 

כמשקיע  רוכשתאגיד המזכויות ההשתתפות ב 12.5%באופן שבו המוכר יחזיק בשיעור של 

 בתאגיד כמיעוט המוכר זכויות"-" ואופציית השותפות" )להלן: הצבעהללא זכויות מיעוט 

ליטול מימון כנגד המקרקעין, בין השאר הרוכש עשוי  כי התאגיד יצוין ", בהתאמה(.הרוכש

 התשלום המפורט בס"ק ב' לעיל.לצורך 

 

 :בחר הרוכש באופציית השותפות, אזי

 יןקרקעמ( בRezoningייעוד )השינוי האחרון שבו ניתן לעתור כנגד מהמועד ימים  10בתוך 

את ( לרכוש 1, לרוכש תהייה האופציה: )"(שינוי הייעוד" )להלן: , ככל שבוצעלמגורים

( להגדיל את שיעור 2היתרה; או )בתמורה לסכום כמיעוט בתאגיד הרוכש זכויות המוכר 

תוספת ה)כולל  ראטה לחלק המוכר בהון העצמי-פרוכמיעוט בתאגיד הרוכש זכויות המוכר 

  .של התאגיד הרוכש סכום היתרה כמפורט להלן( ל

שנים ממועד ההשלמה, אזי החל מאותו שלוש בתוך ד ייעוהבמקרה שבו לא יבוצע שינוי 

יישא בהוצאות השוטפות בגין המקרקעין, לרבות עלויות מימון, מיסים, המוכר מועד 

ההוצאות כאמור תקוזזנה  ."(העלויות השוטפות)להלן: " ביטוח ועלויות שינוי הייעוד

 יוסכום כלשהו ממקורותידרש להשקיע לא המוכר )יובהר כי בכל מקרה  מסכום היתרה

אם לא יחול שינוי הייעוד תוך שש שנים ממועד ההשלמה, יעביר  .השוטפות( העלויותבגין 

במקרה כאמור התמורה הכוללת ו המוכר לרוכש, ללא תמורה, את זכויותיו בתאגיד הרוכש

  מיליון דולר. 80הינה למוכר 

 זכאי המוכר יהיהבהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם ביחס לתוצאות שינוי הייעוד,  יצוין כי 

-בשינוי הייעוד ב יחס זכויות הבניה לר"ר( iמכפיל של )לקבל תוספת לסכום היתרה, על פי 

(iiמפתח שנקבע בין הצדדים ) עלויות השוטפותהבניכוי , וזאת. 

 .הכספייםהחברה בוחנת את השלכות העסקה על דוחותיה 

התזרים הצפוי השלמת העסקה במועד הצפוי, סכום התמורה הסופי, הערכותיה של החברה בדבר 

הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המתבסס על ניסיון העבר של החברה, אינן המקרקעין ממכירת 

ודאות לכך כי התחזיות המפורטות לעיל תתממשנה, כולן או כל בשליטתה המלאה ואין נמצאות 

ן. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני העתיד האמור לא יתממש חלק

, יכולת הרוכש לממן את רוכשבובכלל זה  ,צדדים שלישייםכי אופן השלמת העסקה תלוי ב הינם

 .לתמורה הכוללתהתאמות ביצוע ו העסקה

 ,רב בכבוד
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