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 מיידי דיווח :הנדון

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

מכירת התקשרות בהסכם לבדבר  20192בפברואר  27מיום  הבהמשך לדיווח המיידי של החבר

ובהמשך לאמור בדיווח מיידי  ,"(הדיווח הקודם)להלן: " בברוקלין, ניו יורק Bondברחוב המקרקעין 

של  ('ד-ו 'בסדרות בדבר אישור תכנית רכישה של אגרות חוב ) 20193בפברואר  27יום משל החברה 

החברה , "(, ולאור כוונת החברה לפעול לביצוע תכנית הרכישהתכנית הרכישה)להלן: " החברה

 מתכבדת לעדכן כדלקמן:

מיליון  33-כקיבלה החברה סך של  2019בפברואר  27בדיווח הקודם, ביום  לאמורבהמשך  .1

כמקדמה על חשבון התמורה הכוללת בעסקה נשוא הדיווח  )לאחר הוצאות עסקה( דולר

 הקודם.

 14שפורסם ביום  2018בספטמבר  30בהמשך לאמור בדוח הדירקטוריון של החברה ליום  .2

החברה ממשיכה לפעול למימוש ו/או הכנסת שותפים למספר נכסים  2019בפברואר 

זוהו מספר נכסים ספציפיים שהחברה פועלת בהתאם לשווים בדוחות הכספיים ובכלל זה 

  למכירתם בטווח הקצר.

להגדיל את יתרות המזומנים שלה אפשרויות שונות החברה בוחנת , נוסף על האמור לעיל .3

, מהותיים מאודו, לרבות נכסים מהותיים נוספים נכסיםלשנה הקרובה בדרך של מימוש 

נכסיה, לרבות של נכסים מהותיים חלק מ וכן בוחנת אפשרויות למימון מחדש של

 .ומהותיים מאוד

לכדי הסכם מחייב תדווח החברה תבשלנה לעיל המתוארות שאיזו מין הפעולות ככל 

 בהתאם להוראות הדין.

הינן בגדר מידע צופה ונטילת מימון מחדש  מכירת נכסיםבדבר  החברהשל  הערכותיה

של  ן העבר, המתבסס על ניסיו1968-, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"חפני עתיד

                                                 
 .012565-01-2019מספר אסמכתא:   1
 .017457-01-2019מספר אסמכתא:   2
 .017460-01-2019מספר אסמכתא:   3

http://www.tase.co.il/


 

 

אינן בשליטתה המלאה ואין וודאות לכך כי התחזיות המפורטות לעיל  ,החברה

להביא לכך שהמידע צופה פני  יםהגורמים העיקריים העשוי תתממשנה, כולן או חלקן.

תלות במצב שוק הנדל"ן למגורים בניו יורק, תלות במשא  הינםלא יתממש האמור עתיד ה

 ים שלישיים, תלות בגורמים המממנים ובתנאי הריבית.ומתן מול צדד

 ותהאומדהחברה קיבלה טיוטות של שמאויות במסגרת הכנת הדוחות הכספיים השנתיים,  .4

לא חלו , על פיהן "(השמאויות נכסי)להלן: " את שווי מרבית נכסי הנדל"ן של החברה

שלא צפויים לחברה כך  2018בדצמבר  31שינויים מהותיים בשווי נכסי השמאויות ליום 

 .2018 ברבעון הרביעי לשנת  מהותיים שערוך)הפסדי(  רווחיבמאוחד 

הינו מידע  2018בדצמבר  31בדבר רווחי השערוך הצפויים ליום  המפורט בדיווח זה המידע

והינו בגדר  1968-צופה פני העתיד כמשמעותו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מתבסס בלבד המתבסס על המידע הקיים בידי החברה במועד הדיווח. מידע זה אומדן 

בין השאר על טיוטות של שמאויות שקיבלה החברה שטרם הושלמה סקירתן על ידי רואי 

לאי התממשותו של המידע  להביאעשוי וכל שינוי בהן , של החברה החשבון המבקרים

המפורטים בדיווח  בנתונים שינויים יחולו כי, הנמנע מן זה אין, לפיכך עתיד.הצופה פני 

 זה לעיל.

 

 ,רב בכבוד

 לימיטד הולדינגס יר-אול

 החברה ונשיא הדירקטוריון"ר יו, גולדמן יואל מר: ידי על נחתם
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