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 Fifth Avenue-535 545נכס ב עוגן שוכר עם שכירות התקשרות בהסכם - דוח מיידי: הנדון

בהסכם   ,, באמצעות תאגיד בשליטתההחברה  ההתקשר,  2019בדצמבר    13יע כי ביום דהחברה מתכבדת להו

, חברת קמעונאות אמריקאית העוסקת במוצרי "(השוכרת)להלן: "  .Best Buy Stores, L.P  תעם חבר  שכירות

ומת הכניסה, קפני  )הפרוס על    ר"ר  40,839-כולל של כבהיקף  שטח  פיו תשכיר החברה לשוכרת  ל  אלקטרוניקה

של החברה במנהטן,   Fifth Avenue 535-545  בנכס  (קומת בינים )'מזנין'(, הקומה השנייה, וקומה תת קרקעית

 . 94%-עם אכלוס הנכס על ידי השוכרת התפוסה בנכס תעמוד על כ ."(הנכסניו יורק )להלן: "

 הסכם השכירות: תמצית תנאיו העיקריים שלהלן ל

( שנים, אשר תחל 10בת עשר ) אהמקורית היתקופת השכירות  - ת ואופציות להארכהתקופת השכירו .1

השלמת שהוא המועד המאוחר מבין )לשוכרת בנכס העברת ההחזקה  ממועדיום  180בתום 

 חנות דגל, או מיום פתיחת (התחייבויות החברה כלפי השוכרת או קבלת היתר בנייה על ידי השוכרת

("flagship store"  )  רשת  של"Best Buy"    תקופת השכירות )להלן: "  , לפי המוקדםעל ידי השוכרתבנכס

לתקופה בת חמש שנים,  ת הסכם השכירותשתי אופציות להארכההסכם מקנה לרוכשת    ."(המקורית

, אשר אינן ", בהתאמה(תקופת ההארכה השנייה" -" ותקופת ההארכה הראשונה)להלן: "כל אחת 

מטרת הצדדים היא להשלים את פתיחת חנות הדגל  .למתווךלמעט עמלת תיווך  מותנות בתנאים

 .2020כאמור במהלך הרבעון השלישי שנת 

מיליון דולר ארה"ב )להלן:  8.25ו, יעמדו על סך של ברוט ,השנתיים דמי השכירות - דמי שכירות .2

במהלך תקופת ההארכה דולר מיליון  10.45 המקורית, על סך של ת"( במהלך תקופת השכירודולר"

דמי השכירות מהווים  .במהלך תקופת ההארכה השנייהדולר  מיליון 11.495 הראשונה ועל סך של

 מת תלות מיוחדת בשוכרת.יצוין, כי לא קיי נכס.המהכנסות  20% -יותר מ

 אישורקבלת  , בכפוף ל"Best Buy"רשת    לפתוח חנות דגל שלהתחייבה  השוכרת    -  התחייבויות הצדדים .3

 לשוכרת למסור את הנכסהתחייבה  החברה החנות. הנוגעות לפתיחתתכניות למראש של החברה 

 Best"פתיחת חנות הדגל של רשת ביצוע עבודות בסיסיות לתחזוקת הנכס והתאמתו לצרכי לאחר 

Buy"  היתר    קבללהתחייבה החברה  ,  בנוסף.  בנכסRetail Zoning    של מדינת ניו יורק מסוג"Use Group 

בנוסף, התחייבה השוכרת לשלם את חלקה היחסי בגידול .  חנות הדגללצרכי פתיחת וניהול    הנדרש  "10

, חתמה על ערבות לטובת החברה .Best Buy Co., Incחברת האם של השוכרת,    מיסי הנדל"ן על הנכס.ב

  התחייבויות השוכרת תחת ההסכם.כלל בטחת קיום הל
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לשוכרת ביום מיליון דולר  7.5 לשלם התחייבההחברה  - ( "Tenant Improvement") התאמות דיירים .4

 ,שלם את הסכום האמור, סכום זהככל שהחברה לא ת  .בנכס  "Best Buy"פתיחת חנות הדגל של רשת  

 לשנה, יקוזז מדמי השכירות במהלך השנה הראשונה של השכירות.  9%בתוספת ריבית בשיעור של 

 

 בכבוד רב,    
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