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 ומכירת נכסים לא מהותיים  השקעת הון עצמי על ידי בעל השליטה – דיווח מיידי הנדון:

בעל השליטה בחברה, מר יואל גולדמן,  העמיד    2020בספטמבר    30החברה מתכבדת להודיע כי ביום  
 "(. השקעת ההון)להלן: "כהשקעת הון עצמי בחברה ון דולר י מיל 5סך של 

ובכלל זה לאפשר לחברה להשלים בתקופה  השקעת ההון נועדה לחזק את מבנה ההון של החברה,  
ביולי    1מהימים  ה בדיווחים מיידיים  רמכירת פורטפוליו הנכסים עליה דיווחה החבל  ההקרובה עסק

  ה "(, עסקהדיווחים הקודמים)להלן: "   20201  אוגוסט ב  30-ו   2020ביולי    28  , 2020ביולי    16,  2020
ו המתמשכת  השפעתבין השאר לאור  כאמור בדיווחים הקודמים,  על ידי הרוכש    הטרם הושלמאשר  

 .בארה"ב ובעיר ניו יורק בפרטהעסקית פעילות העל   משבר הקורונהשל 

שישה  לצד ג'    מכרה החברה במאוחד  2020  בספטמבר  30כמו כן, החברה מתכבדת להודיע כי ביום  
 2מיליון דולר ארה"ב.  5.8- של כנטו נכסים לא מהותיים בתמורה לסך כולל 

כי   בזאת  ומתן  מובהר  הנכסים  להשלמת  המשא  פורטפוליו  למכירת  הדיווחים  העסקה  נשוא 
הושל טרם  בעסקם  הקודמים  לחול  עשויים  שינויים  הוכי  הצפוי  הנ"ל  בתזרים  שינוי  לרבות   ,

בדיווחים הקודמים, לאור המשא ומתן המתמשך  חה החברה  עליה דיוו  מהעסקה בשלבים השונים
כי    להשלמתה. העסקה  מובהר  כי  וודאות  שהנ"ל  אין  היות  תלויתושלם,  העסקה    ה השלמת 

שלב א' ושלב ב' בעסקה, לרבות יכולת הרוכש לממן את  בבצדדים שלישיים, ובכלל זה ברוכש,  
)ולחילופין בתשלומים במסגרת פירעונן   בגין ההלוואות הקיימותבדרך של כניסה לנעלי המוכרים  

ובדרך של העמדת הון מועדף  המוקדם של ההלוואות הקיימות בגין הנכסים על ידי    הנמכרים( 
לתמורהב  ,החברה התאמות  ההליביצוע  ובהשלמת  העסקה  בעלויות  שינויים  הנדרשים  ,  כים 
 .המימון מחדש של הנכסיםלצורך 

 מונחים שלא הוגדרו מפורשות בדיווח מיידי זה, תהא משמעותם כאמור בדיווחים הקודמים. 

 

 בכבוד רב, 

 יר הולדינגס לימיטד -אול

 , יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה גולדמן יואלעל ידי מר  נחתם

 
 , בהתאמה. 085810-01-2020-ו 073420-01-2020, 075876-01-2020, 061621-01-2020מספרי אסמכתא   1
אינו שונה מהותית    2020ביוני    30שנמכרו כאמור בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  נטו    שווי הנכסים  2

 המכירה. בגין נטו מהתמורה  
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