
 
 

20282/0/7235693v1 

 בע"מ רוטשטיין נדל"ן 
 )"החברה"( 

 2021 במאי 9

 
 לכבוד

 רשות ניירות ערך
 באמצעות מגנ"א

 
 לכבוד

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל
 באמצעות מגנ"א

 

 על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים  דיווח מיידי

 ( 1970-לש"(, התיםלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידי א()36)תקנה 

 "( השותפות")להלן:    53%שותפות נחלת אש"ר, בה מחזיקה החברה  ה  התקשר  ,2021  במאי  6  ביוםלעדכן כי  מתכבדת  החברה  

בה   מקרקעיןחלק מן הלמכירת    אופציהמתן  ו  מכר מותנהבהסכם    "(הרוכשת"שורה לחברה )להלן: עם חברה פרטית שאינה ק

השו ב  תפותמחזיקה  הנדיב"  "כרמי  ")  לאכימ  יתקרר  עיבפרויקט  ההסכם  ."( ההסכםלהלן:  תנאי   החברה תמכור    ,ע"פ 

להקמת  מ זכויות  הכוללים  תשלום  "(  קרקעין המ)"  יח"ד  336קרקעין  כ  סךבבמזומן  תמורת  ש"מ  105-של  בתוספת    ,חיליון 

של  )  חודשים  24למשך    אופציהלרוכשת    תעניקוכן    מע"מ, לתשלום  מע"ממש"ח  2בתמורה  בתוספת  מקרק  (,   ןעילרכישת 

חלק מהם  נוספים לתשלום  ,  יח"ד  648להקמת    ותזכוי   הכוללים  "(ההאופצי  יקעמקר)"  או  של  בתמורה  יליון מ  214-כ  בסך 

 . ממע" , בתוספתש"ח

ות  ויועלב  והרוכשת תישאל השבחה  היטתשלום  ב  שאית  השותפות  ,הסכםהע"פ תנאי   בניההפיתוח  המקרקעין ין  בג  אגרות 

  .ומשמושי, ככל אופציהמקרקעי ה ובגין

לפיו הוראות    ת מלאכי עיריית קרימאישור  מחתימת ההסכם  יום    30כשת תוך  תמציא לרו  השותפות  כי   נקבעההסכם    במסגרת

א יתקבל דה ול. במי"(אישור העירייה:")להלן  לא חלות על הרוכשת  ת מלאכיבין עיריית קריבין השותפות ל   הסכם הפיתוח

התנאי  )להלן: "  אמור כהימים    30ימים מחלוף    7ך  בכתב תו  דעהבהום  ההסכל  וטילב  תעמוד זכות רוכשת  ל,  העירייה  אישור

כן.  "(המפסיק כוונות  כיבהסכם  נקבע    ,כמו  לרוכשת מכתב  הבנק   השותפות תמציא  עם   מאת  העמיד משכנתא בקשר  אשר 

 .ום ממועד ההסכםי 30התנאים הכספיים להסרת השעבוד על המקרקעין וזאת תוך  המקרקעין, המפרט את

בגצפוי  הווח  הרהחברה,    תכלהערבהתאם   לשותפות  כשינבע  של  על סך  יעמוד  , לפני מס  ₪מיליון    77-ין מכירת המקרקעין 

חלק  מתו תממש  הו  במידה   בנוסף,  .  ש"ח  ןומילי  36-כ   הינו  ה  החברכו  האופציהרוכשת  שינבע הצפוי  וח  הרו  ,  במלואה  את 

  יון ש"חילמ 82-כ רה הינומתוכו חלק החבנוספים לפני מס  ₪מיליון  172-כעמוד על יהאופציה   קרקעימ בגין מכירת  לשותפות 

 . מע"מ()הנתונים אינם כוללים 

מידע   הינו   ויים, הצפ  הרווחיםף  קהי ו   פציההאו ו   מקרקעין ה  למכירתבהסכם  החברה  להתקשרות  קשר  האמור לעיל בהמידע  

רה והערכותיה  בידי החב  המבוסס, בין היתר, על המידע המצוי,  1968-פה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חו צ

יו למו   נכון  זה.  כבהעד  לכך  ר,  ודאות  כל  אין  המתשי  התנאים  תכל  הרוכשת  וכי  יתקיימו  האופציה  לים  את  ות  לרב ממש 

לרבות  את  יהיו שונים מהערכות החברה כמפורט לעיל, וז  ווחיםהריתכן שהיקף    ףסבנו   .ים בחברהי אינם תלו שר  מטעמים א

  40בסעיף  הסיכון המתוארים    רמיו חלק מג   ל או וכן התממשות כבשליטת החברה  ם  שר אינבשל תלות בגורמים חיצוניים א

החברה של  התקופתי  לדוח  א'  שפ2020לשנת    לחלק  כפי  ביום  ,  אסמכתא:    2021מרץ  ב  22ורסם  (, 2021-01-040620)מס' 

  רך ההפניה. ים בדיווח מיידי זה על דהנכלל 

 ,בכבוד רב    

     רוטשטיין נדל"ן בע"מ                                                                                                   

 ל חיים, מנכ"-בן  אבישי באמצעות:
 יכ"ל כספים ופיתוח עסקורועי טויזר, סמנ                                                                                            
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