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 בע"מ רוטשטיין נדל"ן 
 )"החברה"( 

 2021ביוני  20

 
 לכבוד

 רשות ניירות ערך 
 באמצעות מגנ"א 

 
 לכבוד

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 
 אי"ה מבאמצעות 

 על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים  דיווח מיידי

 ( 1970-(, התש"לייםידמילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ו )ג(  -ב( ו)36)תקנה 

)להלן:    צד שלישי שאינו קשור לחברה עם  בהסכם  התקשרה    2021ביוני    17בתאריך  כי    לעדכן החברה מתכבדת  

בעלים  ,  "(השותף" במ   20%של  שהוא  הזכויות  של  מקרקעין  ן  בשטח  ברק  בני  בעיר  דונם   2.4-כהממוקמים 

להקמת זכויות  שטחי    800-וכ   יח"ד  86  וכוללים  ", פרויקט "-וה  "המקרקעין"  :הלן)ל  עיקריים  מסחר מ"ר 

מצד   מקרקעיןהמ  80%את יתרת    אשר תרכוש"(  העסקה המשותפת)להלן: "משותפת  עסקה    להקמת  ,(בהתאמה

   ."(כרהמו" )להלן: שלישי אחר שאינו קשור לחברה

 : סקההע תנאי יהלן עיקר ל

 .25%והשותף  75%בה יחזיקו הצדדים: החברה   ת החברה והשותף יקימו עסקה משותפ .1

מהמוכר .2 תרכוש  המשותפת  השותף  ,העסקה  בתוספת    20תמורת    המקרקעיןמ  80%  , באמצעות  ש"ח  מיליון 

בנוסף, לאחר השלמת רכישת    .םבמקרקעין בשלמות  סקה המשותפתכך שלאחר מכן תחזיק הע,  מע"מ כדין

כאמורמהמקרק  80% האחרון  עין  התשלום  לביצוע  המשותפת  העסקה  תפעל  חברה  להמקרקעין    בגין, 

  17-בסך של כ  (,"החכ"ל")להלן:    קרקעין()אשר הוציאה את המכרז למכירת המ  הכלכלית של עיריית בני ברק

 .ת מע"מ כדין בתוספ מיליון ש"ח )לא כולל היטל השבחה(

ו  .3 העצמיהרווחים  ל  ההון  ההנדרש  ביןחל יתקט  ויפר מימון  והשותף  קו  אחזקת ר עולשי  בהתאם  החברה  ם  י 

 בעסקה המשותפת. 

 פרויקט.הרווחי מכדין בתוספת מע"מ  6% -כשל ף יהיה זכאי לדמי ניהול מהעסקה המשותפת בגובה השות .4

הצפוי   ההכנסות  היקף  החברה,  של  ראשונית  להערכה  כ בהתאם  הינו  )חלק    173  -מהפרויקט  ש"ח  מיליון 

מיליון    106החברה  מיליון ש"ח )חלק    141-יליון ש"ח( והיקף העלויות הצפוי בפרויקט הינו כמ  130-כהחברה  

 ש"ח( )הנתונים אינם כוללים מע"מ(. 

העהחברה עם  ביחד  לקי,  פועלות  המשותפת,  הפרויקט  דום  סקה  גורם  תכנון  עם  התקשרות  גם  זה  ובכלל 

   . מממן

בקשר   לעיל  האמור  רכישת    החברה להתקשרות  המידע  השותף,  עם  המשותפת   ,מהמקרקעין  80%בעסקה 

ע  , היקף העלויות והיקף ההכנסות הצפויים, הינות יתרת התשלום לחכ"להעבר תיד כהגדרתו  מידע צופה פני 

תיה נכון למועד הערכוע המצוי בידי החברה והמידהמבוסס, בין היתר, על  ,  1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

לרבות מטעמים   בפרטי העסקה  ו/או שלא יחול שינוי ה כאמור תושלם  כי העסק  זה. יובהר, כי אין כל ודאות לכך

א  בחברה אשר  תלויים  יתכן    .ינם  הצפובנוסף  הכנסות  היקף  וכן  העלויות  מהשהיקף  יהיו  י  שונים פרויקט 
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ות בגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ובכלל בשל תללרבות  עיל, וזאת  ת החברה כמפורט למהערכו

ן התממשות כל  יח"ד בפרויקט, שינויים בעלות הבניה, מצב השוק וכיו"ב וכקף וכמות  זה, בין היתר, שינוי בהי

א' לדו  40רמי הסיכון המתוארים בסעיף  או חלק מגו , כפי שפורסם  2020של החברה לשנת  קופתי  ח התלחלק 

  (, הנכללים בדיווח מיידי זה על דרך ההפניה. 2021-01-040620מס' אסמכתא: )  2021במרץ  22ם ביו

 

 

          
 ,בכבוד רב          

                                                                                          
      ל"ן בע"מיין נדוטשטר     

                     
 חיים, מנכ"ל -ישי בןאב  באמצעות:       

  ופיתוח עסקי , סמנכ"ל כספיםורועי טויזר                                                                                        
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