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 י דיווח מייד הנדון:

( ולעדכון שפורסם 2016-01-144538)אסמכתא:  2016בדצמבר  28בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 

(, בדבר מסירת הודעת מימוש על ידי 2018-01-027874) 2017לדוח התקופתי של החברה לשנת  6.3.2במסגרת סעיף 

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה החברה בקשר עם הסכם אופציה בו התקשרה החברה 

 -" והממכר") ר ביפומ" 4,400של ן בשטח נכס מקרקעימכלל זכויות המוכר ב 77.5%לרכישת  "(המוכר)"

הסכם )" לרכישת המקרקעיןבהסכם  החברה התקשרהכי החברה מתכבדת לדווח, , (, בהתאמה"המקרקעין"

  אשר עיקריו יפורטו להלן: ,"(הרכישה

 52ברחוב יפת  7022בגוש  1-3הינם חלקות שמקרקעין המוכר הינו הבעלים הבלעדי והרשום של מלוא הזכויות ב .1

 3,600 -של כ כוללבהיקף  כל אחדקומות  2בעלי שני מבנים לשימור כיום  יםל גביהם מצוייפו, אשר ע-בתל אביב

  אינם מאוכלסים. אשר מ"ר בנוי,

 מגורים ו/או מלונאות. מ"ר זכויות ל 6,400 -היקף זכויות הבנייה המוערך ביחס למקרקעין הינו כ .2

ין פרויקט אשר יכלול הקמת מבנים חדשים, ניוד זכויות וכן בכוונת החברה לתכנן ולהקים על גבי המקרקע .3

, בהתאם לתב"ע מקומית אותה תיזום שימורם ושיפוצם של מבנים קיימים, אשר ישמשו למגורים או למלונאות

מיליון ש"ח )לא כולל  130 -"(. להערכת החברה, היקף ההשקעות הצפויות בפרויקט נאמד בכהפרויקטהחברה )"

  מע"מ(.

 "(התמורה הכספית)" בתוספת מע"מ כדין 1מיליון ש"ח 32.5סך של בגין רכישת הממכר תשלם החברה למוכר  .4

 .2שווי כלל יחידות הפרויקטמ %22.5כן תספק שירותי בנייה בגין יחידות המוכר בפרויקט אשר יהוו שיעור של ו

תשלומים שאינם שווים,  התמורה הכספית, אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים, תשולם למוכר בשלושה

 כדלקמן:

 מיליון ש"ח; 1.5 של סך החברה עם רישומה של הערת אזהרה תשלם (א)

מיליון ש"ח  7, תשלם החברה למוכר סך של יום לאחר חתימת הסכם הרכישה ורישום הערת אזהרה 60 (ב)

 ;"(התשלום השני)" בתוספת מע"מ כדין

  "(.התשלום האחרון)" התמורה הכספיתיום לאחר חתימת הסכם הרכישה תועבר למוכר יתרת  90 (ג)

לטובת בנק  יצוין, כי תנאי לביצוע התשלום השני והתשלום האחרון הינו רישום משכנתא מדרגה ראשונה

כמו כן, יצוין כי במועד העברת התשלום האחרון וכנגדו  מיליון ש"ח. 26.5מוגבלת בסכום של עד ה מסחרי

זכויות המכלל  27.5%זכויות במקרקעין. יתרת הזכויות בממכר )המכלל  50%תועברנה לחברה זכויות המהוות 

 לידי המוכר. יחידות המוכר בפרויקט ן של( תועברנה לידי החברה לאחר מסירתבמקרקעין

                                                 
חוב של פירעון קבלת האופציה והן בגין  עבורעל ידי החברה שולמו  רם אשמי"ח הן בגין תשלומיליון ש 1.85 -סך של כמסכום זה יקוזז  1

 המוכר לחברה.
יחידות  משווי כלל %22.5, אשר שווין המצרפי יהיה יחידות המוכר בפרויקט יבנו בבנייה חדשה לייעוד של מגורים בלבדיצוין, כי  2

כמו כן, יצוין, כי ככל שתאושרנה  .מ"ר שטח מכר ממוצע )כולל ממ"דים אך לא כולל הצמדות( 1,200 -, ובלבד ששטחן לא יפחת מהפרויקט
, החלה על המקרקעין נכון למועד חתימת הסכם 2660ר עולות על הזכויות הקיימות מכח תכנית תא/ביחס למקרקעין זכויות נוספות אש

"(, ולאחר השלמת בניית או ניוד השטחים הנוספיםהחברה תהא רשאית לבנות בפועל או לנייד את זכויות הבנייה הנוספות )"הרכישה, 
שווים של כלל השטחים  50%וכר והחברה, כך שכל אחד יקבל שיעור של השטחים הנוספים, יתחלקו השטחים הנוספים באופן שווה בין המ

 הנוספים.   
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אישרו ועדת , בנוסף לכךהכספית מקבלת מימון בנקאי. תשלום התמורה  מרבית בכוונת החברה לממן את .5

( לתקנות החברות )הקלות 2)1בהתאם להוראות סעיף  ,2018באוקטובר  7הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 

  :, כי2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

חברות בשליטתו של בעל  על ידיישולם  (בתוספת מע"מ)התמורה הכספית תוך מ מיליון ש"ח 10.5סך של  (א)

, כך שסכום זה ןלותבבע בפרויקטים הנמצאים דירותבדרך של הקניית זכויות למוכר ב, השליטה בחברה

פרע בהתאם ליכולת החברה על פי תזרים המזומנים שלה ובכל מקרה ת אשר יועמד לחברה כהלוואת בעלים

 ;, אלא אם כן יחליט בעל השליטה על דחיית המועד כאמורהממועד העמדת חודשים 24לא יאוחר מתום 

לקיום מלוא התחייבויות החברה על פי  ללא הגבלה בסכום יעניק לחברה ערבות אישית מר יעקב גורסד (ב)

 .הסכם הרכישה

( קבלת הלוואת הבעלים והערבות כאמור 1כחלק מנימוקיהם, ציינו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי )

נושאת ריבית  הואינ הצמודאינה  םבעליההלוואת ( 2הינן לטובת החברה ואין בהן אלא כדי לזכות את החברה; )

בעל השליטה לא יקבל טובת ( 3; )כלשהי, ותנאיה הינם נוחים מאלו שיכולה החברה לקבל מצדדים שלישיים

 . מעבר למפורט לעילם או הערבות בעליההנאה או תמורה בגין הלוואת 

שה, כי ככל שעד לתום המועדים שנקבעו לכך בהסכם הרכי, התחייבה החברה במסגרת הסכם הרכישהיצוין, כי  .6

, יהא המוכר זכאי למכור יחידות המוכר בפרויקטו/או לא ימסרו לידי המוכר היתר בנייה לפרויקט לא יתקבל 

  .לחברה את יתרת חלקו במקרקעין

לעיל, לרבות ביחס להיקף הזכויות במקרקעין ואומדן ההשקעות הצפויות  3-ו 2 המידע המפורט בסעיפים

, אשר אינו ודאי ואינו תלוי 1968-יד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חבפרויקט, הינו מידע צופה פני עת

בחברה, והוא מותנה, בין היתר, בקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך יישום תכניות החברה בקשר עם 

 המקרקעין. יובהר, כי מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מתחזיות החברה האמורות לעיל.    

 

 בכבוד רב,  

 בע"מ בוקס נדל"ן - וויי  
 יהודה גורסד החותם:
 מנכ"ל תפקידו:
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