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 דיווח מיידי הנדון: 

אשר אינו קשור לחברה או    שיישלצד  בהסכם עם  , התקשרה החברה  2021בספטמבר    1ביום  כי    ,כבדת לדווחה מתברחה

ברחוב עמק ברכה   7110גוש    21בחלקה    , למכירת מלוא זכויותיה(, בהתאמה"ההסכם"-" והרוכשת")  בהלבעל השליטה  

בשטח   4007תא/ ית  תכנב  רתוהגדכ  1  מספר   רש ממג  לקווה ח ה, המ("הזכויות הנמכרות ")  1(ונת נחלת יצחקכשבתל אביב )

 . ("התמורה") (לא כולל מע"מ,  ברהחלק הח) מיליון ש"ח  20.4-, בתמורה לסך של כ"(המגרש )" דונם 5-כ של

ההסכם חתימת  מכן  במועד  לאחר  בסמוך  נאמנותלורה  תמ ה  מלוא  פקדתו  או  עדחשבון  וזאת  ה הל  ,    תנאים תקיימות 

לאחר ן,  הל ל  מפורטים  שעיקריהם  התמורה התקיימו  אשר  תועבר  החזקה  2תם  ותימסר  הנמכרות  לחברה    בזכויות 

 לרוכשת:

התקיימות  בכפוף ל)  משכנתארישום  כן  ו  וכשת ולטובת הבנק המממן את הרכישהרלטובת ה  ת אזהרהו הער  רישום .1

 . הנמכרותזכויות העל   (להלן 2אמור בסעיף ה

רחתימת   .2 הנוספים")  יםספנו  יםמוכרלבין    שתרוכה  בין שה  כיהסכמי  חלק  )כולל    יחדיו  המחזיקים  ( "המוכרים 

את   רוכשתה  לטובת  אזהרה   הערות ורישום    במגרש   מהזכויות   75%-מ  פחות   אלב (  החברה המממן  הבנק  ולטובת 

זכויות   הרכישה  ההסכם  30בתוך    הנוספיםהמוכרים    כל  על  חתימת  ממועד  עסקים  והרו  ימי  החברה  ידי   תשכ על 

בקשר עם   התקיימות התנאים, כי היא מוותרת על  קודם לכן  בכתב  הרוכשת  ודיעת  אלא אם כן,  ("ובעהמועד הק")

 . המוכרים הנוספים

 . הסכםיבוטל ה שהיא, מכל סיבה  ,יתקיים עד למועד הקובעלא לעיל  2בהר, כי היה והאמור בסעיף יו

 חלק החברה לפני מס(.)  ש"חמיליון  14-עומד על ככתוצאה מעסקה זו ן, כי הרווח הצפוי לחברה וייצ

 

 בכבוד רב, 

 "מבע ל"ןבוקס נד -וויי 

 נכ"ל מ ,  סדוריהודה גע"י: נחתם   

   טשס, סמנכ"ל כספיםדד ארואל             

 

ה בשטח של  נ וי מבנמ"ר על גביה ב  444ו  נ אשר שטחה הי קה זו,  בחלמחצית בלתי מסוימת מהזכויות    שלה  ביחד עם שותף   החברה   ם שלבבעלות  1
 .30%ו נשל השותף הי וחלקו  70%  ו נהי  חברהחלק המ"ר. יצוין,  222

, אישור מס שבח וכן  עירייהבדבר היעדר חובות ל  אישוראת  , עד להמצקדוןי אמנות כפון הנ בחשבאשר יוותרו    "חיליון שמ   2-למעט סכום של כ  2
   רישום המקרקעין.ת ם הזכויות לטובת הרוכשת בלשכ לשם הבטחת רישו
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