
 

 

 2020בפברואר,    20                                    

 לכבוד      לכבוד

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל    רשות ניירות ערך

 )באמצעות המגנ"א(    )באמצעות המגנ"א(

 

 דוח מיידיהנדון: 

 

 כדלקמן:"( מתכבדת להודיע בזאת החברהאחזקות בע"מ )"-קבוצת חנן מור

של "(, על זכייתה רמ"ירשות מקרקעי ישראל )להלן: "התקבלה בחברה הודעה מאת  2020 ברוארבפ 19ביום  .1
 72חלקות    11359  -ו 10733 יםגוש 226-227כמגרשים  , הידועים  בעיר חיפה  מתחמיםשני החברה במכרז להקמת  

מכרז "מחיר "( כחלק מב' מתחםלהלן: ") 81חלקה  11359גוש  224-225מגרשים "(, וא' מתחם)להלן: " 81
בכל אחד  דירות למכירה לשוק החופשי 107-דירות מגורי "מחיר למשתכן" ו 249למשתכן" של רמ"י לבניית 

 המתחמים.שני מ

המיועדות לזכאים להיכלל במסלול  פרויקטב הדירות יחידותהחברה למכור את  תחייבהההמכרז,  במסגרת .2
 בהתאם . ב'( מתחםש"ח למ"ר )עבור  7,994-א'( ו מתחםש"ח למ"ר )עבור  8,144"מחיר למשתכן" במחיר של 

בפרויקטים שאינן נכללות במסלול "מחיר למשתכן"  יחידות הדיורלתנאי המכרז החברה רשאית למכור את 
 בתנאי ובמחירי שוק חופשי.

 עם  שנים 98 למשך חכירה חוזה על ותחתום במקרקעין הפיתוח זכויות את החברה תרכוש ,המכרז תנאיפי -על .3
 בנוסף"(, הקרקע מחיר"ח )להלן: "שאלפי  148,624-כ של כולל לתשלום בתמורה, נוספות שנים 98-ל אופציה

ש"ח )יחד  אלפי 10,138-כ של בסך המוערכות מיסים והוצאות"ח שאלפי  60,950-כ של בסך פיתוח להוצאות
  ימים ממועד אישור ועדת המכרזים.  90 תוךהתמורה  בגיןנדרשת לבצע תשלום  החברה "(.התמורהלהלן: "

 ,הצפויה להתקבל בגין מכירת יחידות הדיור להערכת הנהלת החברה, התמורה החוזית הכוללת )ללא מע"מ(  .4
 יח"ד 498אשר מתוכן , 20% –)בתוספת הקלת "שבס", הצפויה להיות בשיעור של כ  יחידות דיור 855בסך של 

ש"ח; עלות  אלפי 1,036,050 -בסך של כהינה  (למכירה לשוק החופשייח"ד דירות  357-"מחיר למשתכן" ו
 116,602-ש"ח והרווח הצפוי עומד על כאלפי  919,448-כ בסך של הינה צפויה )ללא מע"מ( הכוללת ההקמה ה

 מעלויות הפרויקט.  12.7%-ש"ח, המשקף רווחיות צפויה של כ אלפי

, המבוסס על 1968-לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 4בסעיף המידע האמור 
תכנוני החברה והערכותיה נכון למועד דוח זה. מידע זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי 

ה ויחולו שינויים במועדי הבנייה ו/או בעלויות הבנייה ו/או במחירי המכירה, בשל גורמים שאינם תלויים הי
לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת   20הסיכון המפורטים בסעיף  בחברה או בשל התממשות איזה מגורמי  

 .(2019-01-020577)מספר אסמכתא  2019במרס  13 , שפרסמה החברה ביום2018

 

 בכבוד רב,                                      

 אחזקות בע"מ –חנן מור  קבוצת

           

    


		2020-02-20T07:15:28+0000
	Not specified




