 9בספטמבר2020 ,
לכבוד
רשות יירות ערך
)באמצעות המג "א(

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ
)באמצעות המג "א(
ה דון :דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת כדלקמן כי ביום  8בספטמבר  ,2020התקשרה בהסכם ביצוע עם חברת תדהר
ב יה בע"מ ,לב יית  254יחידות דיור בפרויקט  MOREרקיסים בראשון לציון של קבוצת ח ן מור.
פרויקט  MOREב רקיסים ,כולל שלושה מגדלי מגורים ב י  22קומות כל אחד .סה"כ ,כולל הפרויקט קומת
מסחר בשטח של כ 2,000-מ"ר ו 254-יחידות דיור  181 -יחידות דיור המוקצות לפרויקט "מחיר למשתכן" ו73-
יחידות דיור המוקצות ל"שוק החופשי" .לפרטים וספים אודות פרויקט  MOREרקיסים בראשון לציון ,ראו
סעיף  7.5.1.7לדוח הש תי.1
היקף הביצוע הי ו כ 220-מיליון ש"ח והיקף ההכ סות מהפרויקט כולו אמד בכ 435-מיליון ש"ח )כולל שווי חלק
המסחר המ יב(.
במסגרת ההתקשרות בין הצדדים ,חתם הסכם הלוואה בו תלווה תדהר ב יה לחברה הלוואה בסך של  10מיליון
ש"ח ,בריבית ש תית של  5%לתקופה של ש תיים.
חלק מהמידע הכלול בדו"ח זה ,לרבות המידע ה וגע להכ סות הצפויות מן הפרויקטים האמורים ,הי ו בבחי ת
מידע הצופה פ י עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך ,אשר אי ו בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו
בפועל אי ה וודאית .המידע מבוסס על מידע הקיים בחברה כון למועד הדו"ח ,וכן כולל הערכות ותכ ו ים של
החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שו ה מהותית מתכ ו י החברה ,כתוצאה מגורמים
שו ים ,שהעיקריים שבהם הי ם שי ויים לרעה במצב המשק ו/או במצב שוק ה דל"ן בכלל ו/או במצב שוק
ה דל"ן המסחרי בפרט ,ובפרט באזור בו ממוקם הפרויקט הרלוו טי ,וכן התממשות כל או חלק מגורמי הסיכון
אותם צופה החברה.2

בכבוד רב,
קבוצת ח ן מור אחזקות בע"מ
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למידע וסף אודות פרויקט  MOREרקיסים בראשון לציון ,ראה סעיף  7.5.1.7בדוח הש תי של החברה לש ת  2019שפורסם ביום 3.4.2020
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