
 

  

  מדווחת על דבך וסף באסטרטגית הצמיחה של החברה: Moreקבוצת 

באג"ח הושא ריבית  ₪מיליון  70-השלימה מכרז מוסדי לגיוס של כ

ומשקף את  , המוכה ביותר בה גייסה החברה חוב משוק ההון,2.8%

  אמון המשקיעים בפעילות הדל"ן היזמית והמיבה

של החברה במגוון פרויקטים באזורי ביקוש וצפי  הפעילותתופה בהגיוס תמך 

לאור צמיחה מתמשכת של כן להכסות ורווחית בהיקפים שטרם ראו בקבוצה ו

כסים המים מהיביםתזרימי המזומ  

דבר שישפיע לחיוב על  שיטתיהחברה ממשיכה בהורדת עלויות המימון באופן 

  רווחי החברה

  

של החברה.  העסקיתהשלמת מהלך פיסית התומך במימוש האסטרטגיה על קבוצת חן מור מתכבדת להודיע 

התקבלו  ובמסגרת"ח חדשה (סדרה י"ב), תוצאות מכרז מוסדי לגיוס אגרות חוב לסדרת אגהחברה פרסמה 

, המהווים את הסכום המקסימאלי ₪מיליון  70-גיוס של כ מדווחת עלהחברה  .₪מיליון  201-ביקושים של כ

אשר התאפשר לגייס בהתאם ליחס הבטוחה לו התחייבה החברה במסגרת שעבוד עודפי פרויקט אור ים מתחם 

  .ב' כבטוחה למחזיקי האג"ח

  

ויהווה את שיעור הריבית המקסימלית במכרז לציבור. שיעור זה, המוך ביותר  2.8%שיעור הריבית במכרז הוא 

וצפי  העסקיתבו גייסה החברה חוב משוק ההון, משקף את איתותה הפיסית של החברה, תופת פעילותה 

תהליך להפחתת עלויות  המהלך הוא המשך של השוק לתוצאות חזקות בהכסות וברווחים בשים הקרובות.

  המימון של החברה וישפיע לחיוב על התוצאות הכספיות ועל רווחיה.

  

רכיב הפעילות כוללת  .לקבוצת חן מור פעילות יזמית מצליחה של מגוון פרויקטים המצאים בביצוע והקמה

עם שוכרים  בלב הערים של ביה עצמית המאפשר יצירת ערך רבה יותר בתהליך הייזום וכן כסים מיבים

בין חזק את האיתות הפיסית. שמהמייצרים תזרים מזומים יציב, קבוע וצומח  המאופייים במסחר יומיומי

  ואת קרן ספרה. חברת הביטוח הראלהמשקיעים המוסדיים בחברה יתן למות כבעלי עיין את 



 

  

. שימת היום יום של המחר הקבוצה מימשה אסטרטגיה לזיהוי המגמות העיקריות בתחום הדל"ן שיכתיבו את

לייזום, תכון, ביה והקמה של שכוות ובתים המספקים  הלקוח במרכז החשיבה והפעילות של הקבוצה מוביל

לדיירים סביבת חיים מצוית, הכוללת בין השאר מעה לצרכי הפאי, המסחר ואספקה של שירותים עירויים 

  .יומיומיים

  

  /https://ir.hmg.co.ilלאתר קשרי המשקיעים של חן מור:  


