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נס ציונה: אספן גרופ וקבוצת יובלים רכשו קרקעות להקמת משרדים
היקף הפרויקט, שיכלול 2 בנייני משרדים, מוערך בכ-215 מיליון שקל, לרבות עלויות קרקע ובניית קומת

מסחר בשטח של כ-23 אלף מ"ר

כרמלה קופר 05.05.2019

תמונה: צופית הראל // צילום: איליה מלניקוב

אספן גרופ הודיעה כי חתמה עם קבוצת יובלים, שבבעלות איציק ברוך, על מערך הסכמים, הכוללים שני
הסכמי רכישה והסכם קומבינציה לרכישת קרקעות ב"קריית ויצמן" בנס ציונה. הצדדים יהיו שותפים

(50%-50%) בהקמת הפרויקט ובניהולו, שיכלול הקמת שני בנייני משרדים המיועדים להשכרה בני 8 קומות
משרדים וקומת מסחר אחת, בהיקף של כ- 23,000 מ"ר מעל הקרקע וכן 3 קומות של מרתפי חניה.

מהחברות דווח כי תמורת הקרקע המיועדת להקמת הפרויקט ישלמו אספן גרופ ויובלים כ-28.8 מיליון שקל.
היקף ההשקעה הכולל בהקמת הפרויקט, לרבות העלות האמורה לרכישת הקרקע, יסתכם בכ-215 מיליון

שקל. הפרויקט ימומן בחלקו ממקורותיהן העצמיים של אספן גרופ וקבוצת יובלים, ובחלקו ע"י קבלת מימון
ממוסד בנקאי.

צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "לצד פעילותנו המתפתחת בשוק הנדל"ן המניב בחו"ל, אנו מאמינים
מאוד גם בשוק המשרדים בישראל, ובכוונתנו להרחיב את פעילותנו המקומית בשנים הקרובות, בין היתר

בדרך של קידום עסקאות יזמות עם שותפים איכותיים כדוגמת קבוצת יובלים".
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דרג את הכתבה

 

שיתוף

בסוף 2017, רכשה יובלים מבעלים פרטיים קרקע בשטח של 12.5 דונם במתחם הצפוני של פארק נס ציונה
בתמורה לכ-50 מיליון שקל, עליו היא מקימה בימים אלו קמפוס משרדים הנמצא בשלבי בניה ומכירה

בשטח של כ- 32 אלף מ"ר בנוי בהיקף השקעה של כ- 300 מיליון שקל.

כתבות שיכולות לעניין אותך

תדהר תיכנס כשותפה בפרויקט הסוללים ב-25%
מחלק המגורים

כרמלה קופר 29.04.2019

סולל בונה זכתה בשלושה מכרזים בהיקף כולל
של כ-670 מיליון שקל

כרמלה קופר 28.04.2019

"דירה להשכיר": בניית 90 יח"ד בשוהם תמורת
52.5 מיליון שקל

כרמלה קופר 28.04.2019

באר יעקב: אילה אגם תשקיע 400 מיליון שקל
במגדלי משרדים

כרמלה קופר 15.04.2019
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נס ציונה: אספן גרופ וקבוצת יובלים רכשו קרקעות להקמת משרדים
משפט וממון05.05.2019
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תדהר תיכנס כשותפה בפרויקט הסוללים ב-25% מחלק המגורים

סולל בונה זכתה בשלושה מכרזים בהיקף כולל של כ-670 מיליון שקל

29.04.2019

28.04.2019
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"דירה להשכיר": בניית 90 יח"ד בשוהם תמורת 52.5 מיליון שקל
28.04.2019
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באר יעקב: אילה אגם תשקיע 400 מיליון שקל במגדלי משרדים
15.04.2019
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