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חדשות נדל”ן

אספן גרופ ויובלים יקימו בנייני משרדים ומסחר
בנס ציונה
תמורת העסקה הכוללת שישלמו החברה ויובלים הינה כ 28.8-מיליון  ;₪העלויות הכוללות
של הפרויקט מוערכות בכ 215-מיליון ₪
חדשות ספונסר
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חברת אספן גרופ מדווחת היום כי התקשרה בשני הסכמי רכישה והסכם קומבינציה
עם חברת "יובלים" ,להקמת שני בנייני משרדים ומסחר בהיקף של  23אלף מטר
ובעלויות בהיקף כולל של כ 215-מיליון .₪
תמורת העסקה הכוללת שישלמו החברה ויובלים הינה כ 28.8-מיליון ש"ח )חלק
החברה הינו  ,(50%מתוכם סך של כ 23.8-מיליון ש"ח בגין רכישת הקרקעות אשר
ישולמו למוכרים והוצאות עסקה בסך של כ 5-מיליוני ש"ח ,הכוללים ,בין היתר ,את
עלות סיחור האופציה לרכישת הקרקעות וכן החזר בגין תשלומים ששולמו לצורך
קידום הפרויקט עד כה.
התמורה תשולם למוכרים בתשלומים  -סך של כ 4.7-מיליוני  ₪שולמו במועד חתימת
ההסכם וסך של כ 19.1-מיליון ש"ח ישולמו בתוך  90ימים לאחר חתימת ההסכם.
חלק החברה בתמורה ימומן בשלב זה ממקורותיה העצמיים של החברה ובהמשך
בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון ממוסד בנקאי .מובהר כי ,טרם נחתם הסכם
מימון ולא ניתן להעריך בשלב זה אם ומתי ייחתם הסכם מימון כאמור.
החברה ויובלים יישאו במס רכישה בסך של כ 1.4-מיליוני ש"ח ,בחלקים שווים ,בגין
הסכמי הרכישה וסכום נוסף שטרם נקבע בגין עסקת הקומבינציה.

רשימת מעקב אישית
שם נייר ערך 

אחרון

לצפיה ברשימה 

 %שינוי

ניהול רשימת מעקב דורש התחברות לאתר.
ניתן להרשם בחינם ,התהליך קצר ופשוט
אספן גרופ | שער אחרון3.33% ⬇ 642 :

התחבר

או

הרשם

650

600

550


עדכון מדדי ת"א
10:37 - 5/5/2019
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תא 35
מדד גלום
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ביומד ספרו לנו
טעות בכתבה?
מצאתם

ונתקן +0.92%
298.81
+0.38%
1594.49
-0.12% 1044.79
נפט וגז
+0.17% 1592.56

07/2018

1193.60
תא 90
דולר רציף 3.5791

+0.49%
-0.57%

DAX
CAC

+0.55% 12412.75
+0.18% 5548.84

מחזור מסחר
59,704

שלום אורח 

נושאים חמים 

#אינטרקיור

#דלק קבוצה

#קנאשור

#פלוריסטם

דירות לרכישה בצפון תל
עליות שערים בפתיחת
אביב  -דירות להשכרה בצפון המסחר בוול סטריט

תל אביב

#אספן גרופ

 - FIndersנדל"ן ביוון -
פיינדרס

מודעה hazani-real-estate.com

sponser.co.il

אשדר התקשרה בהסכם
לפרויקט פינוי בינוי...

בפרוייקט "העבריות" החדש ,שלמה נדל”ן מקבוצת
במרכז  -החדש של ת"א,
שלמה מכרה לקבוצת...

sponser.co.il

מודעה finders.co.il

עוד בחדשות נדל”ן

החל מ  1.75מ' ש"ח
מודעה evriyot.co.il

כלכלית ירושלים :קבוצת תדהר
נכנסת כשותפה בפרויקט הסוללים
בביצרון

sponser.co.il

חדשות ספונסר | 10:13 29/04/19

אין תגובות

ארגון קבלני השרון” :אם לא נבנה
בין  80ל 100-אלף דירות בשנה,
ישראל תיכנס למשבר חברתי
כלכלי שלא היה כמותו”

כתוב תגובה

חדשות ספונסר | 11:42 28/04/19

ההרשמה להגרלת מרץ  2019של
מחיר למשתכן תיפתח מחדש
מערכת ספונסר | 15:39 18/04/19

דן אנד ברדסטריט :החברות אשלי
ולי-רן מובילות בהתחדשות עירונית
בארץ
חדשות ספונסר | 14:42 04/04/19

מחפשים להשקיע בחו”ל?
תוכן מקודם | 14:38 02/04/19
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