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 2017ספטמבר  13 
 הודעה לעיתונות

 
 : השלימה הנפקת מניותיםאשטרום נכסהצלחה ל

 מיליון שקל  811-בהיקף של כ 
 

בעקבות ההנפקה יגדל שיעור אחזקות הציבור במניות החברה לשיעור 
  %35-גבוה מה

 
תוצאות ההנפקה מבטאות הבעת אמון גדולה של , מנכ"ל אשטרום נכסים: "ירון רוקמן

. כספי ההנפקה יאפשרו לאשטרום נכסים המשקיעים המוסדיים והפרטיים בחברה
  .תוך שמירה על מבנה פיננסי איתן" להמשיך ולפתח את פעילותה בישראל ובגרמניה,

 
 

אביב, -השלימה אתמול בהצלחה הנפקת מניות בבורסה בתלחברת אשטרום נכסים, מקבוצת אשטרום, 
מיליון שקל. לאחר שבשלב המוסדי שהתקיים השבוע גייסה החברה סכום  118-וגייסה סכום כולל של כ

מיליון  23-מיליון שקל, הושלם אתמול השלב הציבורי של ההנפקה במסגרתו גייסה החברה כ 94-של כ
מיליון שקל וההנפקה  270נתקבלו ביקושים בגובה שלב המוסדי, שהושלם שלשום, בשקל נוספים. 

בגובה נוספים , שהושלם אתמול, נתקבלו ביקושים הציבוריבשלב  .שקל למניה 16.16במחיר של  הנסגר
ממחיר הסגירה של  2.4%-שקל למניה, הגבוה בכ 16.35במחיר של  הנסגר מיליון שקל וההנפקה 80

הובילו החתמים: רוסאריו חיתום, אייפקס הנפקות, ברק  ההנפקהאת  אביב.-המניה אתמול בתל
 נבר ואגוז.קפיטל, ע

 
מהון מניותיה לאחר  8.4%-מיליון מניות, המהוות כ 7.25במסגרת המהלך, הנפיקה אשטרום נכסים 

מה שיוביל להגדלת , 35%-הגיוס. בעקבות הגיוס יגדל שיעור אחזקות הציבור בחברה לרמה הגבוהה מ
, כי שווי השוק של יצוין .125ומדד ת"א  90במדדי הבורסה המובילים, מדד ת"א  משקל המניה 

 מיליארד שקל. 1.38לאחר ההנפקה, על בסיס מחיר המניה הבוקר, עומד על נכסים אשטרום 
 

אקה נדל"ן חתמו על הסכם לרכישת זכויות בקרקע במתחם חברת אשטרום נכסים ו אתמול פורסם, כי 
-משפחת עבודדונם. החברות רכשו חלק מהמגרש מ 5.8-משרד החוץ צפון בירושלים, בשטח כולל של כ

 מיליון שקל. 270 -לוי וחברת דרורי לפי שווי קרקע של כ
אשטרום נכסים ואקה נדל"ן חתמו יחד עם קבוצת בליליוס וחברת דרורי, שימשיכו להחזיק ביתרת 
הזכויות בקרקע, על הסכם להקמת קומפלקס יוקרתי על הקרקע המשותפת. הקומפלקס יהיה מורכב 

 -יחידות דיור, ומגדל משרדים ושטחי מסחר בשטח של כ 160-ונה כמגדל מגורים המ -משני מגדלים
 מ"ר.  40,000

 
בסוף אוגוסט האחרון את תוצאותיה לסיכום המחצית הראשונה של שנת  פרסמהאשטרום נכסים 

הכספיים של החברה עולה, כי החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם  מדוחותיה. 2017
מיליון שקל. הונה העצמי של החברה  96.5-יון שקל, ועם רווח נקי של כמיל 118-הכנסות בסך של כ

 מיליארד שקל. 1.33-, על כ30.6.17עומד, נכון ליום 
 

הינה החברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן אשטרום נכסים, 
 גרמניה) הכוללים קניוניםבאמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום ב

 ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מלונות, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר
 להשכרה. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לנכסיה. מעת לעת משקיעה החברה

בע"מ העוסקת בתחום  בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מושקעת החברה בחברת סיטיפס
  התחבורה.

 
 

 ;000029-0584; לירוי פרי 546635-0522; שי אליאש 260285-0528לפרטים: אמיר אייזנברג 
 7538828-03משרד:  ;4813576-054יעל יהודה ; 560216-0505דניאל פולד 

 


