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 משקיעיםל הודעה
 

 באנגליה:אשטרום נכסים השקעה ראשונה ל
 

משרדים בליברפול  ןהתקשרה בהסכם לרכישת בניי
 מיליון שקל 333-כתמורת 

 
5 לרכישת נכס בליברפולחתימת הסכם אנחנו שמחים על ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים: "

שאותרו עסקאות מספר  בחנו בשנה האחרונה  להשקיע בשוק האנגלי לאחר שהודענו על כוונתנו 

סקה ראשונה בליברפול5 מדובר בנכס המניב תשואה עבחתמנו על הסכם רכישה ו על ידינו

לצד , כאשר עתידיפוטנציאל השבחה גם אים בו , ושאנו רושקבענוההשקעה בהתאם ליעדי 

 באנגליה בנכסים מניבים השקעה נוספות הזדמנויותעסקה זו אנו ממשיכים לפעול לאיתור 

במקביל, אנו מתחמי לוגיסטיקה ואחסנה5 בבנייני משרדים ו, תוך התמקדות בובגרמניה

ממשיכים לפעול להרחבה והשבחה של פורטפוליו הנכסים של אשטרום נכסים בישראל 

 ובגרמניה"5

 

 ,בבעלות מלאה שלה נכדההודיעה היום, כי חברה , , מקבוצת אשטרוםאשטרום נכסים חברת

-תמורת כוזאת אנגליה, שבהממוקם בעיר ליברפול  הסכם לרכישת מלוא הזכויות בנכס חתמה על

  ליש"ט(. מיליון  37-מיליון שקל )כ 333

 

-מושכר למספר שוכרים, בתפוסה של כו , מ"ר 30,333הנכס הנרכש הינו בניין משרדים בשטח של 

-. דמי השכירות השנתיים שמניב הנכס מסתכמים בכשנים 5.6-של כ שכירויות , עם מח"מ 03%

ביחס למחיר רכישת  3.7%-הם משקפים תשואה של כמיליון ליש"ט(, ו 6.6-מיליון שקל )כ 16.0

 הנכס.

 

מיליון  33-כמיליון שקל ) 063-כסך ההון העצמי שיושקע על ידי החברה ברכישת הנכס הינו 

 תאגיד בנקאי.הלוואה מבכוונת החברה הנכדה לממן את יתרת העסקה על ידי  , כאשרליש"ט(

 ,בוחנת את האפשרות להכניס שותפים בחברה הנכדה. במעמד חתימת ההסכם אשטרום נכסים

 כאשר ,ליש"ט(מיליון  3.7-מיליון שקל )כ 06.6-בנאמנות סכום של כ הפקידה אשטרום נכסים

השלמת  באותו מועד תועבר הבעלות בנכס.השלמת הרכישה ויתרת התמורה תועבר למוכר עם 

 , כמקובל.וכפופה להתקיימות תנאים מתלים ,1300ביולי  30העסקה צפויה לתאריך 

 

, מהן 1300של שנת בשבוע שעבר פרסמה אשטרום נכסים את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון 

מיליון שקל, וגידול  65.5-לכ יהבהכנסות 00%-במהלך הרבעון עלייה של כעולה כי החברה רשמה 

 מיליון שקל.  73.5-ברווח הנקי לכ

 

mailto:info@pr-ir.co.il


 

 בע"מ אליאש  קשרי משקיעים ויחסי ציבור -אייזנברג
 ir.co.il-info@pr דוא"ל  ,7538829-03, פקס 7538828-03טל , 52506רמת גן , 12, רח' אבא הלל 4בניין ששון חוגי, קומה 

ir.co.il-info@pr7538829, Email -3-7538828, Fax 972-3-, Israel, Tel 97252506st. Ramat Gan  Aba Hilell 12Bld,  Sason Hogi 

 

 

 

 וכן מוחזקות וחברות בנות חברות ובאמצעות בעצמה, העוסקת החברה הינה, נכסים אשטרום

( בגרמניה כיום) ל"ובחו בארץ המניב ן"הנדל בתחום בעיקר, אחרים עם שותפויות באמצעות

 המיועדים, ועודאחסנה , תעשייה מבני, ותעסוקה משרדים מבני, מסחר ומרכזי קניונים הכולל

כמו כן, אשטרום . לנכסיה ניהול שירותי גם החברה מספקת, זו מפעילות כחלק. להשכרה בעיקר

ישראל, ר וערוב שימושים הכולל מגורים( בחנכסים פועלת בתחום יזמות נדל"ן )משרדים, מס

 ם מכירתאו והשכרת השטחים  ,רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים באמצעות

 בתחום העוסקת מ"בע סיטיפס בחברתגם משקיעה   אשטרום נכסיםרוכשים שונים. שוכרים ול

 .נוסבאום רמי מר הוא החברה ר"יו. רוקמן ירון מר הוא החברה ל"מנכ .התחבורה

 
 ות בלבד5, והינו למטרות נוח.215552ביום  החליפיןהתרגום מליש"ט לשקל הוא על פי שער *
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