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 למשקיעיםהודעה 
 

  :יםאשטרום נכס
 

 239-כ לפי שווי של  בדיסלדורףנדל"ן החברה מוכרת אחזקותיה בנכס 

 מיליון שקל 45.3 – כמהעסקה לחברה עודף התזרים  ;מיליון שקל

 

 מיליון שקל 2.9-רווח לפני מס של כהחברה תרשום בגין העסקה גם 
 

נכס  –מימוש מוצלח של הנכס בדיסלדורף  לדווח עלאנו שמחים , מנכ"ל אשטרום נכסים: "ירון רוקמן
פרי החברה, צפוי ס. מימוש הנכס, בשווי הגבוה ביחס לשוויו באשר מיצה את פוטנציאל ההשבחה

.  לצד מכירת 2017במהלך שיבוא לידי ביטוי כבר  ,מיליון שקל 10-קרוב ל לייצר לנו רווח לפני מס של
בהם אנו  ,נוספים התואמים את פורטפוליו החברהנכסים מניבים הנכס, אנו ממשיכים לפעול לאיתור 

  ".השבחה משמעותימזהים פוטנציאל 
 
 

, מוכרת )א'( כי היא הודיעה היום, ובניהולו של ירון רוקמן חברת אשטרום נכסים, מקבוצת אשטרום
 239.4בדיסלדורף, גרמניה, בתמורה כוללת של  נדל"ן הממוקם נכסב ןאת אחזקותיה ,יחד עם שותפיה

הנכס בדיסלדורף הינו . 51%חלקה של אשטרום נכסים בנכס עומד על מיליון אירו(.  57-מיליון שקל )כ
מיליון  7.6 -)חלק החברה( של כ שנתית אשר מניב  הכנסה 100%בניין משרדים בעל שיעור תפוסה של 

 מיליון אירו( .   1.8 -שקל )כ
 

ובתוספת נכסיה  בניכוי התחייבויותיה של השותפות, הכוללות בין היתר הלוואה למימון רכישת הנכס
 מיליון אירו(.  24.6 -מיליון שקל )כ 103.3-תסתכם התמורה נטו בגין העסקה בכ ,השוטפים של השותפות

אשטרום נכסים רווח לפני מס של תרשום , 2017הצפויה להיסגר לקראת סוף שנת עם השלמת העסקה, 
השלמת העסקה יצוין כי  .2017מיליון אירו( בדוחותיה השנתיים לשנת  2.2-מיליון שקל )כ 9.3-כ

למוכרות ינבע מהעיסקה עודף  מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים, כמקובל בעסקאות מסוג זה.
מיליון אירו(, כאשר חלקה של אשטרום נכסים בעודף התזרים יעמוד  21-ליון שקל )כמי 88-תזרים של כ

 מיליון אירו(. 10.8-מיליון שקל )כ 45.3-על כ
 

 15 כיום כולל תיק הנכסים בגרמניה , כאשרבישראל ובגרמניה תיק נכסים מניבים אשטרום נכסיםל
שווי נכסי הנדל"ן המוחזקים על ידי החברה,  .נוספים בשותפיות שונות 11-בבעלות מלאה ו 4 - נכסים
שיעור התפוסה ו שקל(, יליוןמ 844-כמיליארד שקל )חלק החברה  1.52-עומד על כ ,2017ביוני  30-נכון ל
  .98.7%-עומד על כ םבנכסי

 
 57-כ מיליון שקל )חלק החברה 103-כב מסתכמים בגרמניה נכסיםתיק הדמי השכירות המתקבלים מ

מיליון שקל. יצוין כי שיעור מינוף פעילות הנדל"ן  13 -ואינם כוללים דמי ניהול בסך של כמיליון שקל( 
  ביצעה החברה  מספר רכישות של נכסי נדל"ן בגרמניה. 2016ובמהלך שנת  50% -בגרמניה עומד על כ

 
 מהון החברה 8.4%-מיליון מניות )כ 7.2-של כ הנפקההשלימה החברה גיוס מוצלח באמצעות  החודש
מיליון שקל כבר  270-זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כבמהלכה  אשר ,(הנפקההלאחר 

 118 -סכום כולל של כ , ולבסוף בחרה לגייסמיליון שקל נוספים בשלב הציבורי 80ו  בשלב המוסדי
 . 39% -של כ. בעקבות ההנפקה יגדל שיעור אחזקות הציבור במניית החברה לשיעור מיליון שקל
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 אשטרום נכסים פרסמה בסוף אוגוסט האחרון את תוצאותיה לסיכום המחצית הראשונה של שנת

 . מדוחותיה הכספיים של החברה עולה, כי החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם2017
 שקל. הונה העצמי של החברהמיליון  96.5 -מיליון שקל, ועם רווח נקי של כ 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, 
 באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום בגרמניה) הכוללים קניונים

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

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