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  באנגליה יםלרכישת נכס משאים ומתניםניהול  הנדון:

בבעלות מלאה של חברה בת , Ashtrom properties U.K LTDכי החברה מתכבדת לדווח 

נפרדים, עם משאים ומתנים "(, מנהלת שני החברה הבת)להלן: " , שמקום מושבה בלונדוןהחברה

אנגליה ערים בבשתי מניבים נכסים שני לרכישת  ,)שאינם תלויים אחד בשני(שני צדדי ג' שונים 

  כדלקמן:

רה שטחי שטחי משרדים והית 92% -)מתוכם כ מ"ר 31,700 -בניין משרדים בשטח של כ .1

)כולל עלויות רכישה  מיליון פאונד 74 -בתמורה של כ ,מקומות חניה 152הכולל , מסחר(

 .90% -בת, הנכס מושכר בתפוסה של כ. נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה הנלוות(

מיליון פאונד לשנה  4.8 -"ד הצפוי להתקבל מהנכס הינו כהשכלמיטב ידיעת החברה הבת, 

או חלקה על ידי גורם בנקאי. כמו כן, החברה כולה את מימון התמורה החברה הבת תבחן 

 הבת בוחנת את האפשרות לבצע את העסקה יחד עם שותף/ים נוסף/ים. 

שטחי משרדים והיתרה שטחי  97% -כמתוכם ) מ"ר 11,250 -בניין משרדים בשטח של כ .2

)כולל עלויות רכישה  מיליון פאונד 64.9 -, בתמורה של כמקומות חניה 109, הכולל מסחר(

. 90%-כ נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה הבת, הנכס מושכר בתפוסה של. נלוות(

. מיליון פאונד לשנה 4-"ד הצפוי להתקבל מהנכס הינו כהשכלמיטב ידיעת החברה הבת, 

או חלקה על ידי גורם בנקאי. כמו כן, החברה כולה החברה הבת תבחן את מימון התמורה 

 נת את האפשרות לבצע את העסקה יחד עם שותף/ים נוסף/ים.הבת בוח

נכסים, למהעסקאות האמורות כפופה להשלמת בדיקת נאותות איזו יובהר, כי השלמת 

האישורים הנדרשים לרבות אישור כל לקבלת ו, לקבלת מימון בנקאי להתקשרות הצדדים בהסכם

מידע צופה פני עתיד  יםמהוו"ד השכותנאי התפוסה והתמורה יובהר כי עוד  .החברה דירקטוריון

שלא להתממש או להתממש באופן שונה  עשויש 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .מהצפוי

 בכבוד רב,

 בע"מ אשטרום נכסים

 ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון 

 וירון רוקמן, מנכ"ל
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