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  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א

  לכבוד

  אביב בע"מ- הבורסה לניירות ערך בתל

 באמצעות המגנ"א

  א.ג.נ.,

המוחזק על ידי שותפות בה מחזיקה  גרמניה ,הנוברבנכס הסכם למכירת ב התקשרות הנדון:

  החברה

שהחברה מחזיקה בה בדבר משא ומתן שניהלו השותפות, , 1החברהידי של יבהמשך לדיווח מ

, "נכסה" -" והשותפות"להלן: גרמניה (ב בנכס בהנובר מחזיקהה, 51% -בעקיפין בשיעור של כ

, נחתם הסכם בין 2018 בדצמבר 13 מתכבדת החברה לעדכן כי ביום , והשותפים בה,)בהתאמה

להלן: ( אירו אלפי 37,850 -של כתמורה בהנכס  תלמכיר") הרוכש(להלן: "ג' צד לבין השותפות 

 2.)%51(חלק החברה הינו  )", בהתאמהההסכם" -ו "התמורה"

נאמנות. יתרת התמורה  ןאירו בחשבואלפי  1,925 -הפקיד הרוכש סך של כ ,במועד חתימת הסכם

יל על( 2019יוני ב 30ביום , לכל המאוחר, קבוע בהסכם, שיחולתשולם במועד השלמת ההסכם כ

  ").מועד השלמת ההסכםולהלן: "

, השלמת ההסכם מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מסוג זה

על זכות הסירוב המוקנית לה על  הנובררישום הערת אזהרה על הנכס וקבלת ויתור מעיריית בהם 

   .פי הדין הגרמני

  .יחולט סכום הנאמנות ימלא את התחייבותו, לא הרוכש במקרה בו , על פי ההסכם

חברה פרטית, בבעלות מלאה של החברה, תהיה ערבה בגין התחייבות השותפות על פי ההסכם, 

הכולל כפי שנקבע בהסכם. התחייבות זו  מסכום השיפויאלפי אירו  1,000עד לגובה של בהסכם 

   .חודשים ממועד השלמת ההסכם 18למשך , תהיה בתוקף

 30ליום הנכס שווי הכספיים רווח לפני מס (בהתבסס על נתוני החברה צפויה לרשום בדוחותיה 

מועד ההכרה ברווח בדוחות הכספיים של החברה  אירו. אלפי 4,400 -) בסך של כ2018בספטמבר 

 10,000 - כמו כן, לאחר המכירה ינבע לחברה תזרים מזומנים של כ תלוי במועד השלמת העסקה.

 אלפי אירו.

                                                 

  ).038338-01-2018אסמכתא מס' ( 2018באפריל  16לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  1

שפורסם  2017בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  4.3.13.2.18 -ו 3.13.1.1לפרטים אודות הנכס ראו סעיפים  2

 ).2018-01-021864(אסמכתא מס':  2018במרץ  20ביום 



 

ו/או  ו/או מועד ההכרה ברווח המתלים ולפיכך השלמת ההסכם יובהר, כי התקיימות התנאים

ועשויים שלא  1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חמהווים מידע צופה פני עתיד התזרים 

  .להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי בשל גורמים שאינם בשליטת החברה

  

  

  

  בכבוד רב,

  בע"מ אשטרום נכסים

  ר הדירקטוריון ע"י אברהם נוסבאום, יו"

  וירון רוקמן, מנכ"ל
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