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בבני ברק המיועדת לבניית שטחי  התקשרות בהסכם לרכישת קרקעדו"ח מיידי בדבר הנדון: 

 משרדים

( בדבר 2015-01-174624)אסמכתא מס':  2015בדצמבר,  7בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 

"(, מתכבדת המוכר" או "דןמשא ומתן עם חברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן: "

ם דן לפיו תרכוש החברה , התקשרה החברה בהסכם מכר ע2016במרץ,  28החברה לדווח כי ביום 

 -גוריון וששת הימים ששטחו כ-מזכויותיה של דן בקרקע הממוקמת בצומת הרחובות בן %50

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  92,000 -"(, בתמורה של כהקרקע" או "המקרקעין)להלן: " 1דונם 15.5

 "(.התמורה בגין הנכס" -" והנכס", "הסכם המכר)להלן: "

( 50% - 50%תקשרו החברה ודן בהסכם להסדרת זכויותיהם )בד בבד עם הסכם המכר, ה

 "(.הסכם השיתוף)להלן: ")כהגדרתו להלן(  במקרקעין ובפרויקט

בכוונת הצדדים להקים על הקרקע שני בניינים בייעוד למשרדים ולמסחר שיוקמו וייבנו מעל 

שירותי על מ"ר שטחים עיקריים ושטחי  97,078כוללים לפחות התת קרקעיים  יהמרתפי חני

"( והכל על פי הקבוע בהסכם הפרויקטקרקעיים וכן שטחי שירותי תת קרקעיים )להלן: "

בגין שני הבניינים ומרתפי החנייה היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט להערכת החברה,  השיתוף.

ויתפרש על פני תקופה של  ש"ח אלפי 325,000 -יהיה כ ףלאחר רכישת הנכסוהשטחים כאמור, 

 .מספר שנים

 :להלן יתוארו עיקרי הוראות הסכם המכר .1

הקיימים המבנים את )לרבות פינוי , כשהוא נקי וחופשי AS ISהנכס יועבר לחברה במצבו 

 עם מועד המסירה )כהגדרתו להלן(.עליו( 

אלפי ש"ח אשר יופקד בנאמנות.  25,000עם החתימה על הסכם המכר, שילמה החברה סך של 

ישום מקרקעין לטובת החברה, על הנכס )והעברת מכתב עם רישום הערת אזהרה בלשכת ר

החרגה בקשר לשעבוד קיים על הנכס( יועבר התשלום לידי המוכר. יתרת התמורה תועבר 

"(. מועד המסירהבמועד מסירת החזקה בנכס ותירשם משכנתא לטובת החברה )להלן: "
                                                 

ג' על פי תוכנית 1237 -ב' ו1237א', 1237/ד' )לשעבר מגרשים 566על פי תוכנית בב/מק/ 002 -ו A001 ,B001מגרשים  1

 .6196בגוש  159 -ו 157, 366/א'(; וכן חלק מחלקות 566בב/מק/
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החברה תממן  .(2016פברואר למדד המחירים לצרכן )מדד חודש  הצמודהתמורה בגין הנכס 

 את התמורה בגין הנכס ממקורותיה העצמיים.

 המוכר יישא בתשלום מס שבח והיטל השבחה. מס רכישה יחול על החברה.

ההסכם כולל הוראות שיפוי של צד אחד כלפי הצד האחר בנסיבות בהן חלה חובת השיפוי 

כל כמקובל כמפורט בהסכם המכר, ופיצוי מוסכם במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וה

 בהסכמים מסוג זה.

 :להלן יתוארו עיקרי הוראות הסכם השיתוף .2

הסכם השיתוף מסדיר את אופן התכנון, הפיתוח, ההקמה, הניהול, התפעול והשיווק במשותף 

וכן קובע מגבלות על  הוצאות, ההכנסות והרווחים בפרויקטשל הפרויקט וכן את חלוקת ה

 כמקובל בהסכמים מסוג זה. הכל ו העברת זכויות ומגנוני דילול וכיו"ב

 שיאפשרו הקמת מגדל שלישיבניה יצוין, כי בכוונת החברה ודן להגיש תב"ע לתוספת זכויות 

בסך של . ככל ויהיו זכויות בנייה כאמור, תשלם החברה לדן תמורה נוספת מ"ר( 20,000 -)לפחות כ

  .מיליון ש"ח 9 -כ

היקף ההשקעות הצפוי בפרויקט ת החברה בדבר הערכויובהר, כי תוספת זכויות הבנייה בקרקע 

אשר עשוי שלא  1968-הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי בין היתר לאור גורמים אשר אינם נמצאים בשליטת 

 החברה.

 

 

                

 בכבוד רב,    

 בע"מ נכסים אשטרום       

 אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריוןע"י 

  , מנכ"לומרדכי סלע
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