
אשטרום נכסים בע"מ

(להלן: "החברה")

11 בפברואר, 2018

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: הגשת הצעה לרכישת נכס בבת ים - המשך

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 11 בדצמבר 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-115383), בדבר 

הצעה שהגישה חברה בת בשליטה מלאה של החברה1, המחזיקה במלוא הזכויות בקניון בת ים2 

(להלן: "קניונים" ו- "הקניון") לרכישת זכויותיו של צד שלישי בנכס (כהגדרתו בדיווח המיידי 

האמור) מתכבדת החברה להודיע כי קניונים הגישה הצעה חדשה לצד השלישי לרכישת מלוא 

זכויותיו  במקרקעין הכוללים מרכז מסחרי וחניון בעיר בת-ים הצמוד לקניון בשטח של כ- 8,300 

מ"ר (שטח עיקרי 7,300 מ"ר) וכ- 280 חניות וכן, זכויות למגורים ומשרדים והכל בהתאם לתכניות 

החלות על המקרקעין (להלן: "הנכס"), וזאת בתמורה לסך של כ- 240 מיליון ש"ח בתוספת 

מע"מ.3 

יצוין, כי ביום 11 בפברואר 2018, נתן הצד השלישי נתן את הסכמתו לנהל את המו"מ מול החברה 

בבלעדיות לתקופה של עד 21 יום על בסיס ההצעה האמורה.

1 ביום 24 בינואר 2018, נחתם הסכם למכירת 50% מהחזקות החברה בקניונים אשר השלמתו כפופה להתקיימות 

התנאי המתלה בהסכם הנ"ל שהינו קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והשלמת התחייבויות הצדדים על 

פיו. לפרטים אודות ההסכם הנ"ל ראו דיווח מיידי מיום 24 בינואר 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-007734). 

2 לפרטים ראו סעיף 3.12.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 23 במרץ 2017, אסמכתא 

מס': 2017-01-023818.

3 מובהר, כי בכפוף להשלמת ההסכם המפורט בה"ש 1 לעיל והחל מיום 1 בינואר 2018 חלקה של החברה יהיה 50%.



יובהר, כי אין וודאות כי ההצעה ו/או המו"מ בעקבותיה, ככל ויהיה כזה, יבשילו לכדי הסכם 

מחייב ו/או כי המחיר שיוסכם יהיה כמפורט לעיל והדבר מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ועשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן חלקי.
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