
אשטרום נכסים בע"מ

(להלן: "החברה")

24 בינואר, 2018

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 13 בדצמבר 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-115959) בדבר 

חתימה על מזכר כוונות, עם צד שלישי, למכירת 50% מהחזקותיה של החברה בחברה בת בשליטה 

מלאה של החברה, המחזיקה במלוא הזכויות בקניון בת-ים1 (להלן: "קניונים" ו- "הקניון"), 

מתכבדת החברה לדווח כי ביום 24 בינואר 2018, התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, 

אלדר נכסים בע"מ, המחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של קניונים, בהסכם עם ביג מרכזי 

קניות בע"מ (להלן: "הקונה"), למכירת 50% מהחזקותיה בקניונים בתמורה לסך של כ-  125 

מיליון  ש"ח (להלן: "ההסכם" ו- "התמורה") המשקף שווי נטו של החברה הבת בניכוי 

התחייבויותיה. 

התמורה נקבעה לפי שווי של 555 מ' ש"ח ל- 100% מהזכויות בקניון כאשר נכון ליום 30 

בספטמבר 2017, עמד שווי הקניון בדוחות הכספיים של החברה על סך של כ- 532 מ' ש"ח. 

השלמת ההסכם נקבעה ל- 7 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאי המתלה הקבוע בהסכם שהינו 

קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, כאשר פרק הזמן לקבלתו אישור נקבע לתקופה של  

90 יום ממועד חתימת ההסכם, כאשר למי מהצדדים להסכם זכות להאריך מועד זה ב- 90 יום 

נוספים (להלן: "מועד ההשלמה"). 

סך של 25 מיליון ש"ח מסכום התמורה הופקד בנאמנות במועד החתימה על ההסכם כאשר יתרת 

התמורה תשולם על ידי הצד השלישי במועד ההשלמה.

הסכם הרכישה כולל הוראות המסדירות את יחסיהם של הצדדים לאופן ניהול ואחזקה של 

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

מס': 2017-01-023818.



הקניון וכן ביחס לקבלת החלטות בקניונים. 

מובהר כי השלמת ההסכם כפופה להתקיימות התנאי המתלה שפורט לעיל והתקיימותו מהווה 

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר אין וודאות כי יתקיים, 

עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה. 

 

בכבוד רב,

אשטרום נכסים בע"מ
ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון וירון 

רוקמן, מנכ"ל


		2018-01-24T12:10:07+0000
	Not specified




