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 גרמניהב רכישת נכסיםל םהשלמת מו"מ וחתימה על הסכהנדון: 
 

, בקשר עם ניהול מו"מ מול גוף 2017בנובמבר  21בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום  .א

המייצג שלושה מוכרים שונים, שאינם קשורים לחברה, לרכישה של שלושה נכסים 

ה חתמ, 2017בנובמבר  30 ביום, כי מתכבדת להודיע החברה(, "המוכרים)להלן: " 1בגרמניה

בגרמניה )להלן יחדיו:  לשם רכישת הנכסים הבאים החברה על הסכם עם המוכרים

 ,תחזיק ןוקמו על פי הדין הגרמני אשר בההששותפויות )שיוחזקו על ידי "( הנכסים"

)להלן:  (, חברה נכדה בבעלות מלאה של החברהAshtoh 2013 ,בבעלות מלאה

 :  "(השותפויות"

 41במחיר של חניות,  468 -ומ"ר  21,700 -של כ בשטח בניין משרדים בעיר דיסלדורף .1

לתקופת שכירות , 75% -הבניין מושכר למספר דיירים, בתפוסה של כ מיליון אירו.

כירות , וזאת בתמורה לדמי ש2027ועד חודש יולי  2019בין חודש יולי שתסתיים 

 על מחיר 5.17% -המשקפים תשואה של כ מיליון אירו 2.12 -כ בסך של שנתיים

בין שנתיים לחמש הנעה  ,להשכרה לתקופה נוספתאופציה יצוין, כי לשוכרים  .הנכס

בסך שטרם הושכרו קים ימהשכרת השטחים הרנוספות שנים. החברה צופה הכנסות 

  .בשנהאירו מיליון  1-של כ

    מ"ר  12,000 -בשטח של כיד שטוטגרט( )הממוקמת לבניין משרדים בעיר בובליגן  .2

חברה בינלאומית העוסקת הבניין מושכר ל מיליון אירו. 25.5במחיר של חניות,  300-ו

דמי וזאת בתמורה ל 31.12.2026שכירות שתסתיים ביום  ת, לתקופבייצור כלי רכב

על  6.08% -המשקפים תשואה של כ מיליון אירו 1.55 -כ שלבסך  שנתייםשכירות 

 . אחתשנים כל שלוש אופציות של יצוין, כי לשוכר בנכס שלוש . חיר הנכסמ
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 -ומ"ר  6,000 -בשטח של כפרנקפורט( )הממוקמת ליד בניין משרדים בעיר מנהיים  .3

-בתפוסה של כ הבניין מושכר למספר דיירים מיליון אירו. 8.5במחיר של חניות,  83

וזאת , 2022לחודש פברואר  2022בין חודש יולי לתקופת שכירות שתסתיים , 92%

 -המשקפים תשואה של כ אלף אירו 683בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של 

אופציה אחת להארכת חוזה השכירות יצוין, כי לשוכרים  .על מחיר הנכס 8.0%

  .חמש שנים נוספותלתקופה של 

לויות זו בזו באופן שהנכס ת 3עד  1יצוין, כי השלמת רכישת הנכסים המפורטים בס"ק 

   .2ו/או  1לא יירכש לבדו ככל ולא תושלם רכישת הנכס בס"ק  3בס"ק 

 מיליון אירו 80.6בסך של  מההסתכבנכסים,  ,לרבות מיסים ועלויות נוספות ,סך ההשקעה .ב

)להלן:  .(מיליון אירו 5.6 -ך סכום זה עלויות הרכישה הסתכמו לסך של כ)כשמתו

תשולם למוכרים עם התקיימות כל התנאים  תמורת הרכישהי יובהר כ ."(התמורה"

הזכויות והתחייבויות במועד העברת התמורה יעברו כל  .המתלים כמצוין בסעיף ג' להלן

מיליון אירו להשקעה בנכסים  5.5של נוסף סכום החברה מייעדת יצוין, כי  .בנכסים לחברה

סך ההון העצמי שיושקע על ידי  .  ( לעיל1לרבות בשטחים שטרם הושכרו בנכס בסעיף א)

מן ממקורותיה ואירו שיממיליון  34 -הינו כוהתאמתם  הנכסיםברכישת השותפויות 

 Non) תבנקאי הלוואה תבצע באמצעות תיתרת מימון העסקה  .של החברה ייםאהעצמ

Recourse) שתתקבל בסמוך למועד ההתקשרות ותועמד  אירומיליון  52.5 -בסך של כ

בריבית שנתית קבועה שנים  5תילקח לתקופה של ו גרמניתאגיד בנקאי ידי על  לשותפויות

 ההלוואהמסכום  2%של  קבוע שנתיתיפרע בשיעור הלוואה הקרן  .1.59% -כ שלבשיעור 

את  השותפויותתשעבדנה כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי,  .המקורי

 .קשר עם הנכסיםלקבלת תקבולים בבנכסים ואת זכויותיהן ן זכויותיה

על  ערת אזהרההשלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים הקשורים לרישום ה .ג

, מחיקה של שעבוד הבנק יםנכסאחד מהכל בהן ממוקם , זכות סירוב של העיריות הנכסים

 . וכיוב' של המוכר

    

 בכבוד רב,

        

 בע"מ אשטרום נכסים     

ע"י מר אברהם נוסבאום, יו"ר 

 , מנהל כלליירון רוקמןוריון; וע"י הדירקט
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