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 אשטרום נכסים בע"מ

 "(החברה)להלן: "

 2019באוקטובר,  6

 לכבוד
 רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א

 לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 באמצעות המגנ"א

 א.ג.נ.,

 דיווח מיידי  הנדון:

(, החברה מתכבדת לדווח, כי שותפות 2019-01-050595)אסמכתא מס':  2019ביוני  16בהמשך לדיווח מיום 
התקשרה עם בהסכם עם צד ג' )שאינו קשור לחברה או לבעלי  45%שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של 

פות בנכס בדיסלדורף גרמניה )כהגדרתו בדיווח "( למכירת אחזקות השותהרוכשהשליטה בה( )להלן: "
"(. התמורה( )להלן: "100%מיליון אירו )בגין  31 -", וזאת בתמורה נטו בסך של כ 3האמור(, "דיסלדורף 

 . 2019בנובמבר  29יצויין כי סך התמורה הסופי כפוף להתאמות ביום השלמת העסקה, אשר צפוי להיות ביום 

( בניכוי התחייבויות ביניהן 100%מיליון אירו בגין  82.5 -תאם לשווי הנכס )כיצוין, כי התמורה נקבעה בה
מיליון אירו וכן העמלות הנדרשות לפירעון או הארכת ההלוואה )כאשר כל  38.4 -הלוואה בנקאית בסך של כ

ך של אלפי אירו יחולק בין המוכרות לבין הרוכש(, וכן בניכוי הלוואת בעלים בס 350סכום עמלה העולה על 
 מיליון אירו.  14.7 -כ

בהתבסס על נתוני עלות השקעת החברה בשותפות בגין מכירת הנכס החברה צפוייה להכיר ברווח לפני מס )
מיליון אירו )הכולל גם רווח בגין זכאותה של החברה לתמורה עודפת  5.1 -( בסך של כ2019ביוני  30ליום 

 .מיליון אירו 20-פוי )חלק החברה( הינו כבהיותה מנהלת הנכס(. תזרים המזומנים הפנוי הצ

 מיליון אירו בנאמנות.   10-להבטחת העסקה, הפקיד הרוכש במועד חתימת ההסכם סך של כ

 על המוכרים יחול קנס של מיליון אירו במקרה שהרוכש ביטל את ההסכם לאור סיבות התלויות במוכרים.

יניהם קבלת כל האישורים הנדרשים. מועד יובהר, כי העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים ב

, ניתן לבטל את 2019בדצמבר  20כאשר ככל ולא יושלם עד ליום  2019בנובמבר  29ההשלמה נקבע ליום 

 ההסכם. 

יובהר כי אין כל וודאות שאכן העסקה תושלם וכי השלמתה, לרבות סך התמורה, תזרים המזומנים והרווח 

שעשוי שלא להתממש  1968-האמורים מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .או להתממש באופן שונה מהצפוי

 

 
 בכבוד רב,

 אשטרום נכסים בע"מ

 וקמן, מנכ"לרע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון וירון 
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