
 

 

 
 

 
 

 אורון אחזקות והשקעות בע"מ קבוצת 
 "( החברה)" 

 2020 דצמברב 28
 

       לכבוד     לכבוד 
  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך 
 ,2  אחוזת בית,                    רחוב 22רחוב כנפי נשרים 

 באמצעות מערכת המגנ"א                                                                 יפו-תל אביב                            ירושלים 
 
 

 נ, "גא
 

 מיידי  דוח הנדון:  

חברה )  בע"מ  אורון נדל"ן  ה בת,חברזכייתה של    עלנודע לה    28.12.2020ביום  כי    בזאת  החברה מתכבדת להודיע

בשכונת    דיור  יחידות   76לבניית  עין  חכירת מקרקלשל רשות מקרקעי ישראל    במכרז  ,( של החברה  (100%)  ה בשליט

 . (" בהתאמההפרוייקט"-ו "המקרקעין)להלן: "  סיגליות בבאר שבע 

כולל הוצאות פיתוח ומיסים, מסתכמת בסך   ,המקרקעיןשתשולם בגין  הכוללת  לתנאי המכרז, התמורה  בהתאם  

ממועד ימים    90קופה של  במשך תעל ידי החברה  הסכום כאמור ישולם    ש"ח.  נימיליו  19.4  -של כמקסימלי  כולל  

 הזכייה. 

החברה   הדוח,  להערכת  להתחיללמועד  צפויות  בפרוייקט  הבנייה  הנדרשים עבודות  ההיתרים  לקבלת  בכפוף   ,

  .2022שנת   של ההשניי  מחציתה במהלך  וע הפרויקט,צילב

)חברה   בע"מ  )ב.ר.(  גורים המאורון  על ידי    בפרויקט צפויות להיות מבוצעות  עבודות הבנייה  למועד הדוח  כי  , יצוין

( של החברה(. כמו כן, בהתחשב במיקום הפרויקט, חומרי הגלם לצורך העבודות בפרויקט צפויים  100%מוחזקת ) 

 .ממפעלי התעשייה של החברה באזור הדרום להירכש

כמקובל   ,בנקאיאשראי  מו  ממקורות עצמאייםכוונת חברת הבת לממן את ביצוע הפרויקט  בנכון למועד דוח זה,  

   .מסוג זהבפרויקטים  ת הבתבחבר

ואופן ביצוע   עבודות בפרויקטה המועד הצפוי לתחילת  ,  התמורה המקסימאלית יודגש, כי הערכות החברה בדבר  

. הערכות 1968  -נח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  הינן מידע צופה פנית עתיד, כהגדרת מו  כאמור לעילות  ודהעב

בהתחשב  ו  ,נכון למועד הדוחותכניות החברה  יים בידי החברה  היתר, על המידע הק החברה כאמור מבוססות, בין  

לוחות ב, בין היתר,  . הערכות החברה כאמור עשויות להיות מושפעותבניסיונה של החברה בפרויקטים מסוג זה

פים נוס בגורמים חיצוניים  וכן    הוצאות המיסים בקשר עם הפרויקט  ,העבודותאישורים לתחילת  מתן  הזמנים ל 

יכול שתתממשנה בחברהשאינם תלויים   וודאות בדבר התממשותן של הערכות החברה, אשר  כל  . בהתאם, אין 

 .ךבאופן שונה מהותית משהוער

 

 , רב כבודב                     

 בע"מ  קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 

 זהות החותמים בשם החברה: 
   מנכ"ל החברה; תפקיד: עזריה  גילי

      ספיםסמנכ"ל כקיד: ; תפאלון הרפז
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