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אשדר רכשה מגרש לבניית 150
דירות במרכז נתניה תמורת 63
מיליון שקל
זאת לאחר שבית המשפט אישר היום את זכייתה בהתמחרות שנערכה
בהליך כינוס נכסים .במגרש בן חמשת הדונמים תקים החברה שני מגדלים
בני  20קומות
נמרוד בוסו

15.05.18

תגיות :אשדר

10:54

בניין

נתניה

בית משפט השלום בנתניה אישר היום )ג'( את זכייתה של אשדר בהתמחרות שנערכה
במסגרת כינוס נכסים בהליך של פירוק-שיתוף ,עבור מגרש לבנייה רוויה בשטח של  5.2דונם
במרכז נתניה .אשדר תשלם תמורת הקרקע  63מיליון שקל ,לא כולל מע"מ ,וצפויה לבנות
בה פרוייקט בן  150דירות – כך על פי דיווח שהעבירה החברה הבוקר )ג'( לבורסה.

צילום :צביקה טישלר

ארנון פרידמן מנכ״ל אשדר

מגוון גבינות מיוחדות
מגוון גבינות מיוחדות הולנד ב ₪ 10-ליח' 150/200 .גר' לא כולל כמהין .מבצעים בשופרסל Online.
shufersal.co.il

תוכנית המתאר המאושרת החלה על
המקרקעין ,מאפשרת הקמת  120יח"ד
בשטח ממוצע של כ 132 -מ"ר במגדל
בגובה עד  33קומות .בכוונת החברה
להגיש תכנית לתוספת זכויות בנייה,
תוספת יחידות דיור ושינוי הבינוי
במגרש .במסגרת התוכנית החדשה
תוגדל כמות יחידות הדיור לכ150 -
בשני מגדלים בני כ 20 -קומות כל אחד.
המגרש ממוקם בסמוך להצטלבות
הרחובות בן שלום עובדיה ושדרות
בנימין .להערכת החברה ,בניית הפרויקט תחל בתוך כשנתיים וחצי ותמשך כ 3 -שנים.
אשדר יוצגה בעסקה בידי עו"ד רונן מאור ממשרד מ .פירון ושות'.

קונים דירה? שוכרים? כל המידע ,הכלים והעצות בערוץ נדלניסט
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בחרנו :אלו  50הסטארט-אפים
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