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נתוני מסחר

לכל הכתבות בערוץ

לסחור בשוק ההון באמצעות בנק בעמלות
הזולות בישראל

אשדר סיכמה על הקמת  180יח”ד בפרויקט
פינוי-בינוי ברמת גן
החברה הגיעה להסכמות עם נציגי בעלי
זכויות בבניינים קיימים בעיר הכוללים 53
יחידות דיור ,לביצוע פרויקט פינוי-בינוי
במסגרתו תיזום החברה תב"ע להקמת
כ 180-יח"ד

אושר בקריאה
ראשונה :הסוף למסחר
באופציות
בינאריות ...המשך
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הוסף תגובה | הדפס כתבה |

1

רוצה לסחור בזול דרך הבנק?

אשדר ) (−4.16%↓251.3חברה לבניה בע"מ מדווחת לבורסה כי הגיעה
להסכמות עם נציגי בעלי זכויות בבניינים קיימים ברמת גן הכוללים  53יחידות
דיור ,לביצוע פרויקט פינוי-בינוי אשר במסגרתו תיזום החברה תב"ע להקמת
כ 180-יח"ד.
עם התקיימות מלוא התנאים המתלים ,על פי ההסכם כאמור והוצאת היתרי
בנייה ,תחל החברה בהקמת הפרויקט ,במסגרתו תבנה החברה בניינים
חדשים כאשר כל דייר ,שבבעלותו דירה נוכחית אחת ,זכאי לקבל דירה חדשה
בפרויקט ,בתמורה לזכויותיו במקרקעין ויתרת הדירות בבניינים החדשים
שיוקמו תימכרנה על ידי החברה לצדדים שלישיים .ההסכם עם הדיירים מותנה
במספר תנאים מתלים ,ביניהם חתימת כל הדיירים על הסכם עם החברה
ואישור התב"ע החדשה .יובהר כי אין וודאות בנוגע להתקיימות כל התנאים
המתלים כאמור.

עמלת קניה ומכירה של 0.09%
ומטה ,אפשרות לשורטים
פרסומת

פורום שוק ההון הישראלי
כנראה שראלי אדיר בשווקים מתקרב
501
יונת דאר | 12:43 27/06/17
הי..אתמול רשמתי שככל הנראה כל מניות הטכ…
2 | 445
הדר | 21:23 27/06/17
טבע עובדת כמו שעון בתוך השרוול העולה
1 | 420
הדר | 22:05 27/06/17
ישראמקו  -אחרי הדיב הנדיב
דובי | 12:30 27/06/17

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

2 | 338

באמת שאני לא מוצא מה
אילתי| 12:29 27/06/17 lrl

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

2 | 337

לפורום שוק ההון הישראלי

שירותי אתר ספונסר
איך יודעים אם הבנק
שלנו עושק אותנו
בעמלות ני”ע?

משקיע בבורסה?
מגיעים לך החזרי מס
בגין פעילות בשוק
ההון

לכתבה הזו התפרסמו  1תגובות

הוסיפו תגובה לכתבה

סוחר בחו”ל? אלו
האפשרויות שלך
לעשות את זה כמו
שצריך

סוחרים בבורסות חו"ל עם
אינטראקטיב ברוקרס
פתרון מקיף לסוחרים עצמאיים
בבורסות חו"ל בעמלות מסחר ללא
תחרות

גולשי ספונסר סוחרים בבורסות
ארה"ב בעמלות סופר
אטרקטיביות .ומה איתך?
עמלת קניה של  0.9סנט למניה או
עמלת פיקס לעסקה

שם

מעולם לא היה אטרקטיבי יותר
לסחור דרך הבנק

נושא

עמלת קניה ומכירה של 0.09%
ומטה אפשרות לשורטים

תוכן

כל מה שסוחר בשוק ההון צריך
בחנות אחת

