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חדשות  נדל"ן  ראשי

 (2)

קבוצת אשטרום מעלה את מחיר הצעת הרכש
לאשדר ל-3.4 שקל למניה

העלאת מחיר הצעת הרכש מגיעה על רקע הזינוק במניית אשדר בכ-30%
לאחר פרסום ההצעה הראשונית

ערן סוקול | 04/03/2018 18:12

קבוצת אשטרום דיווח הערב (א') על עדכון מחיר הצעת הרכש המלאה לכל מניות
אשדר המוחזקות על ידי הציבור ל-3.4 שקלים למניה ובתמורה כוללת של

כ-157.6 מיליון שקל, המועד האחרון להצעת הרכש נותר ב-8 במרץ. 
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כתבות נוספות בנושא:
ניו-יורק או אוהיו - איפה כדאי לקנות עכשיו דירה להשקעה? 

רמ"י תסדיר עם השלטון המקומי את מנגנון הטיפול בשטחי הציבור 

כבר בשבוע שעבר, קבוצת אשטרום דיווחה כי תבחן הצעת מחיר גבוה יותר עבור
מניות אשדר, אותה היא מעוניינת למחוק מהמסחר, וזאת לאחר שהצעת הרכש

אותה פרסמה קודם לכן, לא כללה פרמיה על ההון העצמי. (לכתבה המלאה). 

בהצעת הרכש המלאה של אשטרום, בעלת השליטה באשדר, דובר על רכישת
כ-46.3 מיליון מניות, המהוות כ-22.8% מהונה המונפק של החברה וכ-23.2%

מזכויות ההצבעה בה, אותם הציעה החברה לרכוש לפי מחיר של 2.675 שקלים.
מחיר נמוך מההון העצמי של אשדר, אשר עמד על 2.78 שקלים. אולם החברה

דיווחה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 0.16 אגורות למניה. מה שהביא את מחיר
ההצעה לשקף את שווי ההון העצמי (מכפיל הון 1).

לשם השוואה חברות יזמיות בתחום הנדל"ן נסחרות במחירים גבוהים משמעותית
מההון העצמי: חנן מור נסחרת במכפיל הון של 2, דוניץ נסחרת במכפיל הון של

2.4, ופרשקובסקי ב-1.8.

ביום פרסום הצעת הרכש נסחרה מניית אשדר לפי מחיר של 2.25 שקלים ולאחר
פרסום ההצעה, עם פתיחת המסחר, זינקה המניה בכ-30% למחיר של 2.9 שקלים,

אשר גבוה ממחיר הצעת הרכש - מה שסימן כי ההצעה צפויה להיכשל או
שאשטרום תאלץ להעלות את הצעתה.

 מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן 

 רוצה להיות מעודכן? הרשם לדיוור שלנו 
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התחבר לאתר

הצעת רכש אשטרום  אשדר  תגיות: 

שתף: 

הוספת תגובה 

:(2) תגובות לכתבה

שם

כותרת

תוכן התגובה

תלמד - אדון ליגד רוטלוי . מוחקים ונותנים פרמיה
לץר 04/03/2018 20:18

הגב לתגובה זו 

0 
  

0   . 2

שטויות! עכשיו רק למטה...
רוני 04/03/2018 19:55

הגב לתגובה זו 

1 
  

0   . 1
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הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של



שלח  הזן כתובת דוא"ל 

אני מאשר קבלת שני ניוזלטרים, אשר כל אחד
מהווה רשימת תפוצה נפרדת, בנושאים סיכום יומי

והתראות חמות וקבלת דיוורים פרסומיים בדואר
אלקטרוני ו/ או באמצעות הסלולר בהתאם

למפורט בסעיף 10 בתנאי השימוש  

הכי נקראות
החודש השבוע 

גורביץ' מפתיע עם כיוון הדולר וכיוון1.
 הביטקוין

עדי ברזילי | 02/03/2018 08:30

.2 הגורם העיקרי לתנודות בשוקים
עמית טל | 02/03/2018 18:04

האזהרה החריפה של גולדמן זאקס3.
 לשווקים

גיא בן סימון | 26/02/2018 12:40

מנכ"ל מזרחי טפחות: "ברור שיהיו משקי4.
 בית שיקלעו

גיא בן סימון | 27/02/2018 09:55

תנודה חדה במניית טבע על רקע5.
 התבטאות של באפט

גיא בן סימון | 26/02/2018 14:57
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מאיר ברק מסביר למה מגמת
העלייה תמשך - ומסמן 2 מניות
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