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 'הצוקחוף 'נופש בפרויקט דות ייחמכירת ל חתימה על הסכם :הנדון

שותפתה  עם  החברה  לה  בקשר עם מו"מ אותו ניה  1, 2021ביוני    22מיום  של החברה    י ידי מ  חו יודבהמשך ל
  10חלקה  כועים כגוש  היד בתל אביב,    הצוק  בחוףקעין  במקר "  עסקה משותפתבמסגרת "ינה צד קשור(  )שא

"  6621בגוש   ביום    החברה,  (50%  חלק החברה)  "(יקטהפרו)להלן:  כי  להודיע    , 2021נובמבר  ב  3מתכבדת 
ג',    החברה ושותפתה  ורשהתק בהסכם    , "(רוכשהלן: ")להעניין בה  לי  שאינו קשור לחברה או לבעעם צד 

ושכרות  מאשר נכון למועד זה  רומי בפרויקט ויות הנמצאות בבעלותן במגדל הדנאיחידות מלו  52למכירת  
אחות(  לחברה   )חברה  הרקשורה  ולשותפתה  בתמורה  וזאת  ,  וכששל  שלחברה    ח "ש  ןמיליו   82ל  בסך 

 . "(ההסכם)להלן: "  (בתוספת מע"מ ש"ח מיליון 41)חלק החברה  כדין בתוספת מע"מ

ההסכם   חתימת  לם  לש מבמועד  ה הרוכש  עבור  ונאמנות  ש"ח  5תפתה  שוחברה  להסכם,  הב  .מיליון  תאם 
כמפורט    עם התקיימות התנאי המתלה  םישולהתשלום השני"(  "  )להלן: מסך התמורה  ח  ליון ש"מי  15.5
שמ  61.5)  היתרה ו  להלן בתוסיליון  י ,  (פת מע"מ"ח  או    60  לוףמח ר  אוחלא  ימים ממועד חתימת ההסכם, 

 , המאוחר מביניהם.תשלום השניהימים ממועד  7בחלוף  

   .תר לגבי מצגים והתחייבויותג זה ובין היקובל בהסכמים מסוההסכם כולל הוראות כמ

התיירות  פהכפו  ההסכםלמת  הש משרד  אישור  לעסקה    לקבלת  החל  התאםב הנדרש    ברה התחייבויות 
התיירות   ושותפתה ההתחייבות כת"  ן:)להל   למשרד  וב  המתלה"-"  ו   ."(התנאי  אי  תנהתקיים  ילא  ככל 

 . לבטל שב ההסכםייחההסכם, מת  ימים ממועד חתי 60ך בתוהמתלה 

כפי    2020י של החברה לשנת  לדוח התקופתלפרק א'  )ה'(  3.10בסעיף    5ו הערה  אודות הפרויקט רא   לפרטים 
  2021.2במרץ  16ביום ורסם שפ

 ."חש מיליון 10-בסך של כ לפני מס רווח לרשוםויה ף להשלמת העסקה החברה צפבכפו

התנאיקהתכי  ,  בהריו ו  יימות  עתידם  ימהווההסכם  השלמת  המתלה  פני  צופה  המונח    כהגדרת,  מידע 
ערניבחוק   התשכ"חירות  להתמאשר    1968-ך,  לא  ב עשוי  להתממש  או  ממש  שונה  בשלפויהצן  אופן   ,  

 .  רות לביטול כתב ההתחייבות כאמוריביניהם קבלת אישור משרד התי יים בחברהגורמים שאינם תלו
 
 

 כה,בבר

 "מ רה לבניה בעאשדר חב

ריאלי,  ארידמן, מנכ"ל וע"י אור ע"י ארנון פ
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