
                                                                                                                                                                     

                                                                 

 הבעת אמון נוספת בחנן מור:

מיליון שקל  90 -כתאגיד בנקאי יעמיד מסגרת אשראי בהיקף של 

 להאצת פיתוח פרויקט "מחיר למשתכן" של הקבוצה בראשון לציון

יכללו בסך הכל ושני מתחמים שישלבו דיור ומסחר ביח' דיור  254 בפרויקט ייבנו

בוצה והעמקת תוך תרומה לצמיחה המהירה של הק מ"ר של מסחר 2,100-כ

 הפעילות בתחום הנכסים המניבים

 

עבור ומימון המימון לפרויקט בראשון לציון מצטרף לגיוס אגרות חוב ": מור חנן

במודיעין ומהווה הבעת אמון חד משמעית של נוסף של מחיר למשתכן פרויקט 

 "העיסקי בשנים הקרובותהגורמים המממנים בפעילות של החברה ובפוטנציאל 

 

בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי לצורך רכישת הזכויות במקרקעין  כי התקשרהמדווחת על  מור חנן קבוצת

בהתאם להסכם המימון, יעמיד התאגיד של מחיר למשתכן בראשון לציון בהם זכתה לאחרונה. בפרויקטים 

שעיקרה מיועד לצורך רכישת מקרקעי הפרויקטים מיליון  ש"ח,  88-הבנקאי לחברה מסגרת אשראי בסכום של כ

מיליון ש"ח. העמדת המימון כפופה  4ותשלום עלויות הפיתוח. כמו כן, יעמיד הבנק מסגרת ערבויות בסך 

מיליון ש"ח, שעבוד זכויות החברה  24.5 -ידי החברה בסך של כ-לתנאים מקובלים, ובכללם העמדת הון עצמי על

בון המימון, והמצאת תכנית עסקית מפורטת לבנק. סכומים שינוצלו ממסגרת במקרקעי הפרויקט, שעבוד חש

האשראי יישאו ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים בתוספת מרווח מקובל אשר תשולם מדי רבעון, וכן תשלם 

 . 2019ביוני  11החברה עמלות מקובלות. סכומי המימון יעמדו לפירעון עד ליום 

עם פעילות מואצת בתחום המגורים  2017"אנו מציגים פתיחה חזקה לשנת : מור חנן קבוצת יו"רמור,  חנן

 פרויקטיםה. עם חזרה לפרויקטים מובילים וגדולים במרכז הארץ והתקדמות משמעותית בנדל"ן המסחרי

 . בשנים הקרובות ומבטיחים את הצמיחה העתידית שלנו נומשמעותיים עבור במודיעין ובראשון לציון הם

הבעת אמון חד משמעית של הגורמים המממנים בפעילות של החברה  רואים במהלכים הפיננסים האחרונים ואנ

בהסתכלות קדימה נמשיך במסירת יחידות דיור ושטחים מסחריים כמו . ובפוטנציאל העיסקי בשנים הקרובות

ות הפיננסית של גם נראה עלייה עקבית ורציפה בתזרימי המזומנים מנכסים מסחריים המחזקים את האיתנ

 ליצירת הערך לבעלי המניות של החברה".פשרים לה לנצל הזדמנויות עסקיות החברה ומא



                                                                                                                                                                     

                                                                 

שני ביח' דיור בשכונת מורשת במודיעין,  242להקמת "מחיר למשתכן" במכרז בנוסף  זכתהכאמור, הקבוצה 

ט זה כבר הונחה אבן במסגרת פרויק .מ"ר של מסחר 3,250-מתחמים שישלבו דיור ומסחר ויכללו בסך הכל כ

 הפינה לתחילת הפרויקט והחלה בנייה מואצת. 

מיליון שקל, מהווים את עתודת  210 -הפרויקטים החדשים במודיעין ובראשון לציון, שנרכשו בהיקף כולל של כ

 30% -כוכן ר החברה רשאית למכור את שטחי המסח הפרויקטים של הקבוצה לשנים הקרובות. במודיעין

 בראשון לציוןדיור בפרויקטים שאינן נכללות במסלול "מחיר למשתכן" בתנאי ומחירי שוק חופשי. הת ויחידמ

ישווקו בשוק החופשי ביחד  25%-דירות שיוצעו במחיר למשתכן ו 75%החברה תמכור את הדירות בחלוקה של 

 בשוק החופשי. 30% -כמחיר למשתכן וכ 70%עם שטחי המסחר, לאחר הקלה ימכרו 

 56.4על גיוס מוצלח נוסף של אגרות חוב מסדרה ח', בהיקף כולל של דיווחה החברה  2017במהלך חודש מאי 

, הנמוכה ביותר שהחברה גייסה מעולם. כמו כן, מח"מ הסדרה הוא הארוך 4.5%מיליון שקל, בריבית שקלית של 

 קלש יליוןמ 89 -קאי בסך כהסכם מימון בנבנוסף חתמה החברה על  שנים. 4.5 -ביותר שהחברה גייסה, כ

 .לרכישת זכויות במקרקעין בפרויקט מחיר למשתכן במודיעין

 

  

 

  


