
 

                                                                 

 קבוצת חנן מור מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2017

 המשך צמיחה מואצת במכירות ובפעילות:

 הקבוצה מציגה איתנות פיננסית עם עלייה בהון עצמי של 112.4 מיליון

 שקל, תזרים מזומנים שוטף של 17.5 מיליון שקל ורווח גולמי בסך 10.9

 מיליון שקל

 הון עצמי למאזן ברבעון עלה ל- 19.2%, בהשוואה ל- 15.8% ברבעון המקביל

 מלאי מבנים בהקמה וקרקעות הסתכם ב- 237.2 מיליון שקל●

 מלאי מבנים בהקמה המיועד להשכרה הסתכם ב- 10.6 מיליון שקל●

 בתחום פעילות ייזום למגורים – החברה יוזמת ומשווקת היום 1,338 יח"ד●

 בתחום הנדל"ן המניב – החברה יוזמת 8 מרכזים מסחריים●

 לחברה שטחי מסחר באזורי מגורים (מסחר רחוב) הזוכים לביקוש ער●

 

 חנן מור: "אנו מציגים פתיחה חזקה לשנת 2017 עם פעילות מואצת בתחום המגורים

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

 

מואצת צמיחה המשך על המצביעים 2017 של הראשון לרבעון הקבוצה של הדוחות את פרסמה מור חנן                  קבוצת

ותזרים שקל מיליון 112.4 של לסך העצמי בהון עלייה עם פיננסית איתנות מציגה הקבוצה ובפעילות:                 במכירות

 מזומנים רבעוני בסך 17.5 מיליון שקל ורווח גולמי בסך 10.9 מיליון שקל.

בחריש הפרחים שכונת של מואץ פיתוח לצורך בנקאי ליווי על החברה חתמה 2017 של הראשון הרבעון                  במהלך

יחידות 445 הכולל ג' חריש בפרויקט ביצוע הסכמי נחתמו הראשון הרבעון במהלך כבר שקל. מיליון 225 של                   בהיקף

 דיור, ו- 1,250 מ"ר שטחי מסחר בהיקף מוערך בכ- 105 מיליון שקל.



 

                                                                 

מורשת בשכונת דיור יח' 242 להקמת למשתכן" "מחיר במכרזי הקבוצה זכתה 2017 של הראשון הרבעון                 לאחר

כבר זה פרויקט במסגרת מסחר. של מ"ר כ-3,250 הכל בסך ויכללו ומסחר דיור שישלבו מתחמים בשני                  במודיעין,

254 להקמת למשתכן" "מחיר במכרז החברה זכתה כן כמו מואצת. בנייה והחלה הפרויקט לתחילת הפינה אבן                  הונחה

של מ"ר כ-2,100 הכל בסך ויכללו ומסחר דיור שישלבו מתחמים בשני לציון בראשון הנרקיסים בשכונת דיור                  יח'

 מסחר.

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

30% כ- וכן המסחר שטחי את למכור רשאית החברה במודיעין הקרובות. לשנים הקבוצה של                הפרויקטים

בראשון חופשי. שוק ומחירי בתנאי למשתכן" "מחיר במסלול נכללות שאינן בפרויקטים הדיור              מיחידות

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

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

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

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

זכויות לרכישת שקל מיליון 89 כ- בסך בנקאי מימון הסכם על החברה חתמה בנוסף שנים. 4.5 כ- גייסה,                    שהחברה

 במקרקעין בפרויקט מחיר למשתכן במודיעין.

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

התאפיין הראשון הרבעון הארץ. במרכז וגדולים מובילים לפרויקטים חזרה עם המסחרי בנדל"ן משמעותית               והתקדמות

 בהמשך מסירת יחידות דיור ושטחי מסחר בפרויקטים קיימים תוך הגדלת ההון העצמי של החברה."

משמעותי ערך יצירת תוך מסחרי ונדל"ן למגורים לנדל"ן הזדמנויות ואיתור הייזום אסטרטגיית במימוש ממשיכים                "אנו

במודיעין למשתכן, מחיר של פרויקטים בשני זכיה עם הרבעון לאחר גם המשיכה המגמה עיקבית. וצמיחה                 לקבוצה

הקרובות. בשנים שלנו העתידית הצמיחה את ומבטיחים החברה עבור משמעותיים הינן אלו פרויקטים לציון.                ובראשון

מוסדות מצד אמון על מצביעים אשר בנקאי ליווי הסכם על וחתמנו ומהיר מוצלח חוב אגרות גיוס ביצענו הזכיות                    לאחר

 פיננסים ומשקיעים בהנהלת החברה ובאסטרטגיה העיסקית."

בתזרימי ורציפה עקבית עלייה נראה גם כמו מסחריים ושטחים דיור יחידות במסירת נמשיך קדימה                "בהסתכלות

אנו עסקיות. הזדמנויות לנצל לה ומאפשרים החברה של הפיננסית האיתנות את המחזקים מסחריים מנכסים                המזומנים

 מאמינים כי צפויה שנה רבת פעילות שתתרום ליצירת הערך לבעלי המניות של החברה".



 

                                                                 

  

 

  


