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 למשקיעים הודעה 

 
 

  אשראימעמידה  -אמון בעסקי להב אל.אר  המערכת הבנקאית מביעה
, לתקופה  2.25%של  , נכון להיוםמיליון שקל בריבית 185 -בסך של כ

 שנים  10של 
 

 
"האב אל.אר:  להב  יו"ר  לוי,  אלאשראי  י  להב  בעסקי  משמעותית  אמון  הבעת  הינה  .אר,  כאמור 

החברהוהפעילות  הנכסיםרטפוליו  בפו לצמיחת  האסטרטגיות  בתוכניות  ההנהלה,  באיכות  ובעלי    , 
פוטנציאל   ובמימוש  פרויקטים  באיתור  בפעילותה,  רבים  מאמצים  להשקיע  תמשיך  החברה  השליטה. 

 ". ל החברה, תוך הצפת ערך למשקיעיםש הצמיחה

חו  של  ובניהולה  לוי  אבי  שבשליטת  אל.אר.  להב  זמירחברת  דיוו ט-ה  הלוואה  ואף  הסכם  חתימת  על  חה 
, נכון להיום בשיעור  מיליון שקל, מהמערכת הבנקאית, ההלוואה נושאת ריבית שנתית  185  -בהיקף של כ

 . (P+0.65%) שנים 10, לתקופה של 2.25%של 

תשמש ומימוש    ההלוואה  השוטפת  פעילותה  לצורך  החברה  עפ"י  את  העסקית  הפרויקטים  האסטרטגיה 
 .מיליון שקל 115בהיקף של  לזמן קצרהלוואות לפירעון  ו שלה

לדיבידנד    האשראי מתווסף  ישראל,  כאמור,  כמדלק  של  לאחרונה    שהתקבל  שקל  יליוןמ   60  -בהיקף 
ול בחברה ובחו"ל,  כ  יתרות המזומנים והפיקדונות בארץ  נכון להיום.מיליון שקל  70  -בסך של  כך שסך    , 

 יליון שקל. מ  200 -כם במיתכמסיום מקורות המזומנים של החברה נכון לה 

חודש כי    לפני  החברה  נכדיווחה  פדלק  בניהול  שופמןסים  להשקעות   ,ליקס  חברה  אזורים  עם    ביחד 
בחלקים שווים( לרכישה קרקע בשטח  )במכרז    םעל זכיית   ודיווח בשליטת הרשי פרידמן בניהול רון אבידן  

מיליון    390בת"א מחברת נכסים ובניין )מקבוצת דסק"ש(, תמורת    41-43דונם, ברח' המסגר    3.87  -של כ
 . בתוספת מע"מ שקל

ת"א/  בהתאם של  המתאר  החב5000לתוכנית  בכוונת  ל,  מגדל  רות  במתחם  בשימוש    40בן  הקים  קומות 
ת לפעול להגדלת  בכוונת החברואלף מ"ר.    37  -מעורב של שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח כולל של כ

לכ  עד  הבניה  מ"ר  50  -זכויות  המוער.  אלף  ההשקעה  בכבפרויק  כתסך  מסתכמת  ל  שקמיליון    900  -ט 
 ומס רכישה(.  רכישהתמורת ה, כולל  100%)
 

  4פי  שזינק רווח הנקי תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים עם  את  החברהבתום חודש נובמבר, פירסמה 
. נציין כי בתשעת החודשים  תקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל ב  27.5-לעומת כמיליון שקל,    109.5  -לכ

ש ש  2021ל  הראשונים  בסך  הוצאה  נכסים    9.4  -כל  נרשמה  לרכישת  עסקה  הוצאות  בגין  שקל  מיליון 
 חדשים.
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