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מידע צופה פני עתיד
יודגש כי הנתונים המובאים במצגת זו )שקפים (3,8,9,10 :לרבות הערכות החברה ביחס להדמיות הפרויקטים וכן
כל ההנחות הכלולות במצגת זו בקשר עם כוונת החברה ביחס לפרויקטים הרלוונטיים הינם מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968,שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטה של החברה ו/או תאגידים
בשליטתה בלבד והוא מבוסס בין היתר על ניסיונה של החברה ושותפיה בפרויקטים האמורים ועל התוכניות
העסקיות של החברות המחזיקות בפרויקטים הנ"ל .פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בגורמים חיצוניים ,כגון
קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים ,בעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות ומתן
ההיתרים הרלבנטיים על ידם; בשיתוף פעולה בין השותפים ,בהחלטות שיתקבלו על ידם במהלך הקמת הפרויקטים
ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם )ובכלל זה מהחברה( על פי ההסכמים שנחתמו; בעמידת השותפים בתנאי
הסכמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים הרלוונטיים )לרבות העמדת הון עצמי( ובאי התקיימות העילות
לפירעון מיידי הקבועות בהם; בהתקשרות בהסכמי מימון לפרויקטים שביצועם טרם החל; ברגולציה שיתכן ותחול
על החברה; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן )אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי
החברה ,לרבות שינוי מהותי( .גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל.
להערכת החברה ,נכון למועד זה ,הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינו
אי עמידת החברה בדרישות הרשויות לקבלת ההיתרים ו/או אי קבלת היתרים מתאימים לפרויקטים או קבלתם
במועד המאוחר מזה שנחזה על ידי החברה; אי עמידת השותפים בהסכמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים
הרלבנטיים )לרבות העמדת הון עצמי( או התקיימות איזו מהעילות לפירעון מיידי הקבועות בהם שתוביל ,ככל
שתוביל ,לבקשה לפרוע את ההלוואות שהועמדו באופן מיידי; אי התקשרות החברה בהסכמי מימון בפרויקטים
הרלוונטיים; היקלעות מי מהמשקיעים ו/או מי מהשותפים של החברה בפרויקטים הרלבנטיים לקשיים כלכליים
אשר ימנעו ממנו להמשיך ולממן את חלקו בפרויקטים; סטייה מהיקף הפרויקט הצפוי העלולה לנבוע מהתייקרויות
עלויות הבניה ,ממיסים ו/או היטלים שיוטלו על רכישת הקרקע ופיתוחה וכדומה; הרעה בסביבה הכלכלית לרבות
השלכות משבר נגיף הקורונה ,אשר תשפיע לרעה על סביבת המחירים בה פועלת החברה .לפיכך ,אין כל ודאות כי
המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי ,מהאמור לעיל.
יצוין כי שקפים  4-10במצגת כוללים מידע חדש המפורסם על ידי החברה במצגת זו לראשונה.
יודגש כי המידע האמור במצגת להלן עשוי לא להתממש ,כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מהותית מזה
הנחזה על ידי החברה ,הן ביחס לתחזיות החברה לגבי גורמי המקרו והן ביחס ליתר הנתונים הנקובים בה.
יודגש כי המידע האמור במצגת להלן מתייחס לזכייה במכרז ברחוב מנחם בגין ברמת גן בסמוך לנתיבי איילון
במתחם הידוע בשם "משולש הבורסה" כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום  22באוגוסט ) 2021מס' אסמכתא
.(2021-01-068353

הבהרה משפטית
מטרת מצגת זו היא להציג את חברת ישראל-קנדה )ט.ר( בע"מ )להלן" :החברה"( על פעילותה דרך חברה בת .היא
אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת
למסירת מידע בלבד.
המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ,אינו מחליף איסוף
וניתוח מידע עצמאי ,אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע.
מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ,ובכלל זה בדוח
התקופתי של החברה לשנת ) 2020פורסם ביום  25במרץ  (2021ובדוחות הרבעוניים של החברה .בכל מקרה של
סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג במצגת זו באופן תמציתי וכללי לבין מידע מפורט המופיע בדוחות
התקופתיים ו/או בדוחות ביניים של החברה ,יגבר האמור בדוחות אלה.
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BRINGING THE FUTURE
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Milan City Center
Italy
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400.0 METERS

PIAZZA DELLA
SCALA

312
000
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built-up area
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160 000 sqm (16 000 hectares)
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Vertical City
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משרדים

שטחים ירוקים

מסחר ומלונאות

מגורים

תרבות פנאי ושטחים ציבוריים
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THE SMARTEST VERTICAL CITY
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THE SMARTEST VERTICAL CITY
כ 40,000 -

כ –  2מיליארד דולר

כ 800 -

מתנשא לגובה

כ  450 -מטר

יותר ממיליון רכבים

חוצים את הפרויקט ביום

כ –  10,000מ״ר

כ –  4,000מטר

כ –  200,000מ״ר

כ –  24,000מ״ר

מבקרים ביום

פארק על הגג

שווי פרוייקט

משרדים

דירות

מסחר ומלון

מוסדות חינוך ותרבות
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THE REVOLUTION IS HERE
The Stock Exchange Bursa Ramat Gan
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מובילים את ישראל למעצמת פרופטק עולמית

