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י עתיד נפ פה  וצ דע  ימ

לרבות הערכות החברה ביחס להדמיות הפרויקטים וכן  ( 3,8,9,1  :0 פים קש דגש כי הנתונים המובאים במצגת זו ( פטיתוי שמ הרה בה ולות במצגת זו בקשר  עם כוונת החברה ביחס לפרויקטים הרלוונטיים הינם מידע צופה פני עתיד,  לכ לכ ההנחות ה
שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטה של החברה ו/או תאגידים  גדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח,1968 , הכ

א יה .תב רה בח ך רד ילותה עפ לע חברה") ה" :ן הל ל( "מ עב (ט.ר) דה נק -ל רא שי רת בח תא ציג הל א יה וז גת צמ רת טמ ליטתה בלבד והוא מבוסס בין היתר על ניסיונה של החברה ושותפיה בפרויקטים האמורים ועל התוכניות  שב
ועדת ימ יא הו מור אכ עות צה בלת קל מנה זה וא ברה חה לש רך עה ירות ינ לש ירה כמ וא כישה רל עה צה ווה המ נה יא סקיות של החברות המחזיקות בפרויקטים הנ"ל. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בגורמים חיצוניים, כגון  עה

.ד ב לב דע ימ סירת מל לת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים, בעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות ומתן  בק
סוף יא ליף חמ נו יא קעה, שה לטות חה בלת קל יס סב ווה המ ינו או בד לב חות ונ טרות מל נו יה צגת מב וצג מה ידע מה יתרים הרלבנטיים על ידם; בשיתוף פעולה בין השותפים, בהחלטות שיתקבלו על ידם במהלך הקמת הפרויקטים  הה

.יע ק שמ לכ לש מאי צע ת עד יקול של ליף חת ווה המ נו יא ן כו ת עד ות וח וא לצה מה ווה המ נו יא מאי, צע דע ימ יתוח נו כלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שנחתמו; בעמידת השותפים בתנאי  בו העמדת ההון העצמי הנדרש מהם ( בו
וח דב הז כלל בו יבור, צל ברה חה רסמה פש יווחים דב יון עב ורך צה תא חליף הל עדו ונ אל הב לול כה מידע הו וז גת צמ כמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים הרלוונטיים (לרבות העמדת הון עצמי) ובאי התקיימות העילות  סה
לש רה קמ ל כב .ה בר חה לש בעוניים רה דוחות בו (2021 רץ מב 25 ום יב ורסם פ( 2020 נת של ברה חה לש קופתי תה רויקטים שביצועם טרם החל; ברגולציה שיתכן ותחול  פל ירעון מיידי הקבועות בהם; בהתקשרות בהסכמי מימון  פל

וחות דב ופיע מה ורט פמ דע ימ ין בל ללי כו ציתי מת ופן אב וז צגת מב וצג מה ידע מה ן יב אמה תה יא וא ירה תס לע ידי  ויות שנחזו  לע לע במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי למול ה ויות הקמה ומימון בפו לע לע החברה; ב
.ה לא וחות דב מור אה בר גי ברה, חה לש ניים יב וחות דב או /ו קופתיים תה ברה המפורטות לעיל.  חה ברה, לרבות שינוי מהותי). גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות  חה

ביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינו  הל דע זה, הגורמים העיקריים העשויים  כת החברה, נכון למו רע הל
וא קבלתם  מים לפרויקטים  יא יא קבלת היתרים מת וא  יא עמידת החברה בדרישות הרשויות לקבלת ההיתרים ו/

ועד המאוחר מזה שנחזה על ידי החברה; אי עמידת השותפים בהסכמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים  מב
בועות בהם שתוביל, ככל  קה ידי ימ לבנטיים (לרבות העמדת הון עצמי) או התקיימות איזו מהעילות לפירעון  רה

אי התקשרות החברה בהסכמי מימון בפרויקטים  ידי ; ימ וביל, לבקשה לפרוע את ההלוואות שהועמדו באופן  תש
לבנטיים לקשיים כלכליים  רה לוונטיים; היקלעות מי מהמשקיעים ו/או מי מהשותפים של החברה בפרויקטים  רה

ר ימנעו ממנו להמשיך ולממן את חלקו בפרויקטים; סטייה מהיקף הפרויקט הצפוי העלולה לנבוע מהתייקרויות  שא
לע רכישת הקרקע ופיתוחה וכדומה; הרעה בסביבה הכלכלית לרבות  ויות הבניה, ממיסים ו/או היטלים שיוטלו  לע

לכות משבר נגיף הקורונה, אשר תשפיע לרעה על סביבת המחירים בה פועלת החברה. לפיכך, אין כל ודאות כי  שה
ידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל. מה

צגת זו לראשונה. מב צגת כוללים מידע חדש המפורסם על ידי החברה  מב וין כי שקפים  4-10 צי
יו לא להתממש, כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מהותית מזה  דגש כי המידע האמור במצגת להלן עש וי

קובים בה.  נה תונים  נה חזה על ידי החברה, הן ביחס לתחזיות החברה לגבי גורמי המקרו והן ביחס ליתר  נה
ןו  ל יי ןי ברמת גן בסמוך לנתיבי א ה במכרז ברחוב מנחם בג יי חס לזכ יי דגש כי המידע האמור במצגת להלן מת וי

ס' אסמכתא  מ( וגוסט 2021 אב לש החברה מיום 22 יידי מה תחם הידוע בשם "משולש הבורסה" כמפורט בדיווח  מב
(. 2021-01-068353
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BRINGING THE FUTURE
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Milan City Center
Italy
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Milan City Center
Italy

160 000 sqm (16 000 hectares)
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בות פנאי ושטחים ציבוריים רת ורים גמ לונאות מו חר סמ חים ירוקים טש רדים שמ מיה להמחשה בלבד7 דה

Vertical City



THE SMARTEST VERTICAL CITY

מיה להמחשה בלבד דה
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THE SMARTEST VERTICAL CITY
40,000 800- כ  - כ לר וד ליארד  ימ 2 כ –

רות יד וייקט רפ וי  וש קרים ביום במ

ר ״מ 10,000 כ – ןוי רכבים תר ממיל וי נשא לגובה תמ
לון מו חר  סמ צים את הפרויקט ביום וח ר טמ 450  - כ

ר ״מ 24,000 כ – ר ״מ 200,000 כ – ר טמ 4,000 כ –
סדות חינוך ותרבות ומ רדים שמ רק על הגג אפ

מיה להמחשה בלבד דה
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THE REVOLUTION IS HERE
The Stock Exchange Bursa Ramat Gan
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תימלוע קטפורפ תמצעמל לארשי תא םיליבומ




