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 משקיעיםהודעה ל
 

 מרחיבה פעילותה בזמביה:  קבוצת אשטרום
  מיליון שקל 500-בית חולים בכתקים עבור ממשלת זמביה 

 
ייצא לדרך לאחר שממשלת זמביה חתמה על הסכם למימון  הפרוייקט

 הפרויקט עם תאגיד פיננסי בינלאומי
 
 

והוא צפוי להמשך  2018ביצוע הפרויקט יחל במהלך הרבעון הראשון של 
 חודשים  36-כ

 
הפרויקט הנוכחי מהווה נדבך חשוב רמי נוסבאום, יו"ר אשטרום: "

ריקה בכלל, ובזמביה פבהעמקת פעילותה של קבוצת אשטרום ביבשת א
כיום פרויקט משמעותי נוסף להקמת שכונת  בצעיםנו מבפרט, בה א

הפרויקט מצטרף מיליון שקל.  700-בהיקף של כ מגורים ומבני ציבור
לשורה של פרויקטים שמקימה הזרוע הבינלאומית של קבוצת אשטרום 
ובכוונתנו לפעול לקידום פרוייקטים דומים בחו"ל במהלך השנה 

 ה".הקרוב
 

 
קבוצת אשטרום מרחיבה את פעילותה בזמביה. הקבוצה מדווחת, כי במהלך הרבעון 

-בפרויקט בית חולים בזמביה, בהיקף כספי של כיחלו העבודות  2018הראשון של שנת 
הפרויקט יבוצע עבור ממשלת זמביה, והוא ייצא מיליון דולר(.  140-מיליון שקל )כ 500

על הסכם למימון הפרויקט עם תאגיד פיננסי לדרך לאחר שממשלת זמביה חתמה 
מ"ר, והקמתו צפויה להמשך  18,000-בית החולים יוקם בשטח כולל של כ .בינלאומי

 חודשים. 36-כ
 

הפרויקט האמור מתווסף לפרויקט משמעותי נוסף שמבצעת אשטרום עבור ממשלת 
מיליון  700-זמביה, במסגרתו היא מקימה יחידות דיור ומבני ציבור בהיקף כספי של כ

 .2016של  שלישידולר(, אותו היא החלה ברבעון ה ןמיליו 200-שקל )כ
אשטרום אינטרנשיונל, שהינה החברה המרכזת את פעילותה  במסגרתהפרויקט יבוצע 

חבי הבינלאומית של קבוצת אשטרום, והפועלת מזה שנים ארוכות במספר מדינות בר
 .העולם בתחומי הקבלנות והתשתיות

 
, כי הפרויקט להקמת בית החולים יתווסף לצבר העבודות של אשטרום, יצויין

שהסתכם, נכון למועד פירסום הדוחות הכספיים לסיכום תשעת החודשים הראשונים 
  מיליארד שקל. 7.4-, בכ2017של 

 
קבוצת אשטרום דיווחה לאחרונה על תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים 

 4.6%-ה עם עליה של כפצה סיימה את התקו. הקבו2017הראשונים של שנת 
מיליון  236.4-ברווח הנקי לכ 53%-מיליארד שקל ועם גידול של כ 2.73-בהכנסותיה לכ

 שקל.
 

 -----המשך בעמוד הבא----
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היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל, ופועלת בתחומי  קבוצת אשטרום

הקבלנות, התשתיות, הזכיינות, יזמות ונדל"ן מניב. לחברה פעילות בייצור, שיווק 
ומכירה של חומרי גלם לתעשיית הבנייה. בתחום היזמות פועלת חברת 'אשדר', אשר 

הארץ. בשווקים  עוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של שכונות מגורים בכל רחבי
הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים 

 המניבים במספר מדינות, לרבות באמצעות חברת הבת, אשטרום נכסים.
משפחות )נוסבאום, גירון, משורר, רובין  5השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 

וצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי ממניות הקב 59%-וליפשיץ(, המחזיקות יחד בכ
 נוסבאום, ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גירון.
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