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29.91. 
 

 משקיעיםלהודעה 
 

 בעלי השליטה בקבוצת אשטרום 
 מיליון שקל 200-תמורת כ מניות מקבוצת אלייד יםרוכש

 
משווי  %30-גבוה בכמיליארד שקל, ה 63.1-לפי שווי חברה של כ התבצעההעסקה 

 החברה בבורסה
 

לאחר שנים ארוכות של : "קבוצהב , ומבעלי השליטהרמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום
 , עמדה בפנינו הזדמנות עסקית לרכישת מרבית אחזקותיהעם קבוצת אלייד שותפות מוצלחת

אותה אנו ת אשטרום, בפוטנציאל הקיים בקבוצמאמינים אנו בקבוצת אשטרום. של אלייד 
שותפות רבת השנים עם אלייד המנהלים מזה עשרות שנים, ושמחים על הגדלת אחיזתנו בה. 

 ."יתוף הפעולה העסקי עם קבוצת אליידלהרחיב את שואנו מצפים  , אינה מסתיימת
 

בעלי השליטה בקבוצת אשטרום מגדילים את אחזקותיהם במניות הקבוצה9 היום דיווחה 
-כ רכשה -חברה פרטית המוחזקת על ידי בעלי השליטה בקבוצת אשטרום  –יונדקו  כי  הקבוצה,

9 מידי קבוצת אלייד הקבוצהשל  הון המניותמ 15941%-, המהוות כשל הקבוצה מיליון מניות 12
משווי החברה בבורסה,  11%-מניה, הגבוה בכלשקל  1.94לפי מחיר של  התבצעההעיסקה 

תמורת המניות  םשולבסך הכל,  בוצת אשטרום9מיליארד שקל לק .191-והמשקף שווי של כ
לאחר העיסקה יעמוד שיעור אחזקות הציבור  מיליון שקל על ידי יונדקו9 211-כהאמורות סך של 
 2.964%9-כעל במניות הקבוצה 

 
 9חברת יונדקו מוחזקת על ידי משפחות מייסדי אשטרום: נוסבאום, גירון, משורר, ליפשיץ ורובין

 הקבוצה9, ומר גיל גירון מכהן כמנכ"ל הקבוצהמכהן כיו"ר  רמי נוסבאום
 

, .211קבוצת אשטרום דיווחה בשבוע שעבר על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של 
-מהן עולה, כי היא רשמה גידול בהכנסותיה וברווחיה9 הקבוצה סיימה את הרבעון עם עליה של כ

מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד,  .129.-מת כמיליון שקל, לעו .5.-בהכנסותיה לכ %.119
מיליון שקל מיוחס לבעלי  96..-)כ מיליון שקל 11.91-ברווח הנקי ברבעון כ 4%.-ועם גידול של כ

ברבעון  מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות( .529-)כמיליון שקל  .619-, בהשוואה לכהמניות(
 95.-בצבר העבודות שלה להיקף של כ המקביל אשתקד9 כמו כן, דיווחה הקבוצה על עלייה

 מיליארד שקל9
 

9 הקבוצה פועלת במספר מגזרי היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל קבוצת אשטרום
פעילות הכוללת, בין היתר, עבודות בנייה של  – קבלנות בנייה ותשתית בישראלפעילות עיקריים: 

 – זכיינות; , משרדים ומסחרהבניה למגוריםהתשתיות ובתחומי  פרוייקטים קבלניים בתחום
פעילות הכוללת השתתפות במכרזים וביצוע תכנון, תפעול ומימון של פרוייקטים לאומיים גדולים 

פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי  – תעשיותבתחום  התשתיות והדיור;  
 – קבלנות בנייה ותשתיות בחו"להבנייה;  גלם לענף הבנייה, וכן יבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף

פעילות המתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל, והכוללת עבודות בנייה ותשתיות בחו"ל 
 במסגרת פרוייקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים והתשתיות; 

 
בעיקר בארה"ב מתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל,  –יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל 

השכרה, השבחה  ,יזום, הקמהפעילות הכוללת י –נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ;  ובאירופה
באמצעות  ,יזמות למגורים בישראלבחו"ל;  ותפעול של מבנים הן לתעשייה והן למשרדים ומסחר
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, באמצעות חברת הבת אשטרום נכסים9 יו"ר נדל"ן מניב בישראל ובגרמניהחברת הבת אשדר; 
 נוסבאום9 מנכ"ל החברה הינו מר גיל גירון9 קבוצת אשטרום הינו מר רמי 

 ; 4532226-052 לי שיין; 7222254-052 יוסי פינק; 2260225-052פרטים: אמיר אייזנברג ל
 4512222-01משרד: ; 5282250-050קובי מאסטרו 
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