בוני התיכון מוכרת קרקע בסמוך לקיבוץ צובה ב 13מיליון שקל
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בוני התיכון מוכרת קרקע בסמוך
לקיבוץ צובה ב 13-מיליון שקל
מדובר בקרקע בשטח  23.5דונם המיועדת להקמת פרויקט מלונאות
ונופש .לפי תוכנית הבנייה המאושרת ניתן להקים במקום  145חדרי מלון
אביב גוטר
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תגיות :בוני התיכון

אורני ירושלים

קרקעות

חברת בוני התיכון מדווחת כי חתמה מול צד ג' על הסכם למכירת מלוא זכויותיה )(50%
ב"אורני ירושלים" ,קרקע בסמוך לקיבוץ צובה .בתמורה לחלקה בנכס ,תקבל החברה כ 13
מיליון שקל ,ותרשום רווח נקי של  5.6מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:
בגלל שני נכסים :בוני התיכון מחקה  26.3מיליון שקל
אושרה להפקדה :תוכנית פינוי בינוי בדרך לוי אשכול בקריית אונו
קרן אוריגו החליטה להשקיע באג"ח בוני התיכון

הנצפות ביותר בערוץ

מחיר למשתכן רעננה :חצי מהזוכים
ביטלו

כך תגן על הארגון שלך בפני הדור החדש של פשעי סייבר )תוכן שיווקי(

מדובר בקרקע המיועדת להקמת פרויקט מלונאות ונופש ,המשתרעת על שטח של כ23.5
דונם .לפי זכויות הבנייה בנכס ניתן להקים כ 145חדרי מלון .ההסכם נחתם בכפוף לתנאים
מתלים המקובלים בעסקאות מסוג זה ,והעסקה צפויה להסגר בסוף .2016
בחודש שעבר ,דיווחה החברה על תוצאותיה לרבעון הראשון של  .2016הכנסות החברה עלו
לכ 51.2מיליון שקל ברבעון הראשון ,לעומת כ 11.3מיליון שקל בתקופה המקבילה
אשתקד .העלייה בהכנסות נבעה ממימוש מקרקעין בפתח תקווה וברמת גן בסך של כ42
מיליון שקל וכ 5מיליון שקל ,בהתאמה.

בידקו :בכמה עלו מחירי הדיור בעיר
מגוריכם

פרסם את האתר שלך עוד היום
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