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מימון מחדש לרני צים מרכזי קניות:
הסכם מימון מחדש בהיקף של כ 06-מיליון שקל למרכז המסחרי
בירכא; החברה תקבל כ .6-מיליון שקל
עודד דולינסקי ,סמנכ"ל הכספים של רני צים מרכזי קניות" :הסכם המימון מחדש מבטא את
יצירת הערך המהירה שנוצרה במרכז המסחרי בירכא ,אותו השקנו במחצית השניה של שנת
 226.2ההסכם יאפשר לצים ושותפתה מידאס ,לשפר את תנאי המימון של הנכס ,ובמסגרתו
תקבל צים מיידית לידיה סכום של כ .6-מיליון שקל 2תנאי המימון האטרקטיביים מלמדים גם
על הנגישות הגבוהה של החברה מול המערכת הבנקאית ,שתאפשר לחברה להמשיך ולשפר את
תנאי המימון שלה 2רני צים מרכזי קניות ממשיכה לפעול לפיתוח הפעילות במגזר הערבי ,בו
היא רואה פוטנציאל משמעותי ליצירת ערך לבעלי המניות"2
הצפת ערך לחברת רני צים מרכזי קניות .החברה מדווחת היום ,כי השותפות רקע-מידאס,
שחלקה האפקטיבי בה עומד על כ ,44%-חתמה על הסכם מימון מחדש עם תאגיד בנקאי למימון
מרכז הקניות בירכא .במסגרת ההסכם ,ניתן לשותפות אשראי בהיקף של כ 36-מיליון שקל
לתקופה של כ 01 -שנים ,אשר מתוכו  8מיליון שקל מיועד לצורך העמדת ערבויות לבעלי
המקרקעין ,וזאת במקום ההלוואה המקורית שניתנה למימון הנכס .בעקבות קבלת ההלוואה
החדשה ,יוחזר לרני צים מרכזי קניות על ידי השותפות סכום של כ 01-מיליון שקל ,המבטא את
עליית הערך שנוצרה בנכס.
ההלוואה החדשה היא לתקופה של  01שנים ,כאשר כ 63%-מקרן ההלוואה תוחזר בתשלום אחד
בדצמבר  .0108כמו כן ,כ 41%-מסכום ההלוואה יוחזר בתשלומים רבעוניים ממרץ  0101ועד
דצמבר  .0108סכום נוסף ,המהווה  4%מסך ההלוואה ,יפרע בתשלומים חודשיים בין אפריל 0102
למרץ  .0104מחצית מסכום ההלוואה האמורה יישא ריבית שקלית קבועה בשיעור שנתי של
 ,6.38%ומחציתה השניה תישא ריבית משתנה בשיעור שנתי של פריים בתוספת .0.4%
המרכז בירכא הינו המרכז הראשון שחנכה רני צים מרכזי קניות במגזר הערבי .המרכז כולל שטח
להשכרה בהיקף של כ 0,011-מ"ר ,והוא מניב  NOIשנתי של כ 3-מיליון שקל .המרכז נפתח,
כאמור ,אשתקד ,ושיעור התפוסה בו כיום קרוב ל .011%-לאחר פתיחת המרכז בירכא ,המתאפיין
בשוכרים איכותיים ממגוון רשתות אופנה ולייף סטייל מובילות בישראל ,חנכה צים גם את
המרכז באום אל פאחם ,והיא שוקדת כיום על פיתוח מרכזים נוספים בטירה ,טמרה ,טייבה
ובדליית אל כרמל.
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בהמשך לאמור ,יצויין ,כי לאחר השלמת עסקת המיזוג עם רקע ,המרכזת את הפעילות של צים
במגזר הערבי מידי יואב קפלן ,יגדל שיעור האחזקה של החברה בפעילות במגזר הערבי מ 44%-ל-
.61%
רני צים מרכזי קניות סיימה את שנת  0108עם עליה של כ 00%-בהכנסותיה לכ 62.0-מיליו ןשקל,
ועם רווח נקי בסך של כ 2.2-מיליון שקל .ה NOI-של החברה בשנת  0108עלה בכ 06%-לכ63.0-
מיליון שקל .ההון העצמי של רני צים ,שהשלימה הנפקת מניות ב ,0108-הסתכם ביום 60.00.0108
בכ 606.6-מיליון שקל.
קבוצת צים אחזקות הוקמה בסוף שנות ה 21 -על ידי רני צים (קבוצת רני צים אחזקות) ,ופועלת
כיום בתחומי הנדל"ן המסחרי באמצעות צים אורבן ובתחום הקמעונאות באמצעות אופיס דיפו.
חברת רני צים מרכזי קניות פועלת בתחום ההקמה והניהול של מרכזים מסחריים ,רכישה ,ייזום
והשבחת קרקעות בישראל .הקבוצה פועלת מתוך אמונה בפריפריה והבנה בשינוי תרבות הצריכה
וחווית הקנייה .הקבוצה מונה  3מרכזי קניות בערד ,נתיבות ,בית שאן ,מעלות ,אום אל פחם
וירכא .החברה תתמקד בשנים הקרובות בפיתוחו של פרויקט " Life Styleכפר סבא" וכן
בפיתוחם של פרויקטים מסחריים ולוגיסטיים במגזר הערבי ,בו מקימה ומתכננת החברה  4מרכזי
קניות נוספים .רני צים ,המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה ,הינו יזם ותיק בשוק הישראלי ,ובין היתר
הקים את רשת חנויות המזון "כמעט חינם" שנמכרה בשנת  0100לפי שווי של כ 661-מיליון שקל.
לפרטים :אמיר אייזנברג  ;652-2206225שי אליאש  ;652-2500065יוסי פינק ;652-0222254
לי שיין  ;652-45.2220קובי מאסטרו  ;656-52222506משרד66-4562222 :
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