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 משקיעיםלהודעה 
 

 שחקן חיזוק למישורים:
מיליון  52.4הקנדי אלכס שניידר ישקיע עד  איש העסקים

 שקל בחברה 
 

אלכס  הקנדי העסקיםאיש חברת מישורים, שבשליטת גיל בלוטרייך, דיווחה היום על כניסתו של 
שקל  6של  מיליון שקל לפי מחיר 39-בשלב הראשון, ישקיע שניידר כ ה.בחבר כמשקיעשניידר 

   ממניות החברה. 21.4%-למניה, כתוצאה מהשקעה זו, יחזיק שניידר כ
 

 52.4)ובסך הכל מיליון שקל  13-כן, תינתן לשניידר האופציה להגדיל השקעתו בחברה בכ-כמו
 . 24.8%-שקל ולהגדיל את ההחזקה לכ 9לפי מחיר מניה של ליון ש"ח( ימ

 ציון דרך משמעותי עבור חברת מישורים הן"מדובר ב :מישורים ל"מנכ, שריקי רמי לדברי
 מון של אלכס שניידר בחברהאנו שמחים על הבעת הא. יננסיתפהן מבחינה סקית ומבחינה ע

 מכירמוביל בעל פעילות עניפה בקנדה, ו . שניידר הינו גורם עסקיובפוטנציאל צמיחתה העתידית
, לחברה תחזק את בסיס ההון שלה שניידר הזרמת ההון שלמקרוב את פעילות החברה במדינה זו. 

ה המשך פיתוחל כן, מהלך זה יסייע-כמו ה.ותגדיל את מקורות המימון של איתנותה הפיננסיתאת 
 ".החברה, ובכלל זה רכישה של נכסים חדשיםשל עסקי ה

אחזקות בפעילויות  לשניידרמתגורר בטורונטו שבקנדה. האיש עסקים יהודי שניידר הינו  אלכס
שונות בתחומים עסקיים שונים, לרבות נדל"ן מסחרי בארה"ב, ובין היתר החזיק בעבר בקבוצת 

הדירות טראמפ" בטורונטו, -"מלון ומגדלבעל זכויות בשניידר הוא הכדורגל מכבי ת"א. בין היתר, 
 מספר נכלל אף שניידר .דונלד טראמפ הנדל"ן האמריקאי-בשיתוף פעולה עם איל אותו בנה

  .האמריקני" פורבס" המגזין של המיליארדרים ברשימות פעמים
 

"אנו עוקבים מזה זמן אחר פעילותה של מישורים וחברת הבת סקייליין , אלכס שניידר לדברי
בשווקים בקנדה ובארה"ב, ומצאנו אותה כתוספת אטרקטיבית לתיק ההשקעות שלנו. אנו 
מאמינים בהנהלת החברה, בנכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, וסבורים כי קיים בה פוטנציאל 

קטים שעשויים להבשיל בעתיד הלא רחוק, והן בשל הן בשל פרוי מעותי לבעלי המניות,ערך מש
נו סבורים, כי בשל מורכבות תהליכי השבחה המתבצעים בחלק מנכסי החברה. כמו כן, א

אים בעסקה קטים של סקייליין בקנדה, החברה מתומחרת על ידי שוק ההון בחסר, ואנו רוהפרוי
 במחיר נוח מבחינתנו". קטים אלההנוכחית הזדמנות מצוינת להשקיע בפרוי

 מישוריםמהלך נוסף בשרשרת של מהלכים עסקיים ופיננסים שבוצעו על ידי  הנוכחי הינוהמהלך 
  ם:בשנה האחרונה, ובכלל

  חתמה החברה על הסכם מימון עם תאגיד בנקאי בארה"ב כנגד 2015בחודש נובמבר ,
מיליון שקל  53-ל כ, בהיקף ש60%הנכס בהנטסוויל, אלבמה ארה"ב, המוחזק על ידה ב 

 מיליון דולר(.  13.6-)כ

  ( בשותפות 9.07%, השלימה חברת הבת סקייליין את מכירת חלקה )2015בחודש נובמבר

הממוקם בטורונטו. חלק החברה בשותפות נמכרת  King Edwardהמחזיקה במלון 
מיליון שקל בספרי החברה.  13.6-מיליון שקל, וזאת למול עלות של כ 15.1-תמורת כ

מיליון שקל ומלוא התמורה צפויה  1.6-בעקבות המכירה תרשום החברה רווח הון של כ
 להוות תזרים פנוי לחברה.

  מת רכישה ותפעול מלון היוקרה רנסנס על השל סקייליין, הודיעה 2015בחודש אוקטובר
במרכז קליבלנד, במדינת אוהיו, ארה"ב. המלון נרכש עם שותף, בחלוקה שווה, בתמורה 

מיליון שקל. במסגרת העסקה, הרכישה מומנה באמצעות הלוואות בעלים  80-לכ
-מיליון שקל, הלוואת בעלים שהעמיד השותף בסך של כ 25-שהעמידה החברה בסך של כ

 מיליון שקל.  13.5-יון שקל, וכן תשלום עמלה של השותף לחברה בסך של כמיל 57
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  חתמה החברה על הסכם עם תאגיד בנקאי למימון מחדש כנגד 2015בחודש ספטמבר ,
מיליון שקל. שווי הנכסים בגינם  123-תשעה מנכסיה המניבים בישראל, בהיקף של כ

החליפה הלוואות קיימות בסך של  מיליון שקל. הלוואה זו 170-הועמד המימון מוערך בכ
, וכתוצאה מהליך זה החברה נהנתה מעודף 2013ומנובמבר  2011מיליון שקל מיוני  93-כ

 מיליון שקל. 30-תזרימי של כ

  חברת הבת סקייליין השלימה עיסקה למכירת אחזקותיה במלון , 2015בחודש יולי
דירות וכן שטחים  29היתר, קוסמופוליטן הממוקם בטורונטו, קנדה. המכירה כללה, בין 

משווי הנכסים בספרי  46%-מיליון שקל, שווי הגבוה בכ 42-מסחריים וחניות, תמורת כ
 13מיליון שקל ורווח של  32-החברה. המכירה הניבה לסקייליין תזרים מזומנים של כ

הכנסות סקייליין מהמכירה האמורה, כולל הרווח, הוכרו במהלך  יצוין, כי מיליון שקל.
 . 2015הרבעון השלישי של 

 
ובאמצעות חברות בנות, נאמנויות ושותפויות שלה עוסקת בעצמה  מישורים חברה לפיתוח בע"מ

פרויקטים בתחום הנדל"ן וכן בניהול נכסים  בהשקעות ומסחר בקרקעות, בייזום, פיתוח וניהול
 ובארה"ב. נות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, בישראלמניבים, מלו

 האזורים הגיאוגרפיים שבהם פועלות החברה והחברות הבנות שלה הינם ישראל, קנדה וארה"ב.
החברה ביחס לנכסיה בישראל מתבצעת מישראל , פעילות החברה ביחס לנכסיה בקנדה  פעילות

בחברת  50%-מצעות אחזקה במתבצעת מקנדה בא Arcade, Hyatt Clevelandוביחס למלון 

Skyline International Development Inc אביב(, -)סקייליין, שמניותיה נסחרות בתל
ופעילות החברה ביחס לנכסיה המניבים בארה"ב מתבצעת מארה"ב ביחד עם שותפים בפעילויות 

 רמי שריקי.אלו. נשיא מישורים ובעל השליטה בה הינו מר גיל בלוטרייך, ומנכ"ל החברה הינו מר 
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