
הבנתי שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד 
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רפאל קאהאן

חזי שטרנליכט

אספן גרופ ויובלים רוכשות קרקעות בנס
ציונה ב-29 מיליון שקל

אספן וקבוצת יובלים יהיו שותפים שווים בהקמת פרויקט שיכלול שני בנייני משרדים של 8 קומות
בשטח של 23,000 מ"ר; ההשקעה הכוללת בפרויקט מוערכת ב-215 מיליון שקל
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איציק ברוךיובליםרוני צארוםאספן גרופתגיות:

חברת אספן גרופ שבשליטת רוני צארום (48%) תרכוש בשותפות עם קבוצת יובלים, שבבעלות איציק ברוך, קרקעות
בנס ציונה ב-28.8 מיליון שקל. אספן ויובלים חתמו על שני הסכמי רכישה והסכם קומבינציה לרכישת הקרקעות

הממוקמות בפארק המדע בעיר. 

קראו עוד בכלכליסט:
אלטשולר רוכש 49% מהחזקותיה של אספן גרופ בבניין בהולנד ב-30 מיליון שקל

שקל מיליון ב-114 משרדים בניין רוכשת בהולנד: להתרחב ממשיכה אספן
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ון שקל ל 114 מ ם ב ן משרד כה להתרחב בהולנד: רוכשת בנ אספן ממש
אספן גרופ מרחיבה את המרכז הלוגיסטי של טימברלנד בהולנד

מנהלת מפתח – הסטארט-אפ של עולם התמ"א (בשיתוף מערכת זירת הנדל"ן)

הצדדים יהיו שותפים (50%-50%) בהקמת הפרויקט שיכלול הקמת שני בנייני משרדים המיועדים להשכרה בני 8
קומות משרדים וקומת מסחר אחת, בהיקף של כ- 23,000 מ"ר מעל הקרקע וכן 3 קומות של מרתפי חניה. היקף

ההשקעה הכולל בהקמת הפרויקט, לרבות העלות האמורה לרכישת הקרקע, יסתכם בכ-215 מיליון שקל.
 

אספן גרופ, המנוהלת על ידי צופית הראל, היא חברת נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני
תעשייה ולוגיסטיקה, בהולנד, גרמניה, וישראל. כמו כן לחברה קרקעות פנויות להשקעה.

 
קבוצת יובלים היא יזמית בתחום הבנייה למגורים, מסחר ומשרדים בישראל בבעלותו של איש העסקים איציק ברוך.

הקבוצה, שהוקמה בשנת 2000, יזמה ויוזמת עשרות פרויקטים, ומעורבת בימים אלה בהקמתן של למעלה מ- 1,000
יחידות דיור ומעל 100,000 מ"ר למשרדים ומסחר.

 

 
בואו לדבר על השוק בפורום ספונסר >> 

 

רוני צארום בעל השליטה באספןצילום: אוראל כהן

ין אותך גם

השתלת שיניים בטכנולוגיה פורצת דרך!רי ביטוחי החיים לאחר אישור
השיטה המתקדמת בעולם

DentalPRO

מרחבי הרשת

Recommended by

על הכוונת של המשקיעים המוסדיים:
משרדים בשווקים משניים בעולם

כלכליסט - פרויקטים
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מחדל ההתפלה בשורק התגלה גם
במתקן פלמחים

ליאור גוטמן  06:44

Up To 80% Off

Discover Your 
Perfect Fit In 
10000+ 
Collections 
Stylish Clothes 
On ZAFUL, Buy 
Now!

כתוב תגובה

אין תגובות

"יש להם בעיקר כיסים עמוקים": כך
מתמודד ההייטק הישראלי עם מסע…

השוק: חג'ג' אירופה תמכור
ת מ-290,000 ש"ח בבוקרשט

מסתערים: כך נמכרו למעלה מ-700 דירותועכשיו סין שוטפת את העולם באלכוהול
בפרויקט הישראלי בגיאורגיה

Channel22

מרחבי הרשת

יקנעם בעלייה מטאורית? זה הזמן לקנותשחייבים לדעת לפני שקונים
משרד בסמוך...
Real Invest השקעות

מרחבי הרשת
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טסאפ: 3 שיטות לשליחת הודעה למי שלא ברשימה

 קאהאן

הצמח שעשוי להציל את האנושות
לסלי הוק, “פייננשל טיימס”  02.05.2019

קין וגבאי קונים אופציה
לל ביטוח

מדריך לסחבנים: מה מותר ומה אסור
לקחת הביתה מהמטוס?

שירות כלכליסט  04.05.2019

מטחים כבדים ופגיעה ישירה: הרוג
מרקטה באשקלון

ynet  06:54

ם מיוחדים

כך נולד הקרב על העושרה עושה הריח
שעשוי לשנות את העולם

מגזין נדל"ן: הכירו את שכונות
הרפאים בפריפריה

ההחלטות הפיננסיות שישנו
לכם את החיים

נשים ועסקים: המירוץ לצמרת
של טל אוחנה

תוכנת התיווך - הומלי מידן
תוכנת התיווך של הומלי מידן עושה לך סדר בג'ונגל של עולם  

הנדל"ן בישראל עם מאגר מעודכן ביותר

פתחי מידן - תוכנת תיווך
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