

הלוואה בריבית אטרקטיבית ליזם בעל ניסיון רב הפועל במרכז אירופה .העסקה בשקלים כנגד בטוחות חזקות שהופכות את
העסקה לייחודית.
החזר ריבית חודשי
שעבוד ראשון במיזם אקסקלוסיבי בבלגיה
היזם בעל  13שנות ניסיון בפרויקטים מסוג זה באוסטריה ,שוויץ ,ספרד ובלגיה
הבטוחה היא קרקע בעלת היתר בנייה קיים בבלגיה
הכספים מיועדים להשלמת הון במספר פרויקטים רצים של היזם

•

כספי ההלוואה משמשים כהון עצמי לצורך קידום פרויקטים של החברה בבלגיה; בנית שכונת מגורים בעיר שארלאוה ,בשוויץ
ואוסטריה; השבחת פרויקט דירות נופש אלפיניות בעיר לויקרבד בשווייץ ובסן מרטין ,אוסטריה.
משך חיי ההלוואה בינה שנה עם  2אופציות הארכה לשנה נוספת (סה"כ עד  3שנים)
אפשרות פירעון מוקדם של היזם
במקרה של פירעון מוקדם תשלום הריבית עד סיום השנה הקרובה
תשלומי ריבית חודשיים למשקיע
ההלוואה שקלית לחברה ישראלית
החזר הקרן במועד סיום ההלוואה
אסטרטגית החזר; ליזם מספר דרכים להחזיר את ההלוואה בניהם יחידות דיור בקרקע המשועבדת ,אקזיט ממספר פרויקטים אשר
עומדים לקראת סיום ו/או בנק מלווה בקרקע שנירשמה כבטוחה
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הבטוחה היא קרקע חיצונית לעסקה ,ממוקמת בעיר שרלואה בבלגיה ,ובעלת היתר בנייה קיים
יחס כיסוי של עד  65%משווי הקרקע על פי שמאות עדכנית שבוצעה לצרכי הפרויקט.
הבטוחה ( 84חלקות) מהווה חלק מחטיבת קרקע עם היתרי בנייה ל  180יחידות דיור (צמודי קרקע ודירות) 40 ,מהן מכורות
ערבות אישית של החברה הלווה

ערבות חברת האם Excelion Development Ltd
שעבוד מניות החברה הלווה
שעבוד שלילי והתחייבויות חוזיות על מניות חברת האם

אקסליון היא חברה משפחתית המנוהלת על ידי שלושה אחים במקור
מבלגיה והיום פזורים בבלגיה ,ישראל ואנגליה .המשפחה באה מרקע
של מלונאות ואירוח ,והיום אקסליון פונה לתחום האירוח במרכז
אירופה .חזון החברה הוא לייצר רשת מלונות בוטיק באתרי הסקי
הטובים ביותר באירופה.
אקסליון מפתחת נכסי מגורים ואירוח במיקומי מפתח במרכז ומערב
אירופה החל מ 2006
לשותפים ובעלי המניות מעל  30שנות ניסיון בפיתוח נדל"ן
כ  400יחידות בפיתוח ב  5פרויקטים רצים בזמן זה
שווי תיק הנכסים מוערך בלמעלה מ  40מיליון אירו
שווי תיק הנכסים ביחד עם עסקאות שבקנה מוערך בלמעלה מ 80
מיליון אירו
לחברה נוכחות (יחידות בפיתוח) בשוויץ (72יחידות) ,אוסטריה
( 57+72יחידות) ,צרפת ,ספרד ( 45יחידות) ,בלגיה ( 180יחידות)
ואנגליה ופועלת ממטה החברה בבלגיה

 IBIניהול נאמנויות ישמש כנאמן בעסקה
משרד עו"ד מלווה בישראל אמסלם & ווייץ המתמחה במקרקעיו בישראל ובבלגיה
משרד עו"ד מלווה בבלגיה KIEBOOM & VLAEMINCK :
משרד רו"ח מלווה בבלגיה TAC accounting bvba
שמאות עדכנית על ידי IMMO TIROU EXPERTS SPRL
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כספי ההלוואה יועמדו בחשבון נאמנות ייעודי לעסקה
בהתקיים התנאים ורישום הבטוחה (ראו הוראות נאמנות ותנאים בהסכם) ,הנאמן יעביר את הכספים
ללווה ,חברה ישראלית
תשלום ריבית כל חודש
בתום התקופה ו/או עם התקיים תנאי אסטרטגיית ההחזר יוחזרו כספי המלווים

• כל רבעון דוח מצב לצד התשלום החודשי
• אחת לשנה דוחות מבוקרים של רוח על חברת הפרויקט
• עדכונים נקודתיים ככל שיעלה הצורך

הקרקע המשועבדת נמצאת בבלגיה .בלשונית מצגים פרטים מלאים על סביבת הנדל"ן בבלגיה בכלל,
ובמחוז  /עיר הרלוונטיים בפרט .ראה/י מצגת פרויקט L'Amerique

