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לונדון נן גחנה

ומשקיעימוושואל1

הואל משקיעה  485מיליון שקל במסגרת
קונסווציום למימון נוויקט נול״ן בלונדון
פרויקט  "Stagedבשכונת שורדיץ /שסמוך למיקום שרידי התיאטרון של שייקספיר ,מוקם בעלות של כ־ 3.73מיליארד שקל
מאת רון עוטיין

קבוצת הביטוח והפיננסים
הראל ,שאת השקעותיה
מנהל סמי בבקוב ,חוברת
לקונסורציום מימון בהובלת
בנק לויר׳ס הבריטי ,למימון
פיתוח פרויקט ה״סטייג׳"
בלונדון .הפרויקט מוקם עתה
על ידי קבוצת משקיעים
בראשות חברת הנדל״ן
קיין אינטרנשיונל)Cain
 ,(Internationalובמסגרת זו
הראל תעמיד אשראי בהיקף
של  485מיליון שקל ,מתוך

מימון כולל בהיקף של כ־1,94
מיליארד שקל  -כך נורע
ל״גלובס".
חלקה של הראל במימון זהה
לחלקם במימון של בנק לוירם
ושל בנק אינווסטק
הדרום אפריקאי .לצד
שלושת המממנים
העיקריים הללו ,יהיו
עוד שני מממנים
שיעמידו אשראי
בהיקף כולל של כ־185
מיליון שקל :בנק מזרח אסיה
והסניף הלונדוני של בנק אוף
קומיוניקיישן הסיני.

בעוד כשלוש שנים.
העלות הכוללת של פיתוח
מדובר בפרויקט על כ־ 24אלף
פרויקט staged״ בשכונת
שורד־יץ׳ בבירת אנגליה עומדת מ״ר ,שמשלב מגורים ,מסחר
על כ־ 3.7 3מיליארד שקל ,והוא ומשרדים .הוא צפוי לכלול
מוקם בסמוך למיקומם של שרידי למעלה מ־ 400דירות ,מתחם
מסחר ,קניות ובילוי הכוללים
התיאטרון המקורי
של המחזאי וויליאם
מסעדות ,בתי קפה ומועדון
שייקספיר)תיאטרון
כושר.
בנוסף ,הוא יכלול משרדים,
״The Curtain״(.
ככל הידוע ההלוואה שלדברי גורמים המעורים
הנוכחית תחליף את
בפרטי הפרויקט כבר הושכרו
מראש לתקופה של  25שנים
המימון המקורי שניתן על־
להברת  ,WeWorkכמו כן,
ידי  Investecלרכישת שטח
המתחם יכלול מרכז מבקרים
הפרויקט ולמימון התקדמות
הבנייה ,עד להשלמת התוכנית בינלאומי ובו שרידי התיאטרון

פרויקס הסט״ג׳
המתוכנן בלונדון

הדמיה :יח "צ

!!!ב

המשוחזר של שייקספיר ושטח
ציבורי של למעלה מ־ 4דונמים
שיכלול מתחם להופעות חיות
ופארק ציבורי.
עבור הראל מדובר בהשקעה
נוספת בשרשרת השקעות של
מאות מיליוני שקלים כל אחת
בפרויקטים מעבר לים ,בשיתוף
עם גורמים זרים .קבוצת הראל
נמנית עם הגופים המוסדיים
הגדולים במשק ,והיא מנהלת
כ־ 214מיליארד שקל ,מתוכם
כ־ 172מיליארד שקל בכספי
ביטוח ,גמל ופנסיה ,שרובם
המכריע מנוהל עבור מבוטחים
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