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חברה טורקית תנהל את מלון הנסיכה באילת
חברת בת של חברת נצבא ,חתמה על הסכם שכירות להפעלת המלון שבבעלותה עם חברת ניהול טורקית ,המתמחה
בניהול בתי מלון בסגנון הכל כלול ■ ההסכם בין החברות ייחתם למשך עשור לפי דמי שכירות שנתיים של  7.5מיליון
יורו
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מלון הנסיכה באילת ינוהל על ידי חברה ניהול טורקית ,כך לפי דיווח של חברת נצבא לבורסה מאתמול )א'( .חברת לקסן ,חברת בת
של חברת נצבא ,חתמה על הסכם שכירות להפעלת בית מלון הנסיכה באילת שבבעלותה עם חברת ניהול טורקית  .Swandorמדובר
בחברה שמתמחה בניהול בתי מלון בסגנון הכל כלול.
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לפי הדיווח של נצבא ,הסכם השכירות בין החברות ייחתם לתקופה של  10שנים ,לפי דמי שכירות שנתיים של  7.5מיליון יורו.
מלון הנסיכה באילת שכולל  460חדרים נמצא בימים אלו בשיפוצים לקראת פתיחה מחודשת לקראת סוף  .2019לפי ההסכם ,מועד
המסירה המשוער של המלון נקבע ל 30-בספטמבר  .2019לקסן זכאית לדחות את המועד לסוף מארס  2020או להקדימו בהודעה
שתפיץ  90יום מראש.
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 -פרסומת -

להבטחת התחייבויות חברת  ,Swandorהיא תעביר ללקסן ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של כ 5.2-מיליון יורו.
את נצבא ייצגו בעסקה עו"ד כפיר ידגר ,יפתח פרבר ודפנה צדקיהו ממשרד גורינצקי ושות' .את  Swandorייצגו עו"ד כרמית בר-און
ממשרד יהודה רוה ושות'.
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