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שלחו להדפסה

נכנסת לכושר :פנינסולה תממן את התרחבות ספייס
הקרן לתמיכה בעסקים תעניק קו אשראי של  15מיליון שקל לרשת הלואו קוסט
של מכוני הכושר .ברשת  17חדרי כושר מוזלים 60 :אלף איש משלמים  99שקל
בחודש
נווית זומר

לחצו כאן
להגדיל הטקסט

קרן פנינסולה לתמיכה בעסקים ,בראשות מיכה אבני  ,העמידה קו אשראי של  15מיליון
שקל לספייס  ,Fixרשת לואו קוסט של מכוני כושר .כך נודע ל"ממון" .הסכם האשראי קובע
שאם הרשת תימכר לצד ג' ,תוכל פנינסולה ליהנות מחלק מהרווחים.

בכירים לשעבר בחברות ציבוריות נעצרו בחשד למרמה
מייסד מלאנוקס על עסקת השנה בהייטק" :המדינה מאו ד תהנה מהמיזוג הזה"
בנק ישראל :העלאת גיל הפרישה לנשים תשפר את הפנסיה שלהן

ספייס הוקמה ב 2008-בידי חיים פרנקל ,וב 2016-השיקה סניף מוזל ביגאל אלון בתל אביב במותג
ספייס  .Fixכיום היא הרשת השנייה בין חדרי הכושר המוזלים ,עם  17מועדונים מקריית אתא עד
באר שבע ,וכ 60-אלף איש המשלמים  99שקל בחודש.

<<לסיפורים הכי חמים בכלכלה  -הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו

)צילום(shutterstock :
תחום מכוני הכושר הוא יעד לקרנות השקעות .לנטרן בראשות ריצ'י האנטר קנתה לפני שלוש שנים
את השליטה בהולמס פלייס ,הרשת הגדולה בישראל .ההשקעה של פנינסולה ,שיוצגה על ידי משרד
עו"ד יהודה רווה ,נועדה להמשך הרחבת הפעילות ברשת ,שהוסיפה אשתקד חמישה מועדונים.

"ספייס הביאה את בשורת הלואו קוסט"
אורי פז ,שותף מנהל בפנינסולה ,אמר ל"ממון"" :ספייס הביאה את בשורת הלואו קוסט לתחום מכוני
הכושר .פרנקל היה מהראשונים לזהות פוטנציאל בתחום .הרשת רווחית ורמת השירות בה גבוהה".
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פנינסולה היא אחת משתי קרנות שיזם משרד הכלכלה ב 2016-לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים,
ומתמקדת בעסקים בינוניים ) 10-130מיליון שקל בשנה( .לצד המדינה משקיעים בה מיטב דש,
אלטשולר שחם ,איילון ביטוח ,קופות הגמל של האחים והאחיות ,והאוניברסיטאות בן גוריון
והעברית.

הקרן ,שגייסה כ 450-מיליון שקל ,היא שותפות בין מנכ"ל בנק ירושלים לשעבר אורי פז ,מנכ"ל בנק
הפועלים לשעבר צבי זיו ,מיכה אבני ,מייסד חברת האשראי החוץ־בנקאי פנינסולה ,ואייל ליאור,
משנה למנכ"ל פנינסולה.
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