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 א.ג.נ., 

 

 ה החבר נכלל בדיווחישר טרם ל במצגת וא מידע הנכל בדבר  דיווחהנדון: 

 

 רצ"ב מצגת חברה.   

והדו .א בתשקיף  עיון  להחליף  יכולה  אינה  והיא  בלבד  ונוחות  תמצית  לשם  נערכה  חות  המצגת 

אודות  והמחייב  המלא  המידע  את  הכוללים  החברה,  שפרסמה  והמיידים  הרבעוניים  השנתיים, 

 ות ערך של החברה. השקעה בנייר  רת החלטה בדב קבל םהחברה וניירות הערך שתציע, בטר

האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד  .ב

 בין היתר בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה.

,  כולל   . מידע כאמור1968-המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח .ג

ת, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים  תחזיות, מטרו  בין היתר,

ו/או טבלאות, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה 

-יבשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני א 

משמעותהתמ כמשות  מידע  מראש, אמיים.  מדויקת  להערכה  ניתן  בלתי  ודאי,  בלתי  הנו  ור 

היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה   בין  והתממשותו או אי התממשותו תושפע, 

פעילות החברה, אשר אינם    וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על

 החברה. אשר אינם מצויים בשליטתניתנים להערכה מראש ו

או ברמת פירוט קיימים נתונים אשר נכללים במצגת זו לראשונה בנוגע לפעילות החברה או שהוצגו  .ד

  .  מאשר מופיע בדיווחי החברה  שוניםבפילוח 

 לעניין זה ראה:

 מספר יח"ד כולל.  -5שקף  .1

 בכמות יחה"ד.  חלק החברה  מידע בדבר   -הערת שוליים ראשונה -6שקף  .2

 .  2021לשנת  ותשואת הדיבידנד מניהמחיר הב השינוי התקופתי ,ווי החברה בבורסהש -7שקף  .3

 .  תצוגה גרפית של נתונים פיננסיים -9ף שק .4

 ף. כל השק -10שקף  .5

 .  2021נתוני דיבידנד לשנת ית פתצוגה גר -11שקף  .6

    הערות שוליים.,  202106.30.מס' יח"ד שנמכרו נכון ליום  -24, 20 פיםשק .7

 .  202106.30.מס' יח"ד שנמכרו נכון ליום  -32 ,22 ,21פים שק .8
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קרקע,    -33שקף   .9 צמודי  מגרשים  מתוכננות,  מס'  ליום   מגרשיםמס'  יח"ד  נכון  שנמכרו 

30.06.2021 .   

 מידע לגבי בניינים שבנייתם הסתיימה.   -34שקף  .10

 .  202106.30.ליום  שיעור תפוסה נכון -36שקף  .11

 .  202106.30.ם שלמה נכון ליוהשקעה מצטברת ויתרה להמה, עלות הק -38שקף  .12

 

 

 בכבוד רב,

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ        

 ל סמנכ", אביב סגסע"י        
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