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בוא לסחור עם ביטחון וקבל קורס לימודי מסחר ללא תשלום!

נדל"ן

עסקת השתלטות
מטרופוליס מצטרפת לפינוי בינוי בנווה
שרת בהשקעה של  10.5מ' ש'
החברה משתלטת על דיירקט ישראל המחזיקה בשליש מהמיזם להקמת 450
יחידות דיור ואשר צפוי להניב הכנסות של כ 600-מיליון שקל
לירן סהר | 10:25 13/09/2012
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ברשתות חברתיות

בחר אפליקציה והישאר מעודכן

חברת מטרופוליס מרחיבה את פעילותה לפרויקטים של פינוי בינוי .החברה תשקיע במיזם
גרין פארק – פרויקט הפינוי בינוי בשכונת נווה שרת בצפון תל אביב .על פי ההסכם שנחתם
אמש ,חברת מטרופוליס משתלטת על חברת דירקט ישראל המחזיקה שליש מגרין פארק
תמורת  10.5מיליון שקל.

עיקשמל םילכ
כלים למשקיע Super
Terminal

Bizportal

מערכת  Terminal Bizportalמציגה מידע
בורסאי רחב ומקיף בזמן אמת ,המסייע
באמצעות כלים מתקדמים בתהליכי קבלת
החלטות לצורכי מסחר בשוק ההון בארץ
ובחו"ל להתנסות חינם לחץ.

לפייסבוק של  – Bizportalלחץ כאן
גרין פארק מוחזקת כיום על ידי אלקטרה בניה SGS ,ודיירקט ישראל מקבוצת יורופורט.
במסגרת הפרויקט ,יפונו  154דיירים המתגוררים בבנייני רכבת ישנים ובמקומם יוקמו 450
יח"ד ב 6-מגדלים .הפרויקט מוקם בסמוך לאזור התעסוקה והבילוי של רמת החייל ,בקרבת
הפארק המרכזי שיוקם בשכונה ובמרחק דקות הליכה מפארק הירקון .שיווק הפרויקט,
בהיקף מכירות של כ 600-מיליון שקל יחל אחרי סוכות.

החדשות
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תל אביב
לדברי אורן פלוטקין מבעלי מטרופוליס "מדובר בפרויקט ייחודי ,במסגרתו יצאו לביצוע 450
הרשםבחודשים
אורח נמצא
שלוםשרת
יח"ד בו זמנית באחד האזורים המבוקשים בישראל .מתחם נווה
האחרונים בתנופת בנייה ,כניסת אוכלוסייה חזקה ושיפור התשתיות .מחירי הדירות בפרויקט
צפויים להיות אטרקטיביים יחסית למחירי הדירות בצפון תל אביב"
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"המניות החמות"
בת"א עם פתיחת

למה לסכן את הכסף בבורסה?
 9.6%תשואה שנתית מובטחת .אפיק סולידי וראש שקט -
לחצי כאן
keren-kela.co.il

השקעות הון בגאורגיה
תחום שיפוט אטרקטיבי עבור השקעות וניהול הון 0% .מס על
ריביות מהפקדות
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התחבר לאתר

מסחר בשוק ההון
™ - ForexTradingמקבוצת סקסו בנק! פתיחת חשבון ללא
עלות .בקש פרטים.

כותרת

Forextrading.co.il

נותרו  55תווים

מסחר עצמאי בבורסה

תגובה

חדש-פתח חשבון למסחר בבורסה וקבל  + FMRעמלות זולות
 +מערכת מסחר אוטומטי.
www.go4it.org.il

נותרו  1000תווים
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זינוק של  33%במלאי הדירות הלא מכורות ,מחירי
דירות חדשות צנחו
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