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אבוגן אוגווינד  סומוטו  סייברוואן  קמהדע    נושאים חמים  

 חדשות שוק ההון ראשי 

ברן רכשה את חלקה של תה״ל בפרויקט
בזמביה ותהיה הקבלן המבצע

חלקו הראשון של הפרויקט הוא בהיקף של כ-50 מיליון ש״ח, והפרויקט במלואו עשוי להגיע
עד לכ-600 מיליון ש״ח
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חברת ברן הודיעה היום כי חברת הבת ברן אינטרנשיונל רכשה את זכויותיה של
חברת תהל, תהל זמביה וקבוצת זרב ניהול ופיתוח (ZRB), בפרויקט בזמביה לתכנון

רכש וביצוע של פרויקט חקלאות. ברן תרכוש 25% מהמניות של חברת הפרויקט,
חברה בשליטת ממשלת זמביה. לברן ול - ZRB שותפות בחלקים שווים בהסכם.

ברן תבצע את הפרויקט כולו כקבלן ראשי ומבצע. מדובר בפרויקט התיישבותי חקלאי
עבור חברה ממשלתית בזמביה, שכולל הקמת מאות חוות משפחתיות וחוות

מסחריות למכירה, על בסיס תשתיות חשמל, מים, כבישים וניקוז, מערכות השקיה,
חממות ובתי רשת ובתי גידול עופות לביצים, ומערכות תומכות. 

השלב הנוכחי של הפרויקט הוא בהיקף ביצוע של כ-13 מיליון אירו (כ- 50 מיליון
ש״ח), כשהפרויקט במלואו, אם וככל שיצא לפועל, עשוי להיות בהיקף של עד כ-150

מיליון אירו (600 מיליון ש״ח) ויימשך כ- 3 שנים מהסדרת המימון לביצועו המלא.

ביצוע ההסכם עדיין מותנה בקבלת אישור החברה הממשלתית המחזיקה ב-75%
מחברת הפרויקט, קבלת הסכמת צד שלישי נוסף והסדרת מימון בנקאי לביצוע הסכם

ה - EPC ( תכנון ביצוע רכש ).

ברן | שער אחרון: 628 ⬆ 5.92%
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מניות בכתבה

ברן

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן 

לצפיה ברשימה רשימת מעקב אישית

 שינויאחרוןשם נייר ערך %

ניהול רשימת מעקב דורש התחברות לאתר. 
ניתן להרשם בחינם, התהליך קצר ופשוט

או הרשםהתחבר

Privacy  - Terms
עדכון מדדי ת"א
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1316.52-0.61%תא 35
1315.24-0.81%מדד גלום

236.31+0.40%ביומד
419.64-0.88%נפט וגז

1404.09-0.33%תא 90
3.4030+0.32%דולר רציף

DAX13056.29+0.68%
CAC4989.68+0.32%

מחזור מסחר
274,544
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