הודעה לעיתונות
שפיר הנדסה וקבוצת אפקון יבצעו את עבודות התשתית בנמל אשדוד
החדש בהיקף של  730מיליון שקלים
•

העבודות יתבצעו עבור חברת  HCTמקבוצת  TILהשוויצרית אשר תפעיל את הנמל החדש.

•

קבוצת אפקון תשמש כקבלן הבניה ומערכות החשמל בפרוייקט ותבצע עבודות בהיקף של כ-
 265מיליון שקלים.

•

עמית בירמן סמנכ"ל הכספים של שפיר" :פרויקט נמל אשדוד ,שהוא בעל חשיבות לאומית,
מצטרף לזכייה בכביש  16שעליה דיווחה החברה לא מכבר .מדובר על מימוש האסטרטגיה
של החברה :התמקדות במגה-פרויקטים בהם לשפיר יתרון יחסי כחברת התשתיות המובילה
בישראל".

•

ישראל רייף ,יו"ר אפקון החזקות" :קבוצת אפקון שמחה על הבחירה בנו ובחברת שפיר
בפרויקט חשוב מסוג זה .הפרויקט הנ"ל מהווה המשך ישיר לפרויקט נוסף עליו דיווחה החברה
בימים האחרונים כאשר זכתה במכרז להקמת מעונות סטודנטים בראשל"צ .פרויקטים אלו
מביאים לידי ביטוי את המשך הצמיחה של קבוצת אפקון ואת יתרונה היחסי בשוק הישראלי".

תל-אביב 21 ,באוקטובר

שפיר הנדסה מדווחת הבוקר כי התקשרה בהסכם לביצוע עבודת התשתית בנמל אשדוד החדש,
בהיקף של כ 730-מיליון שקלים )עם אופציה להגדלת ההיקף בהתאם להסכם בין החברות( .שפיר
נבחרה על-ידי חברת  HCTמקבוצת TIL

)(Terminal Investment Limited

השוויצרית ,אשר

תפעיל את הנמל ,והיא תבצע את עבודות הפיתוח ,הבניה והחשמל בנמל אשדוד החדש .חברת HCT
מקבוצת  TILהיא חברה בת של  ,MSCחברת הספנות הפרטית השנייה בגודלה בעולם.

מדובר

בפרויקט ענק נוסף בתחום הנמלים של חברת שפיר ,אשר עומדת להשלים את פרויקט נמל חיפה
החדש ,עוד לפני המועד הקצוב לסיומו.

קבוצת אפקון נבחרה כקבלן הבניה ומערכות החשמל ותבצע עבודות בהיקף של כ 265-מיליון שקלים.

פרויקט נמל אשדוד אמור לעמוד בלוח זמנים הדוק במיוחד ,של כ 36-חודשים ,ותחת דרישות איכות
קפדניות במיוחד .זו הסיבה ,שחברת  HCTבחרה בשפיר ואפקון ,אשר מעבר להיותן הגדולות בתחומן,
ידועות ביכולת שלהן לנהל פרויקטים מורכבים במיוחד ,בלוח זמנים נוקשה ,ותוך עמידה במדדי איכות
מחמירים במיוחד.

עמית בירמן ,סמנכ"ל הכספים של שפיר" :פרויקט נמל אשדוד ,שהוא בעל חשיבות לאומית ,מצטרף
לדיווח על הזכייה בפרויקט כביש  ,16שעליו דיווחה החברה לא מכבר .הפרויקט משתלב באסטרטגיה
של החברה :התמקדות במגה-פרויקטים ,בהם לשפיר יתרון יחסי כחברת התשתיות המובילה
בישראל".
ישראל רייף ,יו"ר אפקון החזקות" :קבוצת אפקון שמחה על הבחירה בנו ובחברת שפיר בפרויקט
חשוב מסוג זה .הפרויקט הנ"ל מהווה המשך ישיר לפרויקט נוסף עליו דיווחה החברה בימים האחרונים
כאשר זכתה במכרז להקמת מעונות סטודנטים בראשל"צ .פרוייקטים אלו מביאים לידי ביטוי את המשך
הצמיחה של קבוצת אפקון ואת יתרונה היחסי של קבוצת אפקון בשוק הישראלי".

