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 אשראי עם קבוצת סיטיבנק המסגרת את גדילה ממאריכה וגלוב -גזית

 מיליון דולר 360 -כל מיליון דולר 150 -בכ הבינלאומית
 

 מסחריים מרכזים של וניהול פיתוח, ברכישה העוסקת בעולם המובילות ן"הנדל מחברות אחת, (NYSE; TSX; TASE: GZT) גלוב-גזית

 מסגרת הסכם והארכת הגדלת על היום מודיעה צומחים אורבאניים באזורים התמקדות עם העולם ברחבי סופרמרקטים מעוגני

 .דולר מיליון 360 -כ של לסכום מיליון דולר 150 -בכ קבוצת סיטיבנק הבינלאומית עם אשראי

עד לאוקטובר  ,שנים 3 של לתקופה סיטיבנק עם אשראי מסגרת בהסכם התקשרו החברה של המלאה בבעלותה תבנו וחברות החברה

 .קבוע מרווח בתוספת הליבור ריבית בגובה ריבית נושאת האשראי מסגרת ,2019

 מוחזקות באמצעותן המלאה בבעלותה בנות חברות בערבות וכן המאוחדות החברות ממניות חלק בשעבוד מובטחת האשראי מסגרת

 להעמדת מקובלות עילות  וכן האשראי לטובת לשעבד שניתן המקסימאלית המניות לכמות ביחס מגבלות נקבעו בהסכם. המניות

 .ועוד מסוימים מהותיים משפטיים הליכים, המאוחדות בחברות שליטה שינוי, מיידי לפירעון האשראי

 

"אנו שמחים על ההזדמנות להגדיל ולהאריך את מסגרת האשראי הקיימת : מסרה גלוב-, מנכ"לית גזיתרחל )רוחה( לוין

 של חלק לצד הסטהמקורות האשראי  שלוון יגגמישות ושלנו עם קבוצת סיטיבנק הבינלאומית. מהלך זה מאפשר לנו 

עד אנו רואים במהלך זה עדות מוחשית למעמדה המוביל של החברה בשוק הבינלאומי וצ .לשווקים הבינלאומיים מהם

 נוסף ביישום התכניות האסטרטגיות של החברה."

 

 

 גלוב-אודות גזית

גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני -גזית

גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב -גזית ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. מדינות 20 -סופרמרקטים ביותר מ

(TASE: GZT)  בישראל וכן בבורסה בניו יורק  15ובמדד נדל"ן  25ונכללת במדד ת"א(NYSE: GZT) ובבורסת טורונטו ,(TSX: 

GZT) מיליון מ"ר. שווי  6.5 -נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ 429הקבוצה מחזיקה ומנהלת  2016ביוני  30. ליום

 .ש"חמיליארד  83 -מ למעלהי החברה הכולל הינו נכס

 globe.com-www.gazitנוסף באתר החברה: מידע
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