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  100% -ל)פיתוח( ישראל גלוב -בגזית שלה האחזקה שיעוראת  מגדילה גלוב-גזית

 והופכת לבעלת המניות היחידה בחברה

 "ללמנכ שימונה אשל ירון ידי על ויוחלף בחברה תפקידו את לסיים צפוי אשכנזי רונן

 

 המתמחה ,בעולם המובילות ן"הנדל מחברות אחת, (NYSE; TSX; TASE: GZT) גלוב-גזית, 2016 מאיב 8תל אביב, 

 צומחים אורבאניים באזורים סופרמרקטים מעוגני מסחריים מרכזים של מחדש ופיתוח פיתוח, רכישהבניהול, 

  .והופכת לבעלת המניות היחידה בחברה 100% -ל פיתוחמגדילה את שיעור האחזקה שלה בגזית היא כי  מודיעה

 

 ובבעלותונמצאות  פיתוחגזית ממניות  15% -כ המהוות ,המניות בחברה שאינם בבעלותהאת יתרת  גלוב רוכשת-גזית

 . רונן אשכנזי ל החברה,"מנכשל 

תמכור למר )במישרין ובעקיפין( עוד הוסכם כי מר אשכנזי יסיים את כהונתו כמנכ"ל גזית פיתוח וכן כי גזית פיתוח 

זכאי לקבל מימון חלקי בגינו אשר מר אשכנזי יהיה ) בניין משרדים בישראל, שתי קרקעותאת זכויותיה באשכנזי 

 תמשיך המניות)ביתרת  מניות של חברות הבנות שבבעלותן מקרקעין בבולגריה ובמקדוניהחלק מהו (מגזית פיתוח

 אינם בליבת עסקיה של החברה. אשר  נכסים, (פיתוח גזית בעקיפין להחזיק

ניסיון רב שנים בתחומי ההשקעות, וקודם  אשלל ימונה למנכ"ל גזית ישראל. ,החברההמשנה למנכ"ל ירון אשל, 

ובעטיה נכסים  הצטרפותו לגזית ישראל לפני כעשר שנים, שימש בתפקיד ניהול השקעות בחברת הביטוח מגדל

 .והשקעות

 

צפויה לייצר יעילות  100% -"הגדלת חלקנו בחברת גזית ישראל ל גלוב מסרה:-רחל )רוחה( לוין, מנכ"לית גזית

ת את האסטרטגיה העסקית של גזית גלוב להגדלת פעילות הנדל"ן הפרטי שבבעלותה. בשנים תפעולית והיא תואמ

הקרובות נפעל לפיתוח והרחבת הפעילות של גזית ישראל ונמשיך לבסס את מעמדה כאחת החברות הבולטות 

 בתחומה".

 

לחבריי המסורים בגזית ישראל, גלוב, לבעלי השליטה ומנהליה ובעיקר -אני מודה לקבוצת גזיתרונן אשכנזי מסר : "

על שותפות מוצלחת רבת שנים, שהביאה את החברה להיות מהמובילות בתחומה. אני מאחל לכולנו הצלחה רבה, 

 "ובעיקר לירון אשל, שאני בטוח שינהל את החברה במסירות ובמקצוענות שאפיינו אותו עד כה.

 

 
 

 
 



 

  
 
 

 

תמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המ-גזית

 ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. מדינות 20 -מסחריים מעוגני סופרמרקטים ביותר מ

בישראל וכן בבורסה בניו  15ובמדד נדל"ן  25ונכללת במדד ת"א  (TASE: GZT)גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב -גזית

נכסים  451הקבוצה מחזיקה ומנהלת  2015 בדצמבר 31. ליום (TSX: GZT)בבורסת טורונטו , ו(NYSE: GZT)יורק 

מיליארד  80 -מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו יותר מ 6.6 -המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ

 globe.com-www.gazit נוסף באתר החברה: מידע ש"ח.
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