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 חלק� את רוכשת:  כ� ודוד דורי אורי של �BMBYה להצעת בחיוב משיבה גלוב-גזית

 לחברה שקלי� מיליו� 164 של שווי המשק� שקלי� מיליו� 82 של במחיר באכד

  

. באכד החברה של שותפיה, כ� ודוד דורי אורי של �BMBYה להצעת בחיוב השיבה כי הודיעה גלוב גזית קבוצת

  ). 50%( באכד האמורות החברות של חלק� את לרכוש רהבח היא זאת במסגרת

  

 של כולל שווי לאכד המשק%, ח"ש ליו�ימ 82 � כ: BMBY  � ה  מנגנו� במסגרת שהוצע במחיר תהיה אכד מניות רכישת

, ימי( 45 תו* מושלמת להיות צפויה הרכישה, הצדדי( שבי� המניות בעלי להסכ( בהתא(. ח"ש ליו�ימ 164 �כ

  . העסקיי( ההגבלי( על לממונה בנדו� נתהפ כבר והחברה

  

 � בכ) ובעקיפי� במישרי�( ומחזיקה, ")דורי קבוצת(" מ"בע דורי. א בקבוצת השליטה בעלת, היתר בי�, הנה אכד

  ).מלא בדילול 69.7%( דורי קבוצת של המניות מהו� 73.8%

  

 ושותפו דורי אורי ידי על וגשהה אשר ההצעה של מעמיק בחינה תהלי* לאחר" :מסר החברה ל"מנכ, סופר רוני

, הקבוצה של הניהול ויכולות הניסיו�. באכד חלק( את לרכוש החלטנו, יד( על �BMBYה מנגנו� הפעלת במסגרת

 שווי את ולהשביח ער* לייצר שלנו ביכולת מאמיני( אנו .עסקית הזדמנות עבורנו יוצרי( שהוצע המחיר בשילוב

  ."המניות בעלי כל לטובת החברה

  

 גלוב�אודות גזית

  

וניהול של מרכזי( מסחריי(  מתמחה ברכישה פיתוח, הגלובאליות המובילות בתחומה �"אחת מחברות הנדל, גלוב� גזית

בנוס% פועלת החברה בתחומי הדיור המוג� ומבני משרדי( . סופרמרקטי( באזורי( אורבאניי( צומחי( ברחבי העול( מעוגני

ונכו�  �15 "ובמדד נדל 25א "נכללת במדד ת, (TASE: GLOB)נסחרת בבורסה בתל אביב גזית גלוב . בצפו� אמריקה  רפואיי(

מחזיקה ומנהלת , מדינות 20 � למעלה מהקבוצה פעילה ב. ח"מיליארד ש 7 � שווי השוק שלה הינו כ 2010בדצמבר  31ליו( 

 57 � ווי נכסי החברה הכולל הינו כש. ר"מיליו� מ 6.4 � נכסי( המשתרעי( על שטח בנוי להשכרה של למעלה מ 660 � למעלה מ

 .ח"מיליארד ש 5.6 � ח וה( מניבי( שכר דירה שנתי בס* של למעלה מ"מיליארד ש

  

השבחת נכסיה והגדלת , שאיפה מתמדת לייצר ער* לבעלי מניותיה דר* מקסו( תזרמי המזומני( שלה החברה פועלת מתו*

    . תשלומי הדיבידנד שהיא מחלקת לבעלי מניותיה לאור* שני(


