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   בבוסטו� מיליו� דולר 112בהיק� של  רכישהמתרחבת ע
  ed PropertiesMPro: גזית גלוב

 

מבנה מחקר רפואי ובניי� רכשה ) ProMed Properties )100%ודיעה היו� כי חברת הבת גזית גלוב מ

� מיליו 112 "תמורת כבוסטו� העיר בלב ממוק� ה Tuftsמרכז הרפואי המחוברי� ישירות ל משרדי� רפואי

  .עלויות עסקהו דולר

  

הרפואי  זכרומושכרי� במלוא� למר "מ 23,400 "כהיק# של להשכרה ב הבנייני� כוללי� יחד שטחי�שני 

Tufts , מיטות והינו בית הספר לרפואה של אוניברסיטת  415מרכז רפואי אקדמי בעל ש� עולמי הכוללTufts 

ר "מ 9,050 " מעבדות בשטח של כאחד שבו פועלות י� הרכישה כוללת בני .בעל מוניטי�לאומי בינהנחשב למוסד 

כדוגמת אורטופדי� מומחי� מרפאות כולל מרפאות חו( ו, ר"מ 14,350 "בשטח של כ ,והשני

  . ואופטומטריסטי�

  

בזכות המיקו� . יינאטאו�'איזור התיאטרות וצ, האזור הפיננסי, הנכסי� ממוקמי� במפגש של מפר( בוסטו�

אזור , אוניברסיטאות ומכללות יוקרתיות, יבה עסקית מגוונת ומלאת חיי�נהנה המרכז הרפואי מסב

שני הבנייני� נהני� מההתעוררות המחודשת של . ומגוו� של מוסדות תרבות קמעונאות ומסעדות יוקרתיות

ישנ� מגוו� של אפשרויות , כמו כ� .של העיר ראשיי�התנועה הסביבת הקמפוס ומספקי� גישה מצוינת לצירי 

  .נכסציבורית בקרבת ה תחבורה

  

עסקה זו הינה בהתא� לאסטרטגיה העסקית שלנו לרכישת נכסי� ": מסר ProMedל "מנכ, וש פרידמ�'ג

מהכניסה לשוק של מרוצי� אנו . בקרבת בתי חולי� ואוניברסיטאות מובילות באזורי� אורבאניי� צומחי�

  "ב"באיזור צפו� מזרח ארה ,לנוש נוספות להרחבת הפורטפוליוהזדמנויות וממשיכי� לחפש בוסטו� 

  

די� הביקוש לשירותי� רפואיי� ושטחי משר" :מסר ProMed פעיל של ר"ל גזית גלוב ויו"מנכ, רוני סופר

וגידול בתוחלת  ממשי, לצמוח ונהנה מגידול מתמיד בהוצאות על שירותי בריאות בצפו� אמריקהרפואיי� 

ות רכישההנה אחד ממנועי הצמיחה של החברה ות גלוב פלטפורמת מבני המשרדי� הרפואיי� של גזי. החיי�

שמטרתה להיות שחק� ארוכת הטווח האסטרטגיה צעד קדימה ביישו� מהוות  ProMedהאחרונות שביצעה 

  ." מוביל בסקטור זה

  

ProMed מיליו� דולר 93בהיק# של  תוקיימ ותמימנה את הרכישה באמצעות מזומ� והלווא. 

 



  

    

 גלוב ודות גזיתא

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

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


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

  נכסי
 המשתרעי
 על שטח בנוי להשכרה של למעלה מ 660  מחזיקה ומנהלת למעלה מ, מדינות 20  בלמעלה מהקבוצה פעילה 

מיליארד  6.1   כ שנתי בס' שלח וה
 מניבי
 שכר דירה "מיליארד ש 62.5   שווי נכסי החברה הכולל הינו כ. ר"מיליו� מ 6.8

השבחת נכסיה והגדלת , שאיפה מתמדת לייצר ער' לבעלי מניותיה דר' מקסו
 תזרמי המזומני
 שלה החברה פועלת מתו' .ח"ש
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