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  תכנית השקעות בהיקף של: גלוב-גזית

  ח בשנתיים הקרובות" מיליארד ש7 -עד כ

  

גלוב מודיעה היום על תכנית השקעות באירופה ובחינת אפשרות להשקעה באסיה בהיקף של - גזית

הרחבת פעילות הקבוצה תעשה בעיקר בתחומי הפעילות . ח בשנתיים הקרובות" מיליארד ש7 -עד כ

באמצעות התקשרויות , בתי דיור מוגן ומבני משרדים רפואיים,  מרכזים מסחריים:הקיימים בה

רכישת תיקי נכסים ורכישת , פיתוח והקמה של נכסים בודדים, לרבות רכישה, מסוגים שונים

  .בין בעצמה ובין באמצעות שיתופי פעולה ומיזמים משותפים עם שותפים מתאימים, חברות נכסים

ח להשקעה " מיליארד ש1.4 -רת ראשונית שאושרה אשתקד  בסך של כתכנית זו מתווספת למסג

  . ב"בתחום המרכזים הרפואיים בארה

המאפיינים את הקבוצה לאורך , ההשקעות יתבצעו תוך שמירה על יחסי איתנות פיננסיים נאותים

 השנים וימומנו הן באמצעות שימוש במקורותיה העצמיים של החברה והן על ידי גיוסי הון וחוב

  . ל"בשווקים הפיננסיים בישראל ובחו

  

יש לנו כיום את היכולות והמומחיות הדרושים ליצירת פלטפורמות ": גלוב-ל גזית"מנכ, דורי סגל

עסקיות רווחיות נוספות בעסקי המרכזים המסחריים במקומות נוספים באירופה ואסיה אשר 

הקשרים והכרת , ן את הידעיימצאו על ידינו כתואמים את אסטרטגיית ההשקעות של החברה וכ

. ן מניב אחרים"הסביבה העסקית באזורים בהם אנו פועלים על מנת להתפתח ולפתח עסקי נדל

  ."תכנית רחבת היקף זו תתבצע תוך שמירה קפדנית על איתנותנו הפיננסית

  

  אודות קבוצת גזית גלוב 

החברה נכללת במדד . המניב ן" הנדלבתחום החברה הישראלית הגדולה ביותר הנהגלוב -גזית

, ומתמחה ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה) ח"מיליארד ש 3.9 -שווי שוק כ (100 א"ת

הקבוצה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני .  וניהול נכסים מניביםפיתוח

  . סופרמרקטים

כזים  מר15,  מרכזים מסחריים פעילים319הכוללים ,  נכסים מסחריים342 הקבוצה בבעלות

ל "הנכסים הנ. בנין משרדים בתל אביב ו) דיוריחידות 850 -הכוללים כ(בתי דיור מוגן  7, בפיתוח

 2.4-ר ומניבים שכר דירה שנתי בסך כ" מיליון מ3.3 -משתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ

  .₪מיליארד 

נסחרת  חברה פינית ה- Cityconחברת ב) 37%( הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה, בנוסף

  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד149 בבעלותה ואשר CTY1Sבבורסה בהלסינקי תחת הסימול 

 Equity One Inc באמצעות מתבצעת ,בתחום המרכזים המסחריים,  בצפון אמריקההפעילות

  , EQYיורק תחת הסימול - בבורסת ניוהנסחרת) ן"חברה להשקעות בנדל (REIT שהנה

 חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול שהינה First Capital Realty Inc-ו

FCR.   

  . Royal Senior Careב באמצעות "בתחום הדיור המוגן פועלת החברה בדרום מזרח ארה

  


