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 40 -ב תמורת כ" רוכשת שני בתי דיור מוגן בארה Royal Senior Careחברת הבת : גלוב-גזית

  מיליון דולר

  

 רכשה שני בתי דיור מוגן Royal Senior Careודיעה כי חברת הבת האמריקאית הגזית גלוב 

  . מיליון דולר40 - כיה בתמורה כוללת של 'ורג'ג, אטלנטהב

 63-ר ומשתרע על משבצת קרקע של כ" אלפי מ15 -  יחידות דיור בשטח של כ205נכס אחד כולל 

ר ומשתרע על " אלפי מ13 -  יחידות דיור בשטח של כ137הכולל , הנכס השני, ובסמוך לו, דונם

הנכסים ממוקמים בשכונות בעלות שיעורי צמיחה חזקים והנהנות .   דונם45-משבצת קרקע של כ

  .יה'ורג' ביחס לממוצע במדינת גמרמות הכנסה למשפחה הגבוהות

תעמוד התשואה ,  החברה צופה כי על בסיס שיעור התפוסה הנוכחי ומחירי השכירות הקיימים

  ).לפני מינוף (8.5% -מהנכסים על כ

  

-  אשר נמצאת בבעלות משותפת של גזיתRoyal Senior Careהרכישה בוצעה באמצעות חברת הבת 

  .ב"ן רב בהקמה ובניהול של בתי דיור מוגן בארהושותף מקומי בעל ניסיו) 50%(גלוב 

  . ב"בדרום מזרח ארה)  דיירים920 -עד כ( יחידות דיור 860 -בבעלות החברה כ

  
הרכישה מתווספת לחמשת בתי הדיור המוגן שכבר בבעלות  ": מסרגלוב-ל גזית"סמנכ, רוני סופר

ה שלנו בתחום הדיור המוגן  ומהווה נדבך נוסף בביסוס הפלטפורמRoyal Senior Careובניהול 

ראוי . ב"בדרום מזרח ארה, הנהנה מצמיחה חזקה, בצפון אמריקה תוך כדי התרחבות לאזור נוסף

הצמיחה . זה מכבר, פעילה באזור זה, באמצעות חברת הבת אקוויטי וואן, לציין כי גזית גלוב

  ". לייצר הזדמנויות עסקיות נוספות לחברה באזוריה צפויה'ורג'ג, החזקה ממנה נהנית אטלנטה

  

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

 וניהול נכסים פיתוח, ומתמחה ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה) ח"מיליארד ש 2.8 -שווי שוק כ(

  . סופרמרקטיםחריים פתוחים מעוגני הקבוצה מתמקדת במרכזים מס. מניבים

  

בתי  7,  מרכזים בפיתוח10,  מרכזים מסחריים פעילים300הכוללים ,  נכסים מסחריים318 הקבוצה בבעלות

ל משתרעים על שטח בנוי "הנכסים הנ. בנין משרדים בתל אביב ו) דיוריחידות 860 -הכוללים כ(דיור מוגן 

  .ח" מיליארד ש2.1 -שכר דירה שנתי בסך למעלה מר ומניבים " מיליון מ3.2 -להשכרה של כ

 חברה פינית הנסחרת בבורסה - Cityconחברת ב) 37.5%(  הנה בעלת המניות הגדולההחברה, בנוסף

  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד145 בבעלותה ואשר CTY1Sבהלסינקי תחת הסימול 

  

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

REIT) יורק תחת הסימול - בבורסת ניוהנסחרת) ן"חברה להשקעות בנדלEQY ,  

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

  

  . Royal Senior Careבתחום הדיור המוגן פועלת החברה בצפון אמריקה באמצעות 

  


