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   ב"בארהנוסף  ן דיור מוג  ביתרכישה של: גלוב-גזית   

  -   מיליוני דולר  6.7 - הרכישה כ     עלות- 

  

ן נוסף  דיור מוגית ברכשה, מ"גלוב בע-של גזית) 50%( בת -חברה , Royal Senior Care תחבר

  .  מיליוני דולר6.7 - כבמדינת פלורידה בתמורה כוללת של

  

מסר כי הרכישה מתווספת לארבעת  בתי הדיור המוגן שכבר , גלוב-ל גזית" סמנכ,רוני סופר

בתחום הדיור המוגן  לטפורמהבהקמת פ  ומהווה צעד נוסף Royal Senior Careבבעלות ובניהול

  . אמריקהבצפון  

  

ברמת גימור , 2000 ת בשננהנבהנכס . ממוקם בעיר הוליווד שבדרום פלורידה המוגן הדיור יתב

 -ר וכולל כ" מ6,700 - בשטח בנוי להשכרה של כ,  דונם11.5 -ה ומשתרע על משבצת קרקע של כגבוה

  .  יחידות דיור104

  

על בסיס שיעור התפוסה הנוכחי ומחירי השכירות . 90% -שיעור התפוסה הנוכחי בנכס הנו כ

פחת יחסית רווח תפעולי לפני הוצאות מימון ו -  NOI(לפני מינוף , הנוכחיים התשואה על הנכס

  . 10%עולה על , )עלות הכוללתל

  

 נמצאת בבעלות משותפת של  אשר Royal Senior Careבת - באמצעות החברהבוצעה הרכישה

בבעלות . ב"בתי דיור מוגן בארהשל  וניהול הבהקמושותף מקומי בעל ניסיון רב ) 50%(גלוב - גזית

Royal Senior Careב"זרח ארה יחידות דיור בדרום מ550 -  ובניהולה כ .  

  

 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 2.2 -שווי שוק כ(

  . סופרמרקטיםהקבוצה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני . מניבים
בתי  8 , מרכזים בפיתוח8,  מרכזים מסחריים פעילים284הכוללים ,  נכסים מסחריים300 הקבוצה בבעלות

 המשתרעים על שטח וכן שותפות בנכסבנין משרדים בתל אביב , ) דיוריחידות 1,350 -הכוללים כ(דיור מוגן 
 מיליארד 1.8 - של כ והמניבים שכר דירה שנתי בסךר" מיליון מ3.1 - להשכרה בהיקף כולל של כבנוי
   .ח"ש

 חברה פינית הנסחרת בבורסה בהלסינקי - Cityconחברת  הנה בעלת המניות הגדולה בהחברה, בנוסף
  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד146 -  ומנהלת כמחזיקה ואשר CTY1Sתחת הסימול 

) ן"עות בנדלחברה להשק (REIT שהנה Equity One Inc באמצעות בצפון אמריקה מתבצעת הפעילות
 חברה ציבורית שהינה EQY ,First Capital Realty Inc בבורסת ניו יורק תחת הסימול הנסחרת

 בתחום הדיור המוגן המתמחה Royal Senior Care-ו, FCRהנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול 
  . ב"בארה
הדיור המוגן בישראל  המתמחה בתחום מ"בע) 1982( כלל משכנות כן בבעלות החברה מחצית מחברת כמו

  .אביב-בתלוכן בנין משרדים 


