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ח לא סחיר וכתבי אופציה לא סחירים "אג₪  מיליון 100הקצאה לכלל ביטוח של : גלוב-גזית

  ח " ש31 - 33במחיר מימוש 

  

 3.2 - ח לא סחיר וכ"ח אג" מיליון ש100גלוב מודיעה כי דירקטוריון החברה החליט על הקצאת - גזית

  . מ וגופים בשליטתה"וח בעמליון כתבי אופציה לא סחירים לכלל החזקות עסקי בט

  

אם .  2007 בינואר 31  עד ליום 1:1גלוב ביחס של -כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות גזית

למניה  צמוד למדד  ₪ 31 יהיה מחיר המימוש 2006 בינואר 31ימומשו כתבי האופציה עד ליום 

למניה צמוד  ₪ 33ימוש אם ימומשו כתבי האופציה לאחר מועד זה יהיה מחיר המ. המחירים לצרכן

  .  למדד המחירים לצרכן

  

 מהון מניותיה 7.9% -גלוב ותחזיק בכ- בהנחת מימוש מלא תהפוך כלל בטוח לבעלת עניין בגזית

  ).  בהתעלם ממניות רדומות(

  

. 2012 - ו 2010אגרות החוב אשר יוקצו לכלל בטוח עומדות לפירעון בחודש פברואר בין השנים 

  .  אשר תשולם אחת לשנה5.1%ריבית שנתית צמודה למדד בשיעור אגרות החוב נושאות 

  

, "אנו מאמינים כי תהליך ההשבחה של נכסינו נמצא בתחילתו ולפנינו הזדמנויות עסקיות רבות"

הקמת חברות המתמחות בעיקר ברכישה , עסקי הליבה שלנו. "גלוב-ר גזית"יו, חיים כצמןאמר 

. ובאירופה רחוקים ממימוש מלוא פוטנציאל הצמיחה שלהםן מניב בצפון אמריקה "ופיתוח של נדל

, ההשקעה בחברתנו הנה אידאלית עבור גופים המבקשים לעצמם תשואות נאותות ודיבידנד שוטף

  ".וכל זאת ברמות סיכון נמוכות במיוחד, שאנו מאמינים שימשיך ויגדל לאורך זמן

  
  
  
  
  

 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, פעילים מרכזים מסחריים 285הכוללים ,  נכסים מסחריים302 הקבוצה בבעלות

 המשתרעים על שטח בנכסבנין משרדים בתל אביב וכן שותפות , ) יחידות דיור1,350 -הכוללים כ(דיור מוגן 
 .ח" מיליארד ש2 - דירה שנתי בסך של כשכר והמניבים ר" מיליון מ3.1 -בנוי להשכרה בהיקף כולל של כ

 חברה פינית הנסחרת בבורסה בהלסינקי - Cityconברת  הנה בעלת המניות הגדולה בחהחברה, בנוסף
  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד146 -  מחזיקה ומנהלת כואשר CTY1Sתחת הסימול 

) ן"חברה להשקעות בנדל (REIT שהנה Equity One Inc מתבצעת באמצעות אמריקה בצפון הפעילות
 חברה ציבורית שהינה First Capital Realty Inc - ו EQYהנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול 

  .FCRהנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול 
 באמצעות ובישראל Royal Senior Care המוגן פועלת החברה בצפון אמריקה באמצעות הדיור בתחום

  .מ"בע) 1982(חברת משכנות כלל 


