
  

15.03.2004   
   -  2003 שנת  על תוצאות מדווחת First Capital Realty: גלוב-גזית

   הנקי וברווח FFO -ב, בהכנסותהמשך צמיחה 

First Capital Realty תוצאותיה של . 2003שנת ול הרביעי לרבעון הכספיים חות" דו היוםפרסמה
FCR של החברהוהמשך תנופת ההתרחבות פעילות בניכר  על גידול מעידות .  

  
  :    שנתיים דגשים

  

- FCR  מיליוני דולר קנדי ברכישה ופיתוח של נכסים והגדילה 346השקיעה במהלך השנה 
  .ר" אלפי מ205 -את השטח הבנוי להשכרה בכ

  .  *FFO - ב38% - ברווח התפעולי ו25%הגידול בתיק הנכסים הביא לגידול של  -

 את אחזקות הצבור במניות והקטינה את  בשוקי הון הגדילה באופן משמעותיFCRפעילות  -
 . 2002 בסוף שנת 55.2% לעומת 47.8% - יחס החוב לשווי הנכסים הנגזר משווי השוק  ל

 בכמות המניות 27% וזאת לאחר גידול של 4% -גדל ב) בדילול מלא (למניה *FFO -ה -
  .הממוצעת

  
  

  ):  המקביל אשתקדרבעוןבהשוואה ל (2003 לרבעון הרביעי דגשים
  

 *.FFO- ב35% ותרם לגידול של 28% - צמח ב) NOI(ווח התפעולי הר -
- FCR מיליוני דולר קנדי ברכישה ופיתוח נכסים125 השקיעה במהלך הרבעון . 
- FCRסדרה (ח להמרה " פרעה בפרעון מוקדם אגA ( מיליוני דולר קנדי 57.4בסך של 

 .  מיליון מניות3.9באמצעות הנפקת 
  

  

,  קנדי ברבעון הרביעי$  מיליון 44 -ובכ, 2003קנדי בשנת $ מיליון  155 - הסתכמו בכFCRהכנסות 

  . בהתאמה19.5% - ו23%גידול של 

  

קנדי בשנת $  מיליון 76.7קנדי לעומת $  מיליון 95.9 - הסתכם ב2003בשנת ) NOI(הרווח התפעולי 

$  מיליון 21.8 -קנדי לעומת כ$  מיליון 27.8 - הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ (*). 2002

  (*).קנדי ברבעון המקביל אשתקד 

  

 - קנדי ב$  מיליון 29.6 -לעומת כ)  למניה0.91(קנדי $  מיליון 44 הסתכם בסך 2003הרווח הנקי בשנת 

ובשנת ) לפני מס, קנדי$  מיליון 17.9 (2003בנטרול התאמות חד פעמיות בגין רווחי הון בשנת . 2002

 גדל הרווח 2002קנדי בשנת $  מיליון 1.6והכנסה חד פעמית בסך ) פני מסל, קנדי$  מיליון 3.3 (2002

  .24%הנקי בשיעור של 

  

לעומת ) קנדי למניה $ 0.13 -כ(קנדי $  מיליון 9.4 -  הסתכם הרווח הנקי בכ2003ברבעון הרביעי של 

, למניה $ 0.13 -קנדי ו$  מיליון 6.6(ברבעון המקביל ) קנדי למניה$  מיליון 0.15(קנדי $  מיליון 7.6

  ).קנדי כאמור לעיל$  מיליון 1.6לאחר ניכוי הכנסה חד פעמית בסך 



  

בשנה זו . "2003ושנת  שביעות רצון מתוצאות הרבעון הביע  First Capital Realty ל"מנכ,  סגלדורי

. סגלאמר מר , "עשינו כברת דרך משמעותית לקראת השגת היעדים ארוכי הטווח שהצבנו לעצמנו

 בו זמנית עם חיזוק המאזן והגדלת כמות המניות FFO -הגדלנו את הפעילות ויצרנו צמיחה נאה ב"

במהלך הרבעון הראשון השלמנו רכישת נכסים .  נמשיך בדרך זו2004בשנת . י הצבור"המוחזקת ע

בהמשך השנה נמשיך להצמיח .  מיליוני דולר קנדי55 מיליוני דולר קנדי והנפקת מניות בסך 71בסך 

יצירת ערך לבעלי המניות : את פעילות המרכזים המסחריים שלנו כשלנוכח עינינו מטרה עיקרית

  . הוסיף מר סגל" שלנו

  

 מיליוני דולר 1.6 מוצגות לאחר נטרול הכנסה חד פעמית בסך 2002תוצאות שנת , לצורך השוואה* 

  ").עמלת סיום הסכם שכירות("קנדי 

  

  

First Capital Realty ,מניב הנסחרת בבורסת ן"הנה חברת נדל, )%55.7(גלוב -יתמקבוצת גז 

 מתמחה First Capita Realty. מיליוני דולר קנדי 710 -כבשווי שוק של ) FCR: סימול (טורונטו

 92בבעלותה .  בקנדהסופרמרקטיםפיתוח וניהול מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני , ברכישה

 -בנוסף לאחזקה בשיעור של כ, ר"מ  מיליון1.1 -כנכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של 

  . .Equity One Inc - ב18%

  

החברה נכללת במדד . המניב ן" בתחום הנדלביותר החברה הישראלית הגדולה הנה גלוב-גזית
בעיקר , פיתוח וניהול נכסים מניבים, ומתמחה ברכישה) ₪ מיליארד 1.9 -שווי שוק כ (100 א"ת

  . קדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטיםהחברה מתמ.  אמריקהבצפון
  

 מרכזים 9,  מרכזים מסחריים פעילים268הכוללים , נכסים מסחריים 282 החברה בבעלות
 עלהמשתרעים ,  שותפויות בנכסים2בנין משרדים בתל אביב ובנוסף  ,  בתי דיור מוגן4, בפיתוח

 מיליארד 1.7 -כ של בסך שכר דירה שנתי  והמניביםר" מ3 -שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של כ
   .ח"ש

חברה להשקעות   (REIT שהנה. Equity One Inc אמריקה מתבצעת באמצעות בצפון הפעילות
 Royal-ו, EQY, First Capital Realty Inc תחת הסימול יורקהנסחרת בבורסת ניו ) ן"בנדל

Senior Careב" המתמחה בתחום הדיור המוגן בארה.   
  

המתמחה בתחום הדיור המוגן מ "בע) 1982( החברה מחצית מחברת משכנות כלל בעלותב כן כמו
  . אביב- משרדים בתלבניןבישראל וכן 

  


