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 המשך צמיחה חזקה בכל - 2003תוצאות רבעון רביעי ושנת : גלוב-גזית •

  הסעיפים

  ח" מיליארד ש5.5 -שנת שיא בהיקף ההשקעות 

 ח " מיליארדי ש1.4 - 2003 -הכנסות מהשכרה ב •

 ח " מיליוני ש192 - השנתי FFO -ה

 ח " מיליון ש52 חולק דיבידנד בהיקף של 2003 -ב •
  ) אגורות למניה71            (

 
  ברווח הנקי הרבעוני 384%גידול של 

   בהכנסות מהשכרה ברבעון80%גידול של 

   ברווח הגולמי הרבעוני74%גידול של 

   הרבעוני FFO - ב81%גידול של 

  

תוצאותיה של החברה מעידות על . 2003חותיה הכספיים לשנת "גלוב מפרסמת היום את דו- גזית

  .  ברווחיות ובאמצעים ההוניים, ההמשך הגידול בתחומי פעילות

  

  :2003תוצאות שנת 

ח ברכישה " מיליארד ש2.3 -מהם כ, ח" מיליארד ש5.5 - הקבוצה בכהשקעות הסתכמו 2003בשנת 

  .IRTח ברכישת נכסי " מיליארד ש3.2 -ופיתוח של נכסים וכ

קצב . 2002 לעומת שנת 58% גידול של -ח " מיליארדי ש1.4 – הסתכמו בכ הכנסות מהשכרה

 מיליארד 1.7 -מסתכם בכ, 2004כולל רכישות שכבר בוצעו בשנת , )Run Rate(ההכנסות הנוכחי 

  .ח"ש

 2002 לעומת שנת 59% גידול של -)  מההכנסות53.2%(ח " מיליוני ש746 - הסתכם בכהרווח הגולמי

  ).  מההכנסות52.9%(

 לעומת שנת 62.5% גידול של -ח " מיליוני ש362 - הסתכם בכתזרים המזומנים מפעילות שוטפת 

2002 .  

 2.17, ח" מיליוני ש156.8 -ח למניה לעומת כ" ש2.39 - כ, ח" מיליוני ש192 - הסתכם בכ *FFO -ה

  . ח למניה אשתקד"ש

 לעומת אשתקד 31% גידול של -) ח למניה" ש1.69(ח " מיליוני ש136.6 -  הסתכם בכהרווח הנקי

  ).ח למניה" ש1.45(

הגידול . ח אשתקד" מיליוני ש147 - ח לעומת כ" מיליוני ש300 - מו בכ הסתכהוצאות המימון

אשר קטנה באופן יחסי להיקף (בהוצאות המימון נובע מגידול במצבת ההלוואות של החברה 



 בקנדה 2% -  וכ2002 - ב2.4% - ב לעומת כ" בארה1.9% -כ(ומקיטון ניכר באינפלציה ) הנכסים

  ).2002 בשנת 3.9% -לעומת כ

 מסך 32% - ח ומימן כ" מיליארד ש4.1 -של החברה הסתכם בכ, כולל זכויות מיעוט, מיההון העצ

  .  בשנה קודמת24.3% - המאזן לעומת כ

  ). אגורות למניה71(ח " מיליון ש52במהלך השנה חילקה החברה דיבידנד בהיקף כולל של 

  

  :  תוצאות הרבעון הרביעי

  . ח" מיליון ש790 - מו בכ החברה ברכישה ופיתוח נכסים ברבעון הסתכהשקעות

  .  לעומת הרבעון המקביל אשתקד80% גידול של - ח " מיליוני ש405 - הסתכמו בכהכנסות מהשכרה

 לעומת הרבעון 74% גידול של -)  מההכנסות53.2%(ח " מיליוני ש215.5 - הסתכם בכהרווח הגולמי

  ).  מההכנסות שכללו הכנסות חד פעמיות55%(המקביל אשתקד 

 לעומת הרבעון 79% גידול של -ח " מיליוני ש131 - מפעילות שוטפת הסתכם בכומנים תזרים המז

  . המקביל אשתקד

ח " ש0.23, ח" מיליוני ש19.2 -לעומת כ,  למניה0.42 -כ, ח" מיליוני ש35 -  הסתכם בכ*FFO -ה

  .   למניה ברבעון המקביל אשתקד

  .  לעומת הרבעון המקביל אשתקד384% גידול של - ח " מיליוני ש11.5 - הסתכם בכהרווח הנקי

  . ח" מיליוני ש134 -  לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ94% -  גדלו בכהוצאות המימון

אשר קטנה באופן יחסי להיקף (הגידול בהוצאות המימון נובע מגידול במצבת ההלוואות של החברה 

  .פלציה אפסית ברבעון המקבילב לעומת אינ"ומאינפלציה שלילית בארה) הנכסים

  

 השגנו מספר מטרות 2003בשנת . "הביע שביעות רצון מהתוצאות, ר גזית גלוב"יו, חיים כצמן

 מובילה בתחום המרכזים המסחריים במזרח REIT -  לEQYהפיכת . "אמר מר כצמן, "אסטרטגיות

 בולט ומרכזי בשוק  לשחקןFCRהפיכת ,  מיליארד דולר1.3 -ב אשר שווי השוק שלה למעלה מ"ארה

, ן הקנדי באמצעות רכישת נכסים ופיתוחם כמו גם באמצעות גיוסי הון בשוק ההון הקנדי"הנדל

 ותחילת בנייתה של פלטפורמה עסקית חדשה  Royal Senior Careי"רכישת הנכס הראשון ע

  . באירופה

את היתרונות תוך יכולת לנצל ,  הגברנו את קצב ההשקעות ברכישת ופיתוח נכסים2003בשנת 

הצמיחה הזו לוותה בשיפור מתמיד ביחסים . היחסיים שהתגבשו בקבוצה במשך השנים האחרונות

גם בשנים . - AA -כפי שבאו לידי ביטוי גם בהעלאת הדרוג שלנו על ידי מעלות ל, הפיננסיים שלנו

  ".הבאות נמשיך לצמוח תוך מחוייבות למאזן ויחסים פיננסיים איתנים

  

 תחלק דיבידנד 2004ת מדיניות הדיבידנד שלה והודיעה כי החל מהרבעון השני החברה עדכנה א

  ). למניה בחישוב שנתי'  אג76(למניה לרבעון '  אג19 -בהיקף שלא יפחת מ

  

FFO * )Fund From Operations ( פעמיות ובתוספת חלק החברה בפחת -הרווח הנקי בניטרול הכנסות והוצאות חד

  . ובהפחתות

  

  

  

  



החברה נכללת במדד . המניב ן" בתחום הנדלביותר החברה הישראלית הגדולה הנה לובג-גזית 

בעיקר , פיתוח וניהול נכסים מניבים, ומתמחה ברכישה) ח" מיליארד ש2 -שווי שוק כ (100 א"ת

  . החברה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטים.  אמריקהבצפון

  

 מרכזים 9,  מרכזים מסחריים פעילים268הכוללים , יםנכסים מסחרי 282 החברה בבעלות

 2בנין משרדים בתל אביב ובנוסף  , ) יחידות דיור1,000הכוללים מעל ( בתי דיור מוגן 4, בפיתוח

 והמניבים שכר ר" מ3 - שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של כעלהמשתרעים , שותפויות בנכסים

   .ח"ש מיליארד 1.7 -כ של בסךדירה שנתי 

 חברה ציבורית פינית המחזיקה ומנהלת – Citycon מחברת 30.3% -מחזיקה החברה בכ, נוסףב

  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד150 -כ

חברה להשקעות   (REIT שהנה. Equity One Inc אמריקה מתבצעת באמצעות בצפון הפעילות

 שהינה חברה EQY, First Capital Realty Inc תחת הסימול יורקהנסחרת בבורסת ניו ) ן"בנדל

 המתמחה Royal Senior Care-ו, FCRציבורית הנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול 

   .ב"בתחום הדיור המוגן בארה

  

המתמחה בתחום הדיור המוגן מ "בע) 1982( החברה מחצית מחברת משכנות כלל בבעלות כן כמו

  . אביב- משרדים בתלבניןבישראל וכן 

  


