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  : וסטס' מסצ- מרחיבה פעילותה לבוסטון.Equity One Inc: גלוב-גזית

   מיליוני דולר 120 -רוכשת שישה מרכזים מסחריים תמורת כ
  

Equity One Inc. הודיעה היום כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת שישה מרכזים מסחריים באזור 

  . בספטמבר30 -השלמת העסקה צפויה עד ל. דולר מיליוני 120 -בוסטון רבתי בתמורה כוללת של כ

ר והם מעוגנים על ידי רשתות הסופרמרקטים המובילות " אלפי מ36 -שטחם הכולל של המרכזים כ

במרכזים  טמונות הזדמנויות נוספות . Whole Foods -  וs' Shaw , Star Market: לרבות, באזור

  . לפיתוח והרחבה

הוא נהנה , וסטס'ים צפופי האוכלוסין ביותר במדינת מסצאזור בוסטון רבתי הנו אחד האזור

  . מהכנסה לנפש ומקצב גידול אוכלוסין גבוה מהממוצע

  

כניסתנו לאזור בוסטון עולה בקנה אחד עם שאיפתנו לכלול בתיק הנכסים שבבעלותנו את "

חיים אמר " ב"המרכזים המסחריים הטובים ביותר באזורים העירוניים החזקים ביותר במזרח ארה

רכישת פורטפוליו איכותי : "מר כצמן הוסיף. Equity Oneר ומנהל העסקים הראשי של "יו, כצמן

זה מוסיפה ומשביחה את איכות תיק הנכסים שבבעלותנו ומהווה תוספת משמעותית לפיזור 

רשת סופרמרקטים , ן של בוסטון מתאפיין בחסמי כניסה גבוהים"שוק הנדל. הגיאוגרפי שלנו

אנחנו מתכוונים לנצל רכישה זו כקרש קפיצה לפעילות . ומאפיינים דמוגרפיים מצויניםדומיננטית 

  ".  ב"וסטס וצפון מזרח ארה'מוגברת במדינת מסצ

 
.Equity One Inc ,ן מניב הנהנית ממעמד של " חברת נדלגלוב הנה- גזיתמקבוצתREIT בהנסחרת - 

NYSE) סימול :EQY ( של וניהולפיתוח , החברה מתמחה ברכישה. $ מיליארד 1.3 - כבשווי שוק של 
  .ב"מזרח ארה- מרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטים במדינות דרום

   
One Equity בדרום מזרח זה החברה המובילה בתחום פעילותה במדינת פלורידה ומהמובילות בתחום הנה 
מיליוני  1.9 - בהיקף של כלהשכרההמשתרעים על שטח בנוי ,  נכסים מסחריים188 -בבעלותה כ. ב"ארה
לחברה עתודות קרקע לפיתוח והשבחה , בנוסף.  $מיליוני 225 -המניבים הכנסות מהשכרה בסך של כ, ר"מ

  . $ מיליוני 78 -כ בקביעות דיבידנד בהיקף שנתי של  מחלקת  .Equity One inc.עתידיים
  
  

 ע"לניהחברה נסחרת בבורסה . יב המנן" החברה הישראלית הגדולה ביותר בתחום הנדלהנה גלוב-גזית
פיתוח וניהול נכסים , ברכישההחברה מתמחה ). ₪ מיליארד 1.6 - כשווי שוק (100 א"ונכללת במדד ת

  .  מעוגני סופרמרקטיםפתוחיםומתמקדת במרכזים מסחריים ובפינלנד בעיקר בצפון אמריקה , מניבים
המשתרעים על ,  בנכסיםשותפויות 2 - ח ומרכזים בפיתו 9כולל , נכסים מסחריים 296 הקבוצה בבעלות

   והמניבים שכר ר"ממיליוני  3.1 -שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של למעלה מ
  .עתודות קרקע המהוות פוטנציאל להשכרה עתידית וכן ₪מיליארדי  1.6 - שנתי בסך של למעלה מדירה
,  הנסחרת בבורסה בהלסינקין מניב"חברת נדל, Citycon Oyj מחברת 36% -מחזיקה החברה בכ, כמו כן

  .CTY1Sתחת הסימול 
 שהנה .First Capital Realty Inc -ו.   Equity One Inc בצפון אמריקה מתבצעת באמצעות הפעילות
   . FCR מניב הנסחרת בבורסת טורונטו תחת הסימול ן" נדלחברת
ומחצית המוגן בישראל  הדיור בתחוםהמתמחה ) 1982( כן בבעלות החברה מחצית מחברת משכנות כלל כמו

- וכן בנין משרדים בתלב " המתמחה בתחום הדיור המוגן בדרום מזרח ארהRoyal Senior Careמחברת 
   .אביב

  


