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   ב"בארהנוספים  ן דיור מוגבתי   שני רכישה של: גלוב-גזית   

  -   מיליוני דולר  13.8 - הרכישה כ     עלות- 

  

ן  דיור מוגתיבשני  רכשה, Royal Senior Care יתאאמריקהבת ה ת כי חברמודיעהגלוב - גזית

  .  מיליוני דולר13.8 - כבתמורה כוללת של במדינת דרום קרולינה

  

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

בצפון  בתחום הדיור המוגן  לטפורמהבהקמת פ  ומהווה צעד נוסף Royal Senior Careובניהול

עוד מסר מר סופר כי תחום הדיור המוגן לקשישים בצפון אמריקה צפוי ליהנות בשנים . אמריקה

ות מגידול ניכר בביקוש עקב הצמיחה המהירה באוכלוסייה המבוגרת והעלייה בתוחלת הקרוב

  .ן הצומחים ביותר בצפון אמריקה"תחום הדיור המוגן לקשישים הנו ממגזרי הנדל. החיים וברמתם

) עיר הבירה של דרום קרולינה(הממוקמים בפרברי הערים גרינוויל וקולומביה  המוגן הדיור תיב

 44 -  דונם וכ20 - ברמת גימור גבוהה ומשתרעים על משבצות קרקע של כ ,2001 -  ו1999 ים בשננונב

  .  יחידות דיור90 -כל אחד מהבתים מונה כ. ר לכל בית" מ6,000 -ובשטח בנוי להשכרה של כ, דונם

הפרברים בהם ממוקמים הנכסים הינם אמידים מאוד ומאופיינים ברמת הכנסה גבוהה מאוד ביחס 

  .ית הממוצעת בדרום קרולינהלהכנסה השנת

החברה צופה כי על בסיס שיעור התפוסה . 95% - וכ83% -שיעור התפוסה הנוכחי בנכסים הנו כ

רווח  -  NOI(לפני מינוף , הנוכחי ובמחירי השכירות הנוכחיים תעמוד התשואה על הנכסים

  . 10%  -על כ, )עלות הכוללתתפעולי לפני הוצאות מימון ופחת יחסית ל

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

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

Royal Senior Careב" יחידות דיור בדרום מזרח ארה450 -  ובניהולה כ .  

  
 100 א"החברה נכללת במדד ת. המניב ן" הנדלבתחוםלית הגדולה ביותר  החברה הישראהנה גלוב-גזית

 וניהול נכסים פיתוח, ומתמחה ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה) ח"מיליארד ש 1.8 -שווי שוק כ(
  . סופרמרקטיםהקבוצה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני . מניבים
בתי  7,  מרכזים בפיתוח8,  מרכזים מסחריים פעילים280ים הכולל,  נכסים מסחריים296 הקבוצה בבעלות

,  שותפויות בנכסים2בנין משרדים בתל אביב ובנוסף , ) דיוריחידות 1,200 -הכוללים כ(דיור מוגן 
 והמניבים שכר דירה שנתי בסך של ר" מיליון מ3.1 - להשכרה בהיקף כולל של כבנויהמשתרעים על שטח 

   .ח" מיליארד ש1.8 -כ
 חברה פינית הנסחרת בבורסה - Cityconחברת ב)  36%(  הנה בעלת המניות הגדולההחברה, סףבנו

  . מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד146 - ומנהלת כמחזיקה ואשר CTY1Sבהלסינקי תחת הסימול 
) ן"חברה להשקעות בנדל (REIT שהנה Equity One Inc באמצעות בצפון אמריקה מתבצעת הפעילות
 חברה ציבורית שהינה EQY ,First Capital Realty Incורסת ניו יורק תחת הסימול  בבהנסחרת

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


