
  

24.11.2003   
  . צמיחה בכל הפרמטרים: גלוב תוצאות הרבעון השלישי-גזית

 72% -ו,  ברווח התפעולי75%,  בתזרים המזומנים112%,  בהון118%,  ברווח הנקי129%גידול של 

  .בהכנסות

 
. חות כספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנה"גלוב מפרסמת היום דו- גזית

  . ובאמצעים ההוניים, ברווחיות,  החברה מעידות על המשך צמיחה חזקה בהכנסותתוצאותיה של

  

 גידול לעומת הרבעון 72% -ח " מיליוני ש387 - מהשכרה הסתכמו ברבעון השלישי בכהכנסות

 IRTהגידול נובע מהמשך רכישה ופיתוח של נכסים חדשים ומתרומת נכסי חברת . המקביל אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו ההכנסות .  אשון של השנהשנרכשו במהלך הרבעון הר

  . ח" לעומת התקופה המקבילה והסתכמו בכמיליארד ש51% -בכ

  

 לעומת הרבעון המקביל 75% גידול של - ח " מיליוני ש205.7 - הסתכם ברבעון בכהרווח הגולמי

 גידול של - ח"יליוני ש מ532.5 -בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח הגולמי בכ. אשתקד

  .  לעומת התקופה המקבילה אשתקד54%

  

 מההכנסות 44.5%(ח " מיליוני ש172.4 - והסתכם בכ75% - גדל ברבעון השלישי בכהרווח התפעולי

 446.3 - בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח התפעולי ב).  ברבעון המקביל43.9%לעומת 

  . ופה המקבילה אשתקד לעומת התק58% גידול של - ח "מיליוני ש

  

 לעומת הרבעון המקביל 129% גידול של -ח " מיליוני ש49.5 - הסתכם ברבעון בכהרווח הנקי

 125.6 - והסתכם בכ23% - בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי ב. אשתקד

לעומת  123% גידול של –ח למניה ברבעון " ש0.69 -הרווח הנקי למניה הסתכם ב. ח"מיליוני ש

  .  הרבעון המקביל אשתקד

  

 - ח בהשוואה לכ" מיליוני ש103 -  מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי בכתזרים המזומנים

 232 -בתשעת החודשים הראשונים הסתכם התזרים בכ. ח ברבעון המקביל אשתקד" מיליוני ש48.5

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש150ח לעומת "מיליון ש

  

ח " מיליוני ש36.5לעומת , ח למניה" ש0.73 - כ, ח" מיליוני ש52.3 -הסתכם ברבעון בכ *FFO -ה

 -בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ה. ח למניה ברבעון המקביל אשתקד" ש0.51שהם 

FFOח למניה" ש1.98ח שהם  " ש157.8 -  בכ .  

  



)  מסך המאזן32.5%(ח " ש מיליארדי4 - של החברה כולל זכויות מיעוט הסתכם בכההון העצמי

הגידול באמצעים ההוניים נובע . 2002בסוף שנת )  מסך המאזן24.3%(ח " מיליארדי ש1.8 -לעומת כ

 וגידול בסעיף FCR -  וEQY -ב, מגיוס הון בחברה, מהרווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה

  . חותיהם הכספיים"ההתאמות הנובעות מתרגום דו

  

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

  .ובהפחתות

  

ח ברכישת " מיליארדי ש1.9: ח" מיליארדי ש3.4ח השקיעה הקבוצה סכום כולל של "בתקופת הדו

ח בפיתוח והרחבה של נכסים " מיליארדי ש0.3ח ברכישת נכסים " מיליארדי שIRT ,1.2חברת 

  . השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות תתבטא במלואה ברבעונים הבאים. יביםמנ

  

לחברה מדיניות של חלוקת . 2003 לדצמבר 30 -שיחולק ב'  אג18החברה הכריזה על דיבידנד של 

דירקטוריון החברה החליט כי בכפוף למגבלות הדין תחלק החברה . דיבידנד רבעוני ידוע מראש

  .  2004לרבעון בשנת '  אג18פחות דיבידנד רבעוני של ל

  

 הביע שביעות רצון מתוצאות הרבעון המשקפות את הצלחת החברה גלוב-ר גזית"יו, חיים כצמן

אנו מציגים ברבעון זה . "בהרחבת פעילותה והיקף עסקיה תוך ירידה משמעותית ברמת הסיכון

. ותר ויחסי מנוף טובים יותרתזרים חזק י,  רווחיות גבוהה יותר- תוצאות משופרות בכל הפרמטרים 

ח " מיליארדי ש1.5 - ברשותנו הון פנוי להשקעות וקווי אשראי זמינים למשיכה מיידית בהיקף של כ

ואנו נמצאים בעמדה מצוינת להמשיך ולצמוח אף בשיעורים גבוהים מאלו שאפיינו אותנו 

  .הוסיף מר כצמן" לאחרונה

  

  

החברה נכללת במדד . המניב ן"הנדלתר בתחום חברה הישראלית הגדולה ביוה הנה גלוב-גזית

בעיקר , פיתוח וניהול נכסים מניבים, ומתמחה ברכישה) ח" מיליארד ש1.2 -שווי שוק כ (100א "ת

  . מרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטים באזורי צמיחה בצפון אמריקה

  

 מרכזים 9, עילים מרכזים מסחריים פ253הכוללים ,  נכסים מסחריים269בבעלות הקבוצה 

המשתרעים על שטח ,  שותפויות בנכסים2 -בנין משרדים בתל אביב  ו,  בתי דיור מוגן4, בפיתוח

 1.5 -ר והמניבים שכר דירה שנתי בסך של כ" מיליון מ2.8 -בנוי להשכרה בהיקף כולל של כ

  .ח"מיליארד ש

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

 הנסחרת .EQY ,First Capital Realty Incהנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול ) ן"בנדל

המתמחה בתחום בדיור ) Royal Senior Care) 50% -  וFCRבבורסת טורונטו תחת הסימול 

  . ב"המוגן בארה

  

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

  .אביב-בישראל וכן בנין משרדים בתל


