
  

22.09.2003   
   -ב "רכישה ראשונה של בית דיור מוגן בארה: גלוב-     גזית

  הרחבת תחומי הפעילות
  -הרכישה באמצעות חברה בת אמריקנית בשיתוף גורם מקומי  

  - מיליוני דולר   7.4 -מחיר הרכישה של הנכס כ
  

בעיר ) Ashford Court(בית דיור מוגן , באמצעות חברה בת אמריקנית, גלוב מודיעה כי רכשה- גזית

השלמת העסקה צפויה לתחילת אוקטובר .  מיליוני דולר7.4 - קסונוויל בצפון פלורידה תמורת כ'ג

2003.  

גלוב להרחיב את -רכישת בית דיור מוגן זה הנה צעד ראשון במסגרת האסטרטגיה של גזית

בהקמת ן המניב ולמנף את ניסיונה ומומחיותה "פעילותה למגזרים נוספים בתחום הנדל

  .פלטפורמה עסקית נוספת בצפון  אמריקה

קסונוויל והוא משתרע על ' סמוך לאחת מן השכונות האמידות בג1999בית הדיור המוגן נבנה בשנת 

 יחידות דיור ברמת גימור גבוהה 93בבניין . ר בנוי להשכרה" מ7,100 -מתוכם כ,  דונם14 - שטח של כ

  . 90%  - שיעור התפוסה הנוכחי הנו כ. ני דולר מיליו3.0 -והוא מניב בשנה הכנסות בסך כ

רווח תפעולי לפני הוצאות מימון ופחת יחסית למחיר (החברה צופה כי שיעור התשואה על הנכס 

  . 10%יעלה על ) הרכישה

 אשר נמצאת בבעלות משותפת של  Royal Senior Careבת -הרכישה בוצעה באמצעות החברה

מימון . ב"ניסיון רב בהקמת וניהול בתי דיור מוגן בארהושותף מקומי בעל ) 50%(גלוב - גזית

  . הרכישה ייעשה על ידי השותפים בחלקים זהים

  

אמר כי החברה עוקבת מקרוב אחר תחום הדיור המוגן בצפון אמריקה , גלוב-ל גזית"מנכ, דורי סגל

עוסק בלימוד מעמיק , רהל החב"סמנכ, צוות בניהולו של רוני סופר, לאורך תקופה זו. מזה כשנתיים

הנהלת החברה רואה בתחום . "ב"ובבדיקת עסקאות בתחום זה באזורי הפעילות של החברה בארה

כמו מגזר המרכזים המסחריים " חסין מיתון"ן נוסף אשר במהותו הנו "הדיור המוגן מגזר נדל

 וולנצל את ניסיוננאנו מתכוונים לבנות זרוע פעילות נוספת . "הוסיף מר סגל" מעוגני הסופרמרקטים

 - זהו פן נוסף בפילוסופיה העסקית שלנו . ואת המוניטין שצברנו על מנת להגדיל ולהשביח אותה

  ".  אסטרטגית צמיחה בעסק יציבםיישו

  
החברה נכללת במדד . המניב ן"הנדלחברה הישראלית הגדולה ביותר בתחום ה הנה גלוב-גזית
בעיקר , פיתוח וניהול נכסים מניבים, מחה ברכישהומת) ₪ מיליארד 1.3 -שווי שוק כ (100א "ת

  . מרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטים באזורי צמיחה בצפון אמריקה
,  שותפויות בנכסים3 - מרכזים בפיתוח ו9ובנוסף ,  נכסים מסחריים250בבעלות הקבוצה 

יבים שכר דירה ר והמנ" מיליוני מ2.7 -המשתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של כ
  .₪  מיליארד 1.5 -שנתי בסך של כ

חברה להשקעות   (REIT שהנה .Equity One Incהפעילות בצפון אמריקה מתבצעת באמצעות 
 הנסחרת .First Capital Realty Inc -  וEQYהנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול ) ן"בנדל

  .FCRבבורסת טורונטו תחת הסימול 
מ המתמחה בתחום הדיור המוגן "בע) 1982(מחצית מחברת משכנות כלל כמו כן בבעלות החברה 

  .אביב-בישראל וכן בנין משרדים בתל


