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  עשויות עתיד פני צופות הצהרות .עתידיים ונושאים לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדנים ,הערכות ,תחזיות לרבות ,עתיד פני צופות הצהרות לכלול עשויה זו מצגת

  ,שלנו העסקית לאסטרטגיה להתייחס בנוסף עשויות עתיד פני צופות הצהרות .אחרים פיננסים ונתונים הון הוצאות ,מזומנים תזרימי ,רווחים ,להכנסות ,היתר בין ,להתייחס

  עתיד פני צופות הצהרות הינן היסטוריות לעובדות בנוגע הצהרות מלבד ההצהרות כל .הון ומשאבי נזילות ,רווחיות ,עתידיות פעולות ,שלנו למיצוב בקשר שלנו וציפיות מטרות

  "יעשה" ,"פרויקט" ,"תחזית" ,"תכנון" ,"עשוי" ,"כוונה" ,"ציפייה" ,"אומדן" ,"יכול" ,"להאמין" ,"לחזות" במילים השימוש כגון עתידי צפי בטרמינולוגית השימוש ידי על לזיהוי וניתנות

   .דומים וביטויים ומינוחים

  ועל ,ומגמות עתידיות להתפתחויות בקשר החברה של עכשוויות והערכות ציפיות על ובנוסף ,החברה של קיים מידע על מבוסס זו במצגת הכלול עתיד פני צופה מידע כל

  מדויקת כלא להתברר יכולה שכזו הנחה כל ,סבירות הן עתיד פני צופה הצהרה כל מבוססת שעליהן שההנחות מאמינים שאנו למרות .המגמות ושל ההתפתחויות של ההשפעה

  כל או ,מהם אחד וכל ,בשליטתנו אינם מהם רבים ,וודאות וחוסר סיכונים כוללים ופעולותינו עסקינו .כשגויה להתברר יכולה כאמור הנחה על המבוססת העתיד פני צופה וההצרה

  עתיד פני צופות הצהרות .כנכונות דבר של בסופו יתבררו העתיד פני צופות ההצהרות האם השאלה ועל שלנו הפעילות תוצאות על מהותי באופן להשפיע עלול ,שלהם צירוף

   .עתידי לביצוע בטוחה לא והן עכשוויות ציפיות על מבוססות

 מתוארים אשר אלו לרבות ,גורמים במגוון כתלות ,זו במצגת עתיד פני צופה הצהרה מכל השתמעו או שהוצגו מאלו משמעותית להשתנות עשויות בעתיד ומגמות ממשיות תוצאות

  הערך ניירות לרשות וסיפקנו הגשנו אותו אחר ובמידע 20F בטופס שלנו השנתי ח"הדו ,F-1 בטופס שלנו הרישום הצהרת ,החברה של והשנתיים התקופתיים בדוחות פירוט ביתר

 הכותרת תחת זאת ובכלל Canadian Securities Administrators -ה ,בקנדה ולרשויות ,U.S. Securities and Exchange Commission  -ה ,ב"בארה לרשויות וכן הישראלית

   ."סיכון גורמי"

  חוקי לפי כנדרש מידע לגלות החובה למעט .הקודמות להצהרות תואמות מטעמנו הפועלים אנשים אל או אלינו לייחס ניתן אשר ,פה ובעל בכתב ,עתיד פני צופות הצהרות כל

  ,שקרו נסיבות או אירועים לשקף מנת על להיעשות עשוי אשר הצהרה לכל שינוי כל תוצאות את לפרסם או זו במצגת הכלול מידע כל לעדכן מתחייבים איננו ,החלים ערך ניירות

   .זו מצגת תאריך לאחר ,להם מודעים שנעשינו או

  להירשם או לקנות הצעה או הזמנה כל של שידול כל או ,ממנה חלק או למכור הצעה או הזמנה כל יוצר או מהווה ואינו ,אחר הצעה מסמך או תשקיף מהווה אינו כאן הכלול המידע

 ,עם בקשר עליהם להסתמך אפשרות או בסיס מהווים אינם הפצתו עובדת או ממנו חלק כל או המידע ובנוסף ,אחר תאגיד כל או מ"בע גלוב-גזית של כלשהם ערך ניירות ,לקנייה

  .מ"בע גלוב-גזית של הערך לניירות בקשר או התחייבות ,חוזה ,פעולה כל



 דורי סגל
ר דירקטוריון  "סגן יו
ל"ומנכ  

 עדי ימיני
 ל "משנה למנכ

 ל כספים"וסמנכ



 אסטרטגיה עסקית

ובהם דיירים המספקים  צומחים אורבניים באיזורים יצירת ערך בדרך של בעלות וניהול של מרכזים מסחריים הממוקמים 

 ן"נדלמבנה הקבוצה והגדלת הבעלות הישירה על צרכים בסיסיים של האוכלוסייה תוך בחינת דרכים אפשריות לפישוט 



 2016שנת הרביעי ול נתונים תוצאתיים לרבעון

  31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

 בדצמבר

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

(למעט נתונים למניה)ח "במיליוני ש 2016 2015 שינוי ב-% 2016 2015 שינוי ב-%  

(1.4%)  1,225 1,208 (0.2%)  הכנסות מהשכרת מבנים 4,801 4,809 

(1.9%)  804 789 (0.1%)  3,196 3,194 NOI לתקופה 

 כ הכנסות מהשכרה"מסה NOIשיעור  66.5% 66.5% - 65.3% 65.6% -

13% 146 165 (6.5%)  627 586 FFO 

2.4% 0.82 0.84 (15%)  3.51 3.00 FFO  (ח"בש)למניה 

10% 178.6 195.6 9.5% 178.6 195.6 
    FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 (במיליונים)המדולל למניה   

 תזרים מפעילות שוטפת 1,909 1,514 - 742 344 -

- (224)  170 - (372)  ן להשקעה"ערך נדל( ירידת)  עליית 885 

 רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה 787 620 - 587 206 -

 (ח"בש)רווח נקי מדולל למניה  3.96 3.45 - 2.98 1.14 -
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 פרמטרים תפעוליים  

95.8% 95.6% 

 כ"סה

96.0% 94.8% 96.8% 96.9% 95.8% 95.0% 96.2% 96.6% 

 מרכז ומזרח אירופה צפון אירופה קנדה ב"ארה

31/12/2015 31/12/2016

 ח"בנטרול השפעות מט 

 נכסים בעלי שיעור תפוסה יציב

 2016זהים   מנכסים  דמי שכירות נטו

 פיזור גיאורפי

 פיזור גיאוגרפי

כ"סה  

1.2% 
4.5% 

1.1% 

-1.2% 
-2.3% 

 מרכז ומזרח אירופה צפון אירופה קנדה ב"ארה

כ"סה  

 0.7%המספר המדווח הוא  – KISTA -כולל נורבגיה ו(   1)

 2.1%מנכסים זהים הוא  NOIכ גידול  "סה –בנטרול רוסיה (   2)



 (מאוחד, לפני מס)שינויים בשווי הוגן 

 2016לשנת 

 (ח"במיליוני ש)  2016 2015

125 640 

(407)  157 

(110) 66 

21 22 

)371( 885 

1,082 1,196 

 ן להשקעה"שינוי בשווי של נדל
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 בדצמבר 31ליום  בדצמבר   31ליום 

(פרט לנתונים למניה)ח "במיליוני ש 2016 2015  

84,236 86,887 
 כ מאזן"סה

74,048 78,679 
 ן להשקעה ובפיתוח"נדל

41,961 42,591 
 התחייבויות נושאות ריבית נטו

30,995 33,768 
 כ הון"סה

7,512 8,158 
 הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה

38.4 41.7 
 הון עצמי למניה

52.9 56.5 
EPRA NAV למניה 

51.3% 50.1% 
 נטו לסך מאזן( LTV)חוב נושא ריבית 

 מאזןנתונים פיננסים עיקריים 



60.5 65.3 

31/12/2015 31/12/2016

3.2 

8.9 

31/12/2016

החברה ברמת 

 וחברות בנות פרטיות

חברות בנות  

 מאוחדות

 נזילות

 נכסים לא משועבדים

 מינוף פיננסי

ח"במיליארדי ש  

ח"במיליארדי ש  

51.3% 50.1% 

31/12/2015 31/12/2016

מסך  83%

ן  "הנדל

להשקעה  

 ובפיתוח

12.1 

למקורות גלובאלייםנגישות   

 במיליארדי דולרים  

 נזילות וחוסן פיננסי

25% 
39% 

75% 
61% 

31/12/2015 31/12/2016

 בנקים מקומיים בנקים בינלאומיים

1.3 1.1 



 אגרות חוב
77% 

 מוסדות פיננסים
23% 

1,104  
1,345  

1,514  
1,182  

996  891  
1,057  

1,209  

494  

950  
1,143  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  ולאחריה 2027

ח"במיליוני ש  

 פילוח החוב

 ח של החברה"לוח סילוקין לאג

שנים 4.72 –ממוצע  מ"מח 

 4.67% –ריבית ממוצעת על התחייבויות 
15.5כ  "סה  

ח"מיליארד ש  

 2016בדצמבר  31 על בסיס סולו מורחב ליום

 היטב-חוב מרווחים-מועדי פירעון
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