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 ; גזית גלוב בסוף ינואר כמנכ"ל כהונתודורי סגל מסיים את 

 החברה מנכ"לל ימונהחיים כצמן 

 

, חברת נדל"ן גלובלית מובילה (TASE; NYSE; TSX: GZTגלוב בע"מ )-גזית – 2018בינואר  9תל אביב, 
, מרכזייםיים נבאזורים אורבאונכסים לשימוש מעורב ברכישה, ניהול ופיתוח של מרכזים מסחריים העוסקת 

מנכ"ל החברה וכן את שאר תפקידי ככסגן יו"ר דירקטוריון ו הודיעה היום כי דורי סגל יסיים את כהונתו
החל גזית גלוב כמנכ"ל  . חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה, יכהן2018בינואר  31ביום  קבוצההניהול שלו ב
  מאותו מועד.

 
, ומכהן גם כיו"ר דירקטוריון אטריום, יו"ר 1995כצמן מכהן כיו"ר דירקטוריון גזית גלוב החל ממאי 

דירקטוריון סיטיקון וסגן יו"ר ריג'נסי סנטרס. כצמן מכהן גם כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל נורסטאר החזקות, 
 בעלת השליטה בחברה. 

 
את תפקידו כמנכ"ל החברה יחל נורסטאר בטרם ו גזית גלובאת כהונתו כיו"ר דירקטוריון כצמן יסיים 

  נורסטאר.ו גזית גלובומאותו מועד יכהן כסגן יו"ר דירקטוריון 
 

. מר סגל ימשיך לכהן כדירקטור 2017ושוב החל משנת  2008עד  1998בשנים גזית גלוב כמנכ"ל בעבר הן יסגל כ
 2000בשנים  פירסט קפיטל הן כנשיא ומנכ"ליכבחברה ובחלק מחברות הבת הפרטיות של הקבוצה. מר סגל 

 .פירסט קפיטל ומכהן כיום כיו"ר דירקטוריון 2015עד 
 
 

השנים האחרונות,  25-ב , יחד עם חיים,פתח את החברהבנות וללי הכבוד והעונג ל"היה  :מסר דורי סגל
 איכותייםבינלאומית עם נכסים  נדל"ן קבוצתל - מ"ר 10,000-פחות משגודלם מחברה קטנה עם שני נכסים 

צוות ניהול מוכשר, מנכ"ל ו אשר לה ,פירסט קפיטל אני שמח להמשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון. וייחודיים
  ".ומעמד ייחודי בשוק הקנדי נכסים מהשורה הראשונה

 
על נכונותו אני מברך השנים האחרונות.  25-בהקבוצה חלק בלתי נפרד מהצלחת הוא דורי " חיים כצמן מסר:

ושמח כי דורי , לקבל על עצמו את בקשת הדירקטוריון ובקשתי כי יתמקד בפעילות פירסט קפיטלשל דורי 
בעלי המניות של פירסט קפיטל כל אני בטוח שלפירסט קפיטל. נלהב לגבי ההזדמנויות היוצאות מן הכלל שיש 

 יפיקו תועלת רבה מהניסיון של דורי וההתמקדות שלו בקנדה.
 

באזורים הגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי כוללת את הגזית גלוב ממשיכה להתמקד ביישום האסטרטגיה שלה, 
באופן אישי  , בכוונתי לפקחברה. כמנכ"ל, לצד המשך ביצור המאזן של החצפופי אוכלוסיןצומחים  ייםנאורבא

ליצור ערך נוסף להמשיך ומטרה ב הללוהחיוביים  הצעדיםעל וביחד עם הצוות המיומן והמסור של החברה 
 בעלי המניות ובעלי העניין בחברה." ללכל
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 גלוב-אודות גזית

מרכזים מסחריים מעוגני העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של חברה גלובאלית  הנה גלוב-גזית

ונכסים בעלי שימושים מעורבים מבוססי קמעונאות בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון,  סופרמרקטים

 בבורסה נסחרת גלוב-גזית. מרכז ומזרח אירופה תוך התמקדות בערים מרכזיות באזורים אורבאניים צומחים

 ובבורסת( NYSE: GZT) יורק בניו בבורסה וכן בישראל 35 א"ת במדד ונכללת (TASE: GZT) אביב בתל

 שטח על המשתרעים נכסים 130 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2017 בספטמבר 30 ליום(. TSX: GZT) טורונטו

 2017 בספטמבר 30 ליום בנוסף. ח"ש מיליארד 37.5 -כ של בשווי ר"מ מיליון 2.7 -כ של להשכרה בנוי

 של המניות מהון 10.9% -וכ  .First Capital Realty Incשל המניות מהון 32.6% -בכ החברה מחזיקה

Regency Centers Corporation . 

 www.gazitglobe.comמידע נוסף באתר החברה:
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