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Disclaimer-הבהרה משפטית 
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עשויותעתידפניצופותהצהרות.עתידייםונושאיםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,עתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת

,שלנוהעסקיתלאסטרטגיהלהתייחסבנוסףעשויותעתידפניצופותהצהרות.אחריםפיננסייםונתוניםהוןהוצאות,מזומניםתזרימי,רווחים,להכנסות,היתרבין,להתייחס

עתידפניצופותהצהרותהינןהיסטוריותלעובדותבנוגעהצהרותמלבדההצהרותכל.הוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,שלנולמיצובבקשרשלנווציפיותמטרות

"יעשה","פרויקט","תחזית","תכנון","עשוי","כוונה","ציפייה","אומדן","יכול","להאמין","לחזות"במיליםהשימושכגוןעתידיצפיבטרמינולוגיתהשימושידיעללזיהויוניתנות

.דומיםוביטוייםומינוחים

ועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסף,החברהשלקייםמידעעלמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופהמידעכל

מדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות.המגמותושלההתפתחויותשלההשפעה

כלאו,מהםאחדוכל,בשליטתנואינםמהםרבים,וודאותוחוסרסיכוניםכולליםופעולותינועסקינו.כשגויהלהתברריכולהכאמורהנחהעלהמבוססתהעתידפניצופהוהצהרה

עתידפניצופותהצהרות.כנכונותדברשלבסופויתבררוהעתידפניצופותההצהרותהאםהשאלהועלשלנוהפעילותתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,שלהםצירוף

.עתידילביצועבטוחהלאוהןעכשוויותציפיותעלמבוססות

מתואריםאשראלולרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות

ניירותלרשותוסיפקנוהגשנואותואחרובמידע20Fבטופסשלנוהשנתיח"הדו,F-1בטופסשלנוהרישוםהצהרת,החברהשלוהשנתייםהתקופתייםבדוחותפירוטביתר

.U.S-ה,ב"בארהלרשויותוכןהישראליתהערך Securities and Exchange Commission,ה,בקנדהולרשויות-Canadian Securities Administratorsהכותרתתחתזאתובכלל

."סיכוןגורמי"

חוקילפיכנדרשמידעלגלותהחובהלמעט.הקודמותלהצהרותתואמותמטעמנוהפועליםאנשיםאלאואלינולייחסניתןאשר,פהובעלבכתב,עתידפניצופותהצהרותכל

,שקרונסיבותאואירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכןמתחייביםאיננו,החליםערךניירות

.זומצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינואו

להירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוכאןהכלולהמידע

,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשלכלשהםערךניירות,לקנייה

.מ"בעגלוב-גזיתשלהערךלניירותבקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל
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(1)נוכחות גלובלית 

?מי אנחנו
פיתוח וניהול , השבחה, ן גלובאלית העוסקת ברכישה"חברת נדל

של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים באזורים  

מרכז  , צפון, ישראל, ברזיל, אורבאניים צומחים בצפון אמריקה

.אירופהומזרח 

טווח  לחברה הנהלה מנוסה בעלת זהות אינטרסים ומוניטין ארוך 

.  ערךשל יצירת 

.  נוכחות גלובלית המאפשרת מגוון הזדמנויות ופיזור ייחודי

נכסים  עם ערך GLA(2)ר "ממיליון 2.5, נכסים מאוחדים104

ח''שמיליארד 38.1-של ככולל 

.First Capital Realty Inc-בעלת המניות הגדולה ביותר ב

Regency Centers Corporation-ב4.8%-מחזיקה כ

-בוכלולה GZTהסמל תחת TASE, NYSE, TSX-נסחרת ב

TA-35בישראל

. אלא אם מצוין אחרת, 2018במרס 31-המידע במצגת נכון ל

ח לדולר''ש3.5140=  2018במרס 31-ב נכון ל"ארהדולר /ח''ששער 

.2018במרס 31-החברה ביום המבוסס על ערך ההשקעות כפי שמוצג בדוחות הכספיים של (1)

.נכסים בשליטה משותפתכולל , שטח ברוטו להשכרה(2)

3



השקעות בשלות

ההשקעות הגלובליות והתוכנית העסקית שלנו

4

Regency Centers 

EQY 1991-בנוסדה

First Capital 

2000-נוסדה ב

Citycon

 2004-נוסדה ב

Atrium 

2008-נוסדה ב

השקעה של  

 4.6-כ
מיליארד  

ח''ש

59.8% 
בעלות

(3)נכסים38

שטח ברוטו  

–להשכרה 
מיליון   0.9

ר"מ

השקעה של  

 4.2-כ
מיליארד  

ח''ש

46.2%(4) 

בעלות  

(4)נכסים  46

שטח ברוטו  

–להשכרה 
מיליון 1.2

ר"מ

השקעה של  

 4.6-כ
מיליארד  

ח''ש

32.5% 
בעלות

נכסים 161

שטח ברוטו  

–להשכרה 
מיליון   2.2

ר"מ

-השקעה של כ

מיליארד  1.7

ח''ש

(1)בעלות 4.8%

. מידהקנה ב "עתרשים העמודות לא שורטט . וכוללים התאמות עיגול, אלא אם מצוין אחרת, 2018במרץ 31ליום נכונים הנתונים 

.דולר' מ338-לכבתמורה REGמיליון מניות 5.9מכרה החברה 2018במרץ 31לאחר תאריך  (1)
.Internacionalכולל  (2)

(3)Atrium - וכולל נכסים בשליטה משותפת2018לאחר מכירת נכס ברומניה ונכס בסלובקיה באפריל.

(4)Citycon– כולל נכס בשליטה משותפת(Kista Galleria 50% .) אירו' מ11.4-לכבתמורה סיטיקוןמניות 11.4-כגזית רכשה2018במרץ 31לאחר.

.  ₪מיליון  80-הסתכמו ב 2018במרץ 31-ההשקעות נכון ל. בכוכב הצפון₪ מיליון 105כולל השקעות של . י גזית ישראל"שטח להשכרה המנוהל ע (5 )

בינייםהשקעות בשלב 

השבחת תיקי הנכסים  

ויצירת ערך נוסף

גזית ישראל  

2005-נוסדה ב

השקעה של  

3.1-כ
מיליארד  

ח''ש

100% 
בעלות  

(5)נכסים   9

שטח ברוטו  

–להשכרה 
אלף  177

(5)ר "מ

גזית ברזיל   

2008-נוסדה ב

השקעה של  

מיליארד  3-כ

(2)ח''ש

100% 
בעלות  

(2)נכסים 7

שטח ברוטו  

–להשכרה 
אלף  162

((2ר"מ

-השקעה של כ

ח''שמיליון 450

בעלות   100%

נכסים 3

שטח ברוטו  

12.5-להשכרה 

ר"אלף מ

Gazit Horizons 

2017-נוסדה ב

?

הזדמנויות

השקעות פרטיות

"האוסף הפרטי"הגדלת



2017בדצמבר 31ליום ( FCR-וRegencyללא )סך שווי הנכסים של החברות המאוחדות מחלקה היחסי של החברה * 

ראשון לציוןG-כפר סבא וGכולל **

* מטרופולינים14-משווי הנכסים של גזית מרוכז ב69%

אוכלוסיןצפופיהתמקדות בערים מרכזיות באזורים 

סאו פאולו
נכסים8

14%

,  ניו יורק: ב"ארה

בוסטון, מיאמי
נכסים3

2%

29%

,  אוסלו, הלסינקי, סטוקהולם

וטמפרטאלין , קופנהאגן

נכסים27

13%

פראג  , וורשה: מרכז אירופה

וורוצלאב

נכסים6

11%

**תל אביב וגוש דן

נכסים7

5
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אסטרטגיה עסקית-" האוסף הפרטי"
יצירת ערך בנכסים אורבאניים מסחריים פרטיים אשר אין להם תחליף בערים מרכזיות  

.Live Work Playגרים ומבלים , בעולם בהן אנשים עובדים

כניסה  חסמי צפופים עם אורבאניים במיקומים מניבים בנכסים השקעות ארוכות טווח 

. השבחה גבוהגבוהים ופוטנציאל 

ידי  ושווים על המזומנים הזדמנויות בנכסים בהם ניתן להגדיל משמעותית את תזרים זיהוי 

שכר דירה  , שילוב נכסים סמוכים, פיתוחו מחדש והרחבתו, ניהול פרואקטיבי של הנכס

.השוק וקרקע מוערכת בחסרנמוך ממחיר 

Shopping Light
ברזיל, סאו פאולו



Gazit Horizons , סקירה עסקית–צפון אמריקה

Gazit Horizons במטרה להשקיע, 2017ביוני הוקמה , מלאהבת בבעלות חברת

*השנים הבאות5במהלך ב"מיליארד דולר ארה2-3

Gazitבכוונתה של  Horizons   לרכוש ולפתח מחדש נכסים גדולים במיקומים שאין

עובדים  , חייםנשים שבהם א, תוך התמקדות באיזורים במרכזי ערים, להם תחליף

. ניו יורק ובוסטון, מיאמיוביניהם , בשווקים העירוניים הגדולים במדינה, ומבלים

,  לטווח ארוך וחיבורי נכסים" קרקעות מניבות"-השקעה ב, נדירן "איתור נדל

.על ידי ניהול נכסים פרואקטיביבכוונה לייצר תשואה עודפת 

אסטרטגיה עסקית

Gazit Horizonsהנהלת 

מועלם          ף'ג

ל"מנכ

ניו יורק, מנהטן, 401איסט60' רח

7

לייזאליסון 

לית רכישות"סמנכ

.ההשקעהתנאי השוק והזדמנויות , בכפוף למקורות החברה, תחזית *



אחרונותרכישות 

Gazit Horizons

Brickell Gateway ,מיאמי
Gazitהרכישה הראשונה של  Horizons

Gazitרכשה,2017ביולי HorizonsהנכסאתBrickell

Gateway,ר"מ4200-כשללהשכרהשטחבעלנכס

בשכונתהממוקםלנכס.ב"ארה,פלורידה,במיאמי

Brickellהןונראותמצוינתגישהיש,במיאמיהמתפתחת

בכוונתה.ציבוריתלתחבורהוהןרגלהולכילתנועת

Gazitשל Horizonsהנכסאתולהרחיבמחדשלפתח

המסעדות,הקמעונאייםהשוכריםשלבביקושלעמודכדי

.באיזורהרביםוהמשרדים

Gazitידיעלשנרכשהראשוןהיהזהנכס Horizons

ולפתחלרכושהחברהשלהאסטרטגיהאתתואםוהוא

בשווקיםתחליףלהםשאיןבמיקומיםנכסיםמחדש

.צומחיםאורבאניים

ניו יורק, מנהטן, מזרח 401, 60' רח
יורקבניו  Gazit Horizonsהרכישה הראשונה של 

Gazitרכשה,2017באוקטובר Horizonsהנכסאת

שללהשכרהשטחבעלהנוהנכס.יורקבניושלההראשון

ממוקםהוא.מסחרקומות3פניעלומשתרער"מ8,550-כ

upper)מנהטןשלמזרחיהצפוןבחלקה east side)ונרכש

.ר"למדולר8,570-כ,דולרמיליון73-לכבתמורה

השדרהעלמזרח60,401ברחובהממוקםהנכס

Bedהדייריםשניעםמלאהבתפוסהנמצא,הראשונה

Bath & BeyondוקפהStarbucks.במרחקנמצאהנכס

Queensלשכונתהמובילמהגשרצפונהאחדבלוק

(Queensborough Bridge),גישההדייריםלשניכאשר

.הראשונהלשדרהוחזית

8



Live, Work, Play–בשטחהאסטרטגיה
(Metro Rail)הרכבתלתחנותבסמיכות. בילויואתרי, מלונות, מגורים, משרדים, Brickell, מיאמישלהפיננסיהמרכז

438מגורים 

דירות

,  משרדים
286,000sqf

560,000sqfמסחר 
260,000sqfמשרדים 

דירות760

חדרי מלון352

450מגורים 

דירות

תחנת הרכבת  

הקלה

תחנת הרכבת  

הקלה

Brickell ,מיאמי

Brickell 
Gateway

9
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Under Contract (Internacional Shopping)

Metropolitan PortfolioSao Paulo 

8

קייםהשקעותתיק 
רכישת  פרופורמה לאחר 

Internacional(2)

BRL 1.8BBRL 2.8B(1)כ נכסים "סה

67מספר נכסים

108162(1)( ר"מ 000')שטח ברוטו להשכרה

95.9%98.0%(3)שיעור תפוסה 

100%100%גזית גלוב–שיעור החזקה 

Internacional-ו( במפה Shopping Light-נכלל ב) Carrefourבניין : כולל רכישות חדשות(1) Shopping (70% משמשים לשטח ברוטו להשכרה)

13בעמוד Interncionalראה פירוט לגבי רכישת(2)

סקירה עסקית–גזית ברזיל 

אורבאנין"נדלומפתחתמפעילה,מנהלת,מחזיקהברזילגזית

שלמלאהבבעלותבתחברההינההחברה.פאולובסאוקמעונאי

מרכזיםופיתוחמחדשבעיצובמוביללכוחוהפכה,גלוב-גזית

שלהעסקיםבבירתמעורביםשימושיםבעליונכסיםמסחריים

.פאולוסאו,הלטיניתאמריקה

בנתהברזילגזית,ורכישותמחדשפיתוח,פרואקטיביניהולידיעל

מיקומיםעם,גבוההבאיכותהשקעותתיקהאחרונותהשניםבמהלך

לכלמעבר,לשנהמשנהעקביתצמיחהייצראשר,דופןיוצאי

.המדדים

אסטרטגיה עסקית

6

11

Eldorado

שוכרים  427

שטח ברוטו להשכרה  

בעלות 4.3%:ר"מ 76,076

Shopping Light

שוכרים   211

שטח ברוטו להשכרה  

ר"מ20,811: בבעלות

4 5

Internacional

שוכרים   250

שטח ברוטו להשכרה  

 70%: ר"מ 77,000

בעלות  

7

Top Center

שוכרים   122

שטח ברוטו להשכרה  

ר"מ 20,020: בבעלות

3
Morumbi Town

שוכרים   169

שטח ברוטו להשכרה  

ר"מ 31,000:בבעלות

Prado Blvd

שוכרים   91

שטח ברוטו להשכרה  

ר"מ 9,696: בבעלות

Cidade Jardim

שוכרים  192

שטח ברוטו להשכרה  

:ר"מ39,000

בעלות 33%

1 2

8

Mais Shopping

שוכרים   217

שטח ברוטו להשכרה  

ר"מ13,753: בבעלות

6

סטארקמיה 

ל"מנכ

רודריגסתיאגו

יועץ משפטי

הנהלה בכירה

Paulista 1267

בנק קרקעות

8

Land



יצירת ערך על ידי  

ניהול פרואקטיבי

12

Case Study

Top Center 

לפניאחרי

תפוסה100%•

עלתההנכסעלותעלהתשואה•

6.5%-מכ(1)הרכישהממועד

(2018)9.0%-ל(2014)

בהכנסה70%-כשלגידול•

שניםבחמשנטותפעולית

2014  

רכישה והגשת  

תכניות לעירייה

2015

השכרה מחדש של 

מתמהיל   95%

תוך  , הדיירים

מותגים  הכנסת 

-בינלאומיים 

Forever 21 ו-

MAC

2016

רכישת מגדל 

המשרדים והחניון

2017

Lobby-השיפוץ 

וחתימה עם 

Decathlon   על

חנות הדגל  

ומשרדיה בסאו  

פאולו  

צפי החברה מבוססת על  2018-הכנסה תפעולית נטו ל. ללא מגדל המשרדים, בלבדהקניות מרכז  (1)



-רכישה אחרונה 

Internacional Shopping
Guarulhos , סאו פאולומטרופולין

ההשקעהרציונל

הגדולהתעופהנמל)הבינלאומיהתעופהמנמלדקות10-כשלבמרחקממוקם•

-כעובריםבההמהירההדרךעל(בשנהנוסעיםמיליון40עם,אמריקהבדרום

ביוםרכבכליאלף850

ריאלמיליארד1-כשלמכירותומחזורבשנהבקניוןמבקריםמיליון30•

חסכון,פרואקטיביניהולידיעלנטוהתפעוליתההכנסהלהגדלתהזדמנות•

מעורביםשימושיםעםבשילוב,והרחבהמחדשהשכרה,בעלויות

סאובמטרופוליןהדומיננטיהקניותמרכז.מ"ק5שלברדיוסתושביםאלף800•

גבוהיםכניסהחסמיעםפאולו

חדשיםמטרובקוויהממשלהידיעלריאלמיליארד6.7-כשלצפויההשקעה•

הקרובותבשנתייםכולולאיזורפאולוסאוהעיראתשיחברו,לקניוןהסמוכים

13

70%גזית ברזיל–שיעור החזקה 

(ב"מיליון דולר ארה281)ריאל ברזילאי מיליון 937(70%)מחיר רכישה 

 77,000(ר"מ)שטח ברוטו להשכרה 

123,000(ר"מ)שטח קרקע 

(מאושרות)200,000(ר"מ)זכויות בנייה נוספות 

98%שיעור תפוסה

4,200מקומות חניה

מעוגן על ידי  
משרדי)Poupatempo,קולנוע,מזוןמתחם,היפרמרקט

שעשועיםפארק,(ממשלה
הרחבה

כיום

מטרותחנת

Dutra(2020)

ומסחרמשרדים

בסביבהמגורים

Dutra 

Highway-

850,000 

ביוםמכוניות

גישה לרכבים

Dutra 
Highway

להולכיגישה

ומסוףרגל

אוטובוסים

13
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Extra Itaim-Case Study
יצירת תשואות אטרקטיביות 

תחליףמנכסים שאינם ברי 

IRR* במהלך תקופת החזקה   25%-של כממונף לא

שנים 3.5-של כממוצעת משוקללת 

Extra Itaim-ברזיל, סאו פאולו

2010בשנתבנכסהראשונים17.5%-בהבעלותאתרכשהברזילגזית

רכישותידיעל100%-לעדבובעלותהאתהגדילה2013שנתומאז

הנותרים30%ואת,שונותפנסיותקרנותמשלושנוספים17.5%של

.משפטיבהליך2017באפרילרכשה

Extraלהיפרמרקטמושכרהנכס Hypermarket(בבעלותCasino)

tripleבשכירות net,ברזיללגזיתשהניבה,לאינפלציההמותאמת

.שלהההחזקהתקופתאורךלכל8%-כשלשנתיתתשואה

-לכבתמורההנכסמכירתאתברזילגזיתהשלימה,2017בדצמבר

152-כ)ריאלמיליון140שלמזומןרווחמימושתוך,ריאלמיליון350

.(₪מיליון

שיעור תשואה פנימי* 



Paulista 1267

Top Center

Live, Work, Play–בשטחהאסטרטגיה
ומגוריםבילוימקומות, משרדים, מוזיאונים, אוניברסיטאות. ביוםרגלהולכימיליון1.5–פאולוסאו, פאוליסטה' שד

סאו פאולו, פאוליסטהשדרת 

15



סקירה עסקית–גזית ישראל 

ח''שמיליארד 2.9כ נכסים בישראל"סה

ח''שמיליארד 0.2נכסים אחרים

10(ישראל)מספר הנכסים 

 *177/192(ר"מ' 000, 100%)שטח ברוטו להשכרה מנוהל 

98.6%שיעור תפוסה

142,000(ר"מ, 100%)זכויות בנייה עיקריות נוספות 

מחזיקה,גלוב-גזיתשלמלאהבבעלותבתחברת,ישראלגזית,

הכוללים,ספורמרקטמעוגני,עירונייםקניותמרכזיומפתחתמפעילה

המאופיין,דןוגושאביבבתלבעיקרהמתמקדת,ובידורפנאי

גבוההבצפיפות

פיתוח,סלקטיביותרכישותידיעלההשקעותתיקאיכותשיפור

פרואקטיבינכסיםוניהול(מחדש)

מדדי תיק השקעות

אסטרטגיה עסקית

16

.רמת אביבG-הקרקע בללא (. ר"מ 2,200שטח ברוטו להשכרה )וכוכב הצפון ( ר"מ 13,265שטח ברוטו להשכרה )סיטי G-כולל מיזמי פיתוח ב *

ישראל

ירושלים

אשכול צפוני

חיפה

יקנעם

אשכול מרכז

יבנה

לציון

תל אביב

כפר סבא

ראשון

הנהלה בכירה

מפת נכסים

G סיטי

ראשון לציון

קמעונאות ופנאי

ר"מ 80,790: שטח ברוטו להשכרה

G רוטשילד

ראשון לציון

קמעונאות ומשרדים

ר"מ 12,820: שטח ברוטו להשכרה

G תל ברוך

תל אביב

קמעונאות ומשרדים

ר"מ 7,700: שטח ברוטו להשכרה

G צמרת

תל אביב

קמעונאות ומשרדים

ר"מ 7,760:  שטח ברוטו להשכרה

Gכפר סבא

כפר סבא

קמעונאות ופנאי

ר"מ 42,240: שטח ברוטו להשכרה

G יבנה

יבנה

קמעונאות

ר"מ 10,240: שטח ברוטו להשכרה

G 6

יקנעם

קמעונאות ומשרדים

ר"מ 15,950: שטח ברוטו להשכרה

G חורב

חיפה

קמעונאות ומשרדים

ר"מ 12,570: שטח ברוטו להשכרה

G  כוכב הצפון

תל אביב

ר"מ 2,200פיתוח 

G  רמת אביב

תל אביב

קרקע

ירון אשל                          

ל"מנכ

מיחאווייוני 

כספיםל "סמנכ

בלוגורודסקיעדית 

מזכירת חברה, כלית"סמנ
מאיה גבאי                      

ל שיווק ונכסים"סמנכ
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G Cityמ"ק1~עלהמשתרעפרטיתבהחזקהודומיננטיייחודיקניותמרכזהוא,

.לציוןבראשוןראשיצירעלקרקער"מ80,000-כ

.מ"ק10במרחקתושביםמיליון1-וכ,בשנהמבקריםמיליון12-כבנכס•

וגם20לכבישגם–ראשייםתחבורהלנתיביונגישותגבוההנראותעםאסטרטגיבאופןממוקםהמרכז•

.4לכביש

רבותהרחבותבנכסבוצעו,2006בשנתהרכישהמאז•

"סיטיG"שלהמערביהצדוהרחבתמחדשמיתוגשלהסופייםבשלביםנמצאתהחברה•

”G-Fashion“.ובניית

יצירת ערך 

על ידי פיתוח  

וניהול פרואקטיבי  

G City , לציוןראשון

Case Study

גידוללאחר הרחבהברכישה

221%+ 36,59480,790(ר"מ)שטח ברוטו להשכרה 

NOI 26.994.5+351%(₪מיליון )מייצג

315.0850.0+270%(₪מיליון )עלות רכישה ושיפוץ 

1,380+438%~315.0(₪מיליון )שווי נכס 

פיתוח

G- Fashion  

סיטיסינמה

מחדשמיתוג

החנותופתיחת

שלהראשונה

Decathlon 

בישראל

 #20כביש

לכבישחיבור

#4 
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פיתוח והרחבה–גזית ישראל 
G  (הרחבה)סיטי

100%בעלות גזית

 13,265(ר"מ)שטח ברוטו להשכרה 

Q4/19פתיחה צפויה

157.5( ₪מיליון )תקציב 

75(₪מיליון )2017, במרס31שהושקע עד ליום הסכום 

6

1

18

G כוכב הצפון

100%נכס מוחכר של גזית

 2,200(ר"מ)להשכרה שטח ברוטו 

Q1/20פתיחה צפויה

105(  ללא עלויות רכישה( )₪מיליון )תקציב 

80(₪מיליון )2017, במרס31שהושקע עד ליום הסכום 

 הרחבתG  ר בראשון לציון"מ 80,000-ר ל"מ 67,000~-מסיטי  ,

.העיר הרביעית בגודלה בישראל

 חנויות ייחודיות בנות שני מפלסים של  7ההרחבה החדשה תכלול

.חברות קמעונאיות מובילות

64%-השטח ברוטו להשכרה בהרחבה מושכר ב .

שכונת כוכב הצפון  הממוקמת בלב ר "מ 4,200-קרקע בהיקף של כ

.היוקרתית שבצפון תל אביב

  המרכז הוא אבן דרך נוספת באסטרטגיית הפעולה של גזית ישראל

.  במיקומים מובחרים עם צפיפות גבוהה



G  (זכויות נוספות)סיטי

זכויות בנייה נוספות
ר "מ15,000מתוכם )ר "מ 63,000~

(בביצוע

6

1

19

G  (זכויות נוספות)כפר סבא

*זכויות בנייה נוספות
ר  "מ11,000מתוכם )ר "מ 44,000 ~

)בתכנון לקראת ביצוע

 ר ב"מ 80,000חלק מהנכס בשטח של-Gהעיר  , בראשון לציון, סיטי

.הרביעית בגודלה בישראל

 ותוכנית  הנכס המערבי של בין שיפוץ חלקו הפרויקט יהיה שילוב

קומות המסחר שתי קומות מעל 30-40להוספת מגדל משרדים בן  

.הקמעונאי

51%-מניית החברה *

 הבנייה הנוספות שלה  לניצול זכויות החברה נמצאת בתהליך

.  למסחר ומשרדים למרכז הקניות הקייםוהוספת שטח 

פיתוחים עתידיים–גזית ישראל 



השקעות בשלב ביניים

Palac Pardubice ,כיה'צ, פרדוביצה

2020



סקירה עסקית–מרכז ומזרח אירופה 

2018לאחר מכירת נכס ברומניה ונכס בסלובקיה באפריל (1)

פיתוח וניהול של  , מתמחה ברכישה

מרכזים מסחריים מעוגני  

סופרמרקט  

 מיקוד במדינות צומחות במרכז

כיה'פולין וצ-אירופה

  כל הנכסים מנוהלים על ידי צוות

ניהול מקומי  

מדדי תיק השקעות אסטרטגיה עסקית
מפת נכסים

שטח להשכרה ברוטו בחלוקה גיאוגרפיתהנהלה בכירה שוכרים עיקריים

2..9b(b€)כ נכסים "סה

(1)38מספר נכסים

0.9(ר"מיליון מ)שטח ברוטו להשכרה 

32.9%יחס הלוואה לשווי נטו

96.9%שיעור תפוסה

FFO(פ כללי "מחושב עEPRA )(€m)122

- S&PBBB-דירוג 

- FitchBBB-דירוג 

59.8%גזית גלוב–שיעור החזקה 

7

רוסיה

21

4

פולין

כיה'צ

סלובקיה
2

4

הונגריה
מספר נכסים

לי                            ריאן

ל כספים"מנכס

דוויירסקוט 

ל התפעול"סמנכ

61%פולין 

21%כיה 'צ

6%סלובקיה 

12%רוסיה 

ליעד ברזילי               

ל"מנכ

21



סקירה עסקית–סקנדינביה 

.2018במרס 31-ומצגת נכון ל CTYהגשת דוחות  : מקור
(1)EPRA Earnings  , כוללKista Galleria.

פיתוח וניהול  , מתמחה ברכישה

מעוגני  קניות עירוניים מרכזי 

סקנדינביה והים  באיזוריסופרמרקט 

הבלטי

 נכנסה לשוק הנורבגי   2015בשנת

Sektorעל ידי רכישת  Gruppen

מיליארד€1.5-ב

  נכסים במיקומים אורבאניים

בדמוגרפיות צומחות

  כל הנכסים מנוהלים על ידי צוות

ניהול מקומי

מדדי תיק השקעות אסטרטגיה עסקית

הנהלה בכירה

4.43b(b€)כ נכסים "סה

46(1)מספר נכסים 

1.2(1)(ר"מיליון מ)שטח ברוטו להשכרה 

46.8%יחס הלוואה לשווי נטו

96.1%שיעור תפוסה

Q1.18(€m )(1)36.1מזומן מ תזרים 

שלילי Moody’sBaa1-דירוג 

שלילי S&PBBB-דירוג 

46.2%גזית גלוב-שיעור החזקה 

קוקאלמרסל 

ל"מנכ

סיהבונןאארו

כספיםל "סמנכ

יורן הקסמה                     

תפעולל "מנכס

Sektorרכישת 

מפת נכסים

שוק בחלוקה גיאוגרפיתשווי  שוכרים עיקריים

2

15

8

19

2

מספר נכסים

שבדיה

פינלנד

הבלטיות

נורבגיה

דנמרק

37%פינלנד 

הבלטיות  
7%

שבדיה  
ודנמרק  

26%

30%נורבגיה 
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60

16 ,000

56 

43

27,000

104 

Num of Assets* Avg. Asset Size (sqm'000) Avg. Asset Value (EUR'm)

2014 2017

Atrium-וCitycon-השקעות בשלב ביניים 

.  2017בדצמבר 31-לAtrium-וCityconשל חברה מצגות : מקור

 *Citycon- נכס בבעלות כוללKista .Atrium – כולל נכס בשליטה משותפת(Arkady Pankrac 2018ולאחר מכירות נכסים שהוכרזו בפברואר ( 75%

.2017בדצמבר 31ואשר סווגו כמוחזקים למכירה ביום 
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-מהווה ככשפולין , כית'בפולין וברפובליקה הצההשקעות ממוקם מתיק  79%•

60%

-וPromenada ,Targowek–בורשהפיתוחים גדולים מתקיימים כעת 3•

Reduta

-נכסים שאינם נכסי ליבה תמורת כ *114-מכרה כ Atrium,2011משנת •

 €200-מיליון והשקיעה כ €936-נכסים תמורת כ7רכשה  , מיליון €297

מיליון בפיתוח ופיתוח מחדש

Isoשלההרחבההשלמת• Omenaמהרחבה–פינלנד,בהלסינקי-

€שלהשקעה,ר"מ101,000-לר"מ37,700 מיליון270

-**מיליון€160-כהושקעו–כעתמתקיימיםגדוליםפיתוחים3•

Molndal Galleria(גוטנבורג),Lippulaiva(הלסינקי)ו-Straedet

(קופנהגן)

תיקי5-וליבהנכסישאינםנכסים62-כמכרהCitycon,2011משנת•

מיליארד€2.5-כהשקיעה,מיליון€675-כתמורתבמגוריםהשקעות

מחדשופיתוחבפיתוחמיליון€800-וכברכישות

התמקדות בערים מרכזיות צומחות באזורים צפופים•

והשקעות  רכישות סלקטיביות , שאינם נכסי ליבהמכירת נכסים תיקי ההשקעות על ידי וטיוב הון מיחזור•

הרחבות/גדולות בפיתוח מחדש

2017-פעולות אחרונות 2017-פעולות אחרונות 

*נכסים' מס(      '000ר "מ)גודל נכס ממוצע (    מיליון אירו)ערך נכס ממוצע *נכסים' מס(      '000ר "מ)גודל נכס ממוצע (    מיליון אירו)ערך נכס ממוצע 



2

4

2

4

Live, Work, Play–בפעולההאסטרטגיה
Arkadyמסחרימרכז Pankrac ,כיה'צ, פראג

Arkady Pankrac ,פראג  ,
כיה'צ

משרדים

עובדים2,500
משרדים

עובדים3,200

450, מלון

חדרים

תחנת מטרו  

מתחת לנכס

מגדלי מגורי 

,  יוקרה בפיתוח

דירות150

משרדים

Brnoלכיוון 

לכיוון מרכז  

העיר

משרדים

עובדים2,000

מגדל משרדים 

פתיחה  , בפיתוח

2018צפויה 

מגדל משרדים 

2,200, בפיתוח

פתיחה  , עובדים

2018צפויה 

מגדל משרדים 

1,500, בפיתוח

פתיחה  , עובדים

2018צפויה 

Pankracמגורים 

Dekankaמגורים 

24



השקעות בשלות

קולורדו, בולדר
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בשלותהשקעות 
Regency Centers 

First Capital-ו

The Gallery ב-Westbury Plaza ,ניו יורק

Yorkville Village ,טורונטו

Regency Centers (NYSE: REG)

Equity One,בשנתגלובגזיתידיעלשהוקמה

,גזיתשלמלאהבבעלותבתכחברת1992

Regencyעםהתמזגה Centers2017במרץ,

הקניותמרכזיחברתליצירתשהובילהעסקה

.ב"בארההמובילהסופרמרקטיםמעוגני

מיליון10.3-כמכרהגלובגזית,2018מתחילת

Regencyשלמניות Centersכעתובבעלותה

.4.8%-כ

First Capital Realty (TSX: FCR)

.2000בשנתגלובגזיתידיעלנרכשה

בקנדההמובילותמהחברותאחתהיאFCRכיום

מרכזיומפעילהמפתחת,בבעלותהמחזיקהאשר

חסמיעםעירונייםבשווקים,סופרמרקטמעוגניקניות

.גבוהיםכניסה

ר"ממיליון2.2להשכרהברוטושטח,נכסים161

.מיליארד$10-כשלמאזןוסך

תיקי ההשקעות  

הטובים ביותר באיזורי  

מסחר מעולים ונתונים  

חזקים  דמוגרפיים 

המבטיחים צמיחה  

לאורך זמן

26



לטווח ארוךתשואה אטרקטיבית בהשקעות יצירת 

27

הוקמה על ידי גזית

Equity One -IRR 21%ממונף *

יתרונות המיזוג

בהוצאות הנהלה וכלליות ח''שמיליון 6-כחסכון של תוך  Equity Oneבעלי המניות שללכלל  14%-השגת פרמיה של כ

. לגזית

. תוך הקטנת הסיכון והגדלת הנזילות, תזרים מזומנים גבוה ומפוזר יותר–לאחר העסקה 

המתמחה במרכזי קניות  ן "שיצר את קרן הנדלמיזוג , Regency Centersעם מוזגה , Equity One (NYSE: EQY), ב"חברת הבת של גזית גלוב בארה

מיליארד $15.6-של כEnterprise Value-ומיליארד 11.5$-של כעם שווי שוק מצטבר , ב"מעוגני סופרמרקט הגדולה בארה

S&P 500-ונכללת ב, ר שטח ברוטו להשכרה"מיליון מ 5.47~החברה הממוזגת כוללת 

Equity One 

מונפקת בבורסה  

של ניו יורק

Equity One רוכשת את

IRT   ומוסיפה לתיק

  92ההשקעות שלה

נכסים מניבים

עם  מיזוג 

Regency Centers

1992 1998 2003 2017

מיליון90$ מיליארד1.2$

מיליארד4.46$

,  על המיזוגלמועד ההכרזה עד  EQY-של גזית גלוב מהשקעתה בהממונפתשיעור התשואה הפנימי מבוסס על ניתוח הנהלה של התמורה חישוב  *

.ב"בדולרים ארה



בהנחה  , באיכות גבוהה, עירוני, קמעונאי, גלובלילהשקעה בתיק נכסים הזדמנות נדירה 

*4.5%של  דיווידנד בתשואת, נטוהנכסים משמעותית מערך 

.הנכסיאסטרטגיה ברורה לצמצום הפער בין שווי השוק לשווי 

עם ניסיון מוכח של עשרות שנים  , בעל אינטרס זהה לשאר בעלי המניות, חזקניהול צוות 

.למקסימוםביצירת ערך לבעלי המניות והבאתו 

.מחדשפיתוח ופיתוח , נכסיםהרחבת , הוןמיחזורצמיחה פנימית חזקה מפעילויות של 

.בשטחמנוסים צוותי ניהול נכסים 

השקעההזדמנות 

G תל אביב, צמרת

ישראל
2018במאי 92-בנכון לסגירת שוק  *

28
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Arkadyנתונים פיננסיים Pankrac ,
כיה'צ, פראג

29



ח"דירוג אגחברה

S&P  (דירוג מקומי)מעלותilAA- |יציב

(Moody’sסניף של )מידרוג
(דירוג מקומי)

Aa3il  |יציב

S&PBBB  |שלילי

Moody’sBaa1  |שלילי

Moody’sBaa3 |חיובי

S&PBBB- |יציב

FitchBBB-|חיובי

Moody’sBaa1  |יציב

S&PBBB+  |יציב

DBRSBBB (גבוה ) |יציב

Moody’sBaa2   |יציב

כלל החברות הבנות הציבוריות בעלות  –דירוג האשראי בקבוצה 

דירוג אשראי בינלאומי

30
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Liljeholmstorget, 

שבדיה, שטוקהולם

התמקדות בנכסים עירוניים עם  

צפיפות גבוהה בשווקים יציבים  

וצומחים

AAA 21.8% 2.1% קנדה

AAA 7.9% 2.3% נורבגיה

AAA 5.9% 2.6% שבדיה

AAA 0.9% 2.4% גרמניה

AA+ 12.4% 2.8% ב"ארה

AA+ 7.6% 2.5% פינלנד

56.5% AA+ ומעלה

AA- 2.3% 3.3% אסטוניה

AA- 4.1% 3.5% כיה'צ

A+ 1.4% 3.6% סלובקיה

A+ 8.5% 3.4% ישראל

BBB+ 13.2% 4.2% פולין

BBB- 5.6% 1.8% רוסיה  

BBB- 1.1% 4.2% רומניה

BBB- 0.4% 3.5% הונגריה

36.6%

BB 6.0% 2.5% ברזיל

6.0% מתחת לדירוג השקעה

S&Pדירוג מדינה NOI(1)-מה % ג"גידול תמ

57%

37%

6%

AA+ ומעלה דירוג השקעה אחר

מתחת לדירוג השקעה

יחסי NOI-מדינות ו

2018מחודש מאי ; Bloomberg: מקור

(1)NOI לנכון-Q1/2018  פרופורציונליועל בסיס 31



3

2

3

2

Q1.2018תוצאות עיקריות 

 Regency Centersשל כלל חברות הקבוצה לרבות של FFO-וכולל את חלקה היחסי של החברה ב EPRA-הכלכלי מחושב בהתאם לגישת ההנהלה וכללי ה FFO-ה( 1)

32

31/12/2017
31/3/2018

51.4
50.2

31/12/2017
31/03/2018

53.4%
53.9%

LTV0.5%-כשלגידול–מורחבסולו

ח''שמיליון221-כשלקיטון–עצמיהון

31/12/2017
31/3/2018

9,936
9,715

למניהח''ש1.2-כשלקיטון–למניהעצמיהון

31/12/2017
31/03/2018

52.6%
52.0%

LTV0.6%-כשלקיטון–מאוחד

Q1/2017
Q4/2017

Q1/2018

0.89 0.84 0.87

FFO(1)למניהכלכלי-

קודםרבעוןמול3.6%-כשלגידול

המקבילהרבעוןמול2.2%-כשלקיטון

Q1/2017
Q4/2017

Q1/2018

174

162
168

FFO( 1)כלכלי-

קודםרבעוןמול3.7%-כשלגידול

המקבילהרבעוןמול3.4%-כשלקיטון



3

3

3

3

לוח סילוקין מאוזן ופרוס לטווח ארוך

33

1,282
1,506

1,175
1,036 954

1,088 1,197

745

1,029

1,460

11.2%

13.1%

10.2%
9.0%

8.3%
9.5% 10.4%

6.5%
9.0%

12.7%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ולאחריה

5.2% 5.8% 5.1% 5.0% 5.0% 4.7% 4.7% 3.6% 4.3% 4.0%

ח''שבמיליוני

(*)

שנים4.4–ממוצעמ"מח

4.6%–התחייבויותעלממוצעתריבית

(לציוןבראשוןG City-מחלק)להשקעהן"בנדלמובטחתאשר, 6.5%שלבקופוןח''שמיליון755-כשלבסך( 'יסדרה)חובאגרותקרןתשלוםכולל)*( 



3

4

3

4

גמישות פיננסית= נזילות גבוהה 

34

1.3-בסך של כ( FCR)כלולה לא כולל יתרות נזילות וקווי אשראי ניתנים למשיכה בחברה . וקווי אשראי הניתנים למשיכהזמן קצר ע"ניי, מזומן(1)

'מיליארד ש ח'

5.8

3.7

ח"ש9.5

וחברותהחברה

המלאהבבעלותה

מאוחדותחברות

ח"שמיליארדינזילות

31/3/2018

(1)



ח  "בשהנתונים 

. אירו' מ11.4-לכבתמורה סיטיקוןמניות 11.4-ורכשה כ, דולר' מ338-לכבתמורה REGמיליון מניות 5.9מכרה החברה 2018במרץ 31לאחר תאריך (  1)

.  Internacionalלא מתואם לעסקת . מתואם בגין תנועות אלו2018במרץ 31-החוב נטו הינו החוב ליום ה

של  המיידיהמיועדים לתשלום עם מימושן  REGמיוחסות להשקעה במניות ח''שמיליון 389-מתוכן כ)ח''שמיליון 577ללא התחייבויות מס נדחות בסך  (2)

(.REGכל מניות  

.מנורמל לשנה2018ברבעון הראשון לשנת NOI-מבוסס על ה. Regencyשל NOI-ללא חלקה של החברה ב( 3)

מניות  )החזקות 

(2018מאי ,במיליונים

שיעור  

(%)החזקה 

ערך מאזני 

(2018מרץ ) 

ערך שוק

(2018במאי 29)

8.24.881,6981,698

79.632.64,5924,627

411.346.24,4013,213

225.659.64,6033,749

1002,8752,875

1001,9201,920

100452452

100632632ואחריםאירופה

21,17319,844כ נכסים"סה

10,877חוב נטו

NAV( נדחיםללא מסים)10,296

NAV53.22למניה

51.3%מינוף

2018במרץ 31-הליום

33.69(2018במאי 29)מניה מחיר 

193.5(מיליונים)מספר מניות 

6,519(ח''שמיליוני )שוק שווי 

21,930(חלק פרופורציונלי)חוב נטו 

(1,477)נכסים בפיתוח וקרקע

Regency (2,920)מניות פחות

24,052הכנסהסך כל הנכסים המניבים–שווי חברה 

NOI חלקה הפרופורציונלי של  –(3)יחסי לשנה

החברה
1,624

6.8%(Implied Cap)תשואה גלומה 

NAV- ושוק שווי מאזני לעומת שווי-Implied Cap

35

(1) (1)

(1)

(2)



תזרים מזומן מפעילות מוכפל מבוסס על הנחיית  . מבוסס על הכנסה תפעולית נטו ותזרים מזומן מפעילות פרופורציונליים שדווחו לציבור (*)

.2017בנובמבר 19-תזרים מזומן כלכלי מפעילות שפורסמה ב

9.2X-של כFFOמכפיל מחיר אטרקטיבי המשקף 
6.8%של(Implied Cap)ותשואה גלומה 

36

15.8x

18.9x

16.7x

13.4x12.7x12.5x
11.0x

12.4x

14.6x
13.8x14.0x

14.2x
14.1x

13.1x12.5x
13.5x

15.2x
13.7x

12.4x
11.0x10.6x

12.4x
11.9x

13.0x

9.8x

11.8x
10.3x

8.9x
10.1x

9.2x

7.28% 7.30%
7.55% 7.42%

7.10% 7.10% 7.09% 7.19% 7.00% 6.84% 6.75% 6.58% 6.52%
6.96%

7.06%

6.89%
6.80%

0x

5x

10x

15x

20x

25x

30x

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

FFO Multiple Implied Cap Rate



נספחים

G כפר סבא
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Equity One 

מונפקת בבורסה  

של ניו יורק

Equity One 

,IRTרוכשת את 

מוסיפה לתיק  

ההשקעות שלה  

נכסים מניבים 92

של  מימוש מוצלח 

-ההשקעה ב

ProMed

Properties

1992 20111998 2003 2004 20082005 2007 20092002 20102000

מבססת נוכחות 

בברזיל דרך גזית  

ברזילגלוב

2012 2013

גזית גלוב רוכשת  

Sektorאת 

הנורבגית דרך  

,  חברת הבת שלה

Citycon ,  תמורת

מיליארד€1.47

מתרחבת למרכז  

ומזרח אירופה על  

 Atriumידי רכישת 

CPIיחד עם 

 Equity Oneייסוד

ב"בארה

2015

גזית גלוב הופכת 

לבעלת מניות  

 First-השליטה ב

Capital Realty

גזית גלוב נכנסת  

לעסקי שירותי 

הבריאות ויוצרת את 

Royal Senior 

Care

גזית גלוב הופכת 

לבעלת מניות  

Citycon-שליטה ב

גזית גלוב מקימה 

גזית גלוב Gאת 

(פיתוח)ישראל 

הנפקה ראשונה  

לציבור של גזית  

ב"בארהגלוב

גזית גלוב הופכת 

לבעלת מניות  

-השליטה היחידה ב

Atrium

Citycon  מתרחבת

אסטוניה , לשבדיה

גזית גלוב. וליטא

מקימה את  

ProMed

מימוש מוצלח של  

 Royal-ההשקעה ב

Senior Care

גזית גלוב נכנסת  

לקנדה

1997 2016

 Equityמיזוג של 

One 

 Regencyעם

Centers

2017

גזית גלוב משיקה  

את חברת הבת  

להשקעות 

 Gazit, ב"בארה

Horizons

גזית גלובהתפתחותה של
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הנהלה

כצמןחיים 
ל"מייסד ומנכ

מיני'געדי 

ל כספים"ל וסמנכ"משנה למנכ
וייסנברגררמי 

ל וחשב"סמנכ

2016מינוארכספיםל"סמנכ

2010בשנתלקבוצההצטרף

כצמןחייםשלהצוותראשהיהלכןקודם

Equityשלאיזוריוחשב One

-במבקרח"כרושניםשבעשלניסיון

Deloitteב"בארה

מידעומערכותבחשבונאותלמדעיםבוגר

(2003)בהצטיינות,(טקיניה'וירג)

ב"בארהמוסמךחשבוןרואה

2004מיוליחשב

והדיווחהחשבותמחלקתאתמנהל

Ernst-במבקרח"רוהיהלכןקודם

&Young (2000 – 2004)

המכללה,עסקיםבמנהלבוגרתואר

אביבתל,למנהל

בישראלמוסמךחשבוןרואה

ובעלל"המנכ,המייסדהואכצמןחיים

.מ"בעגלובבגזיתשליטהמניות

Cityconר"יו Oyj(2010משנת)

Equityר"ויול"מנכ,מייסד One inc.

(2006-ל1992ביןל"מנכ)

Atriumר"יו European Real Estate

(2008משנת)

במרכזן"לנדלגלובגזיתמכוןמייסד

,(IDC)הבינתחומי

שללמשפטיםהספרביתבוגר

אביבתלאוניברסיטת
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צבי גורדון

ל השקעות"סמנכ

השקעותל"כשסמנכמשמשגורדוןצבי

גורדוןמר.2017מיוליגלובבגזית

סגןלתפקיד2015בשנתלגזיתהצטרף

שלהצוותוראשורכישותלמיזוגיםנשיא

לפני.ב"ארהגזיתבקבוצתהחברהר"יו

התמחהגורדוןמר,לגזיתהצטרפותו

.ב"בארהן"בנדלפרטיותהשקעותבקרן

בהצטיינותבוגרתוארבעלגורדוןמר

עםMBAותוארבינגהמטוןמאוניברסיטת

.סלואןMIT-מבכספיםהתמחות



דירקטוריון בינלאומי ובלתי תלוי

כצמןחיים 

ל ודירקטור"מנכ

Firstר"יובתפקידמשמשהואכיום.2018ינוארעד,הבכירהההנהלהבצוותחברנעשההוא1993בשנת.1992בשנתכמשקיעגלובגזיתלהצטרףסגל.'ידורי Capital Realty(TSX:FCR).

Equityר"יוסגןבתפקידסגלשימש,לכןקודם OneתאגידתוךאלשהתמזגהRegency Centers(NYSE:REG),וכן,ב"בארהביותרוהאיכותיתהגדולההקניותמרכזיחברתאתשיצרדבר

שם,לקנדהגלובגזיתשלבהתרחבותהחשובתפקידמילאסגל.קניותמרכזישלמחדשוהפיתוחהפיתוח,הרכישהבתחוםפועלסגל,1993משנת.Citycon(CTY1S:HEX)ר"יוכסגן

Firstשלוצמיחתהרכישתהאתהוביל Capital Realty.ל"ומנכנשיאבתפקידסגלשימש,2015עד2000משנתFirst Capital Realtyומ2008עד1998משנת.שלהר"היוהואוכיום-

.גלובגזיתל"מנכבתפקידסגלשימש,2018עד2017

און-רוני בר
דירקטור חיצוני

ר ועדת החוץ  "יו, ר ועדת ביקורת המדינה"יו, שר המדע והטכנולוגיה, שר התשתיות הלאומיות,  שר הפנים, ובהם שר הכלכלה(2003-2013)שונים בממשלת ישראל כיהן בתפקידים 

.בוגר בית הספר למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. שנים27און הקים וניהל חברת עורכי דין במשך -בר, לפני שהחל בשליחותו הציבורית. חבר כנסת, והביטחון

חיים בן דור
דירקטור

(.ישראל)מבקר ממשרד המשפטים ותעודת רואה חשבון , ירושלים, תואר בחשבונאות מהמכללה למנהל. יועץ תאגידי לכספים והשקעות

אורגלריאיר 
חיצונידירקטור

בהנדסה  .B.Sתואר . פרופסור אמריטוס בפקולטה למנהל של אוניברסיטת תל אביב. בבנק הפועליםכיהן כדירקטור קודם לכן . מעלות S&P-ור מועצת הבורסה של תל אביב "לשעבר יו

(.Carnegie-Mellonאוניברסיטת )בניהול  .Ph.D-ו( USC) בהנדסה .M.S; תעשייתית וניהול מהטכניון

זהבית כהן
דירקטורית

Apaxמשרדשותפה מנהלת וראש הינה כהן ' גב Partners ובעלת תואר וורטוןכהן מרצה בבית הספר ' גב. ישראלBA דוקייןבחשבונאות מאוניברסיטת ;MBAמאוניברסיטת פיטסבורג ו-

MA  אוניברסיטת פנסילבניה, וורטוןמבית הספר  .

ססלרדאגלס 
דירקטור

מנהל ומאוחר יותר  כיהן כדירקטור ססלרמר , 2008עד דצמבר   2005משנת . Bank of America Merrill Lynchן של "לשעבר ראש מחלקת השקעות קרן נדל..Macy’s Inc-ן ב"ל נדל"סמנכ

(.קורנל)בממשל  .Merrill Lynch .B.A-ן ב"אחד מראשי בנקאות השקעות נדל

דורי סגל
דירקטור
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Cityconר"יו.מ"בעגלובבגזיתהשליטהמניותובעלל"מנכ,מייסד Oyj(2010משנת).ר"ויול"מנכ,מייסדEquity One inc.(2006-ל1992ביןל"מנכ).ר"יוAtrium European Real

Estate(2008משנת).תחומי-הרבבמרכזן"לנדלגלובגזיתמכוןמייסד(IDC),אביבתלאוניברסיטתשללמשפטיםהספרביתבוגר.

אהוד ארנון

ר הדירקטוריון"יו

בוישראלדיסקונטבבנקשוקוחטיבתתאגידישוקאגףכראששימשבעברו.חדשותעסקיותוליוזמותלרווחיותהבנקאתהוביל,יורקניודיסקונטבנקל"ומנככנשיאלאחרונהעדשימש

:ובהםשוניםבתפקידיםכיהן.בירושליםהעבריתמהאוניברסיטהעסקיםבמנהלשניותוארבינלאומייםויחסיםבכלכלהראשוןתוארבעל,ארנון.שינוימחולליפרויקטיםשלשורההוביל
.פועליםבבנקודוברותציבוריחסיתחוםראש,פרנסיסקוסןסניףמנהל,חוץסחרמחלקתמנהלוסגן,HSBCשלהמייסדיםמצוותוחלקהמסחרענףראש,עסקיםאגףראש



תודה
קשרליצירת 

מיניעדי י

כספיםל "ל וסמנכ"משנה למנכ

+972.3.6948000

סגלסוןדורון לביא 

משקיעיםמנהל קשרי 

dlavi@gazitgroup.com

+972.3.6948037

G תל אביב, תל ברוך

ישראל
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