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 )"תקופה"( 8201 שנתורבעון הרביעי התוצאות  :גלוב גזית

 בתקופהו ברבעון שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים

 ( גידול בתזרים מנכסים נטוNOI) 8.8% -וברבעון של כ 5.8% -היחסי בתקופה של כ באיחוד; 

 3.1% -בתזרים נטו מנכסים זהים בתקופה של כידול ג; 

  ב 9.5%-של כברבעון גידול-FFO  ב 35.3% -למניה ושל כ- FFO   בנטרול)למניה (Regency  

  ;לעומת הרבעון המקביל

 545 -כל סולו מורחבברמת  מפעילות שוטפתהמזומנים תזרים ב 21.1% -כ של בתקופה גידול 

  ;ש''ח למניה( 2.83 -)כ מיליון ש''ח

 96.6% -לעומת השנה שעברה ל 1.0% -שיעור התפוסה גדל בכ; 

 המגיע מגידול ב מיליון ש''ח 481 -בחברות הפרטיות בתקופה של כ עליית ערך נדל"ן להשקעה- 

NOI   .והשבחת הנכסים 

  ש''ח למניה. 1.52 -ש''ח למניה מ 1.62-ל 6.6% -בכהשנתי הגדלת הדיבידנד 

השבחה, , ברכישה העוסקת אליתגלוב ן"נדל חברת, )"החברה"( (TASE: GZT) מ"בע גלוב גזית – 2019במרץ  18 ,אביב תל

היום על  מודיעה ,צומחיםאורבאניים  אזוריםב בעלי שימושים מעורביםונכסים  מסחריים רכזיםמ שלפיתוח וניהול 

 .)"תקופה"( 2018רביעי ושנת הפרסום הדו"חות הכספיים לרבעון 

  

 
 

3.1%
0.8% 1.2%

14.3%

5.1%

 First-קנדה
Capital

-צפון אירופה 
Citycon *

מרכז ומזרח  
-אירופה 
Atrium

ברזיל **ישראל

3.1%

**הקבוצה

399

434

Q4 2017 Q4 2018

8.8%

1,589 1,681

2017 2018

ח"מיליון ש5.8%

 אשתקד.עומת ל 3.1% -של כ 2018שנת ב (SP NOI) גידול בתזרים נטו מנכסים זהים

( NOIבתזרים מנכסים נטו ) 8.8% -גידול של כברבעון 

לעומת הרבעון המקביל  (FCRוכולל  REGהיחסי )ללא 
 .אשתקד

( NOIבתזרים מנכסים נטו ) 5.8% -גידול של כבתקופה 

לעומת התקופה המקבילה ( FCRוכולל  REGהיחסי )ללא 
 .אשתקד

 .0.5% -בהלסינקי, פינלנד, קטן בכ Iso Omenaבנטרול הנכס  (Citycon) מנכסים זהים נטו בצפון אירופה תזריםה*

 . 1.7% -ובישראל בכ 2.6% -גדל בכ 2017 3אשר הסתיים ברבעון  G City -** התזרים מנכסים זהים בקבוצה בנטרול השיפוץ ב

  

 מיליון ש"ח
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 כל את מימשהובכך  ש"חמיליארד  3.9 -של כ היקףב Regency Centers מניותמכרה החברה תקופה המהלך ב

המימון  בהוצאות קיטוןו ת הפרטיותבחברו FFO -קוזז לחלוטין עם גידול בממכירת המניות  FFO -הקיטון ב השקעתה.

  .תההנהלה והכלליו ובהוצאות

  

    

 

96.1% 96.0% 96.8% 97.2% 97.5%96.7% 96.4% 96.6% 96.8% 98.6%

קנדה צפון אירופה מרכז ומזרח 
אירופה

ברזיל ישראל

31/12/2017 31/12/2018

95.6% 96.6%

31/12/2017 31/12/2018

1.0%

131
177

31

Q4/2017 Q4/2018

162 177

ללא  

REG

ח"מיליון ש

ללא  

REG0.68
0.92

0.16

Q4/2017 Q4/2018

ללא

REG

ללא  

REG

0.84
ח''ש0.92

557 636

141 56

2017 2018

692698

ללא

REG

ח''מיליון ש

ללא

REG2.86
3.30

0.72
0.30

2017 2018

ללא  

REG

0.6%3.58 3.60

ללא

REG

ח''ש

FFO ב %35.1 -גידול של כ - *לרבעון- FFO בנטרול 

Regency .ב 9.3% -של כ גידול- FFO הכלכלי* לעומת 
מכירת מניות  עקב הגידול קוזז .אשתקד המקביל רבעוןה

Regency . 

 

 

FFO ב %35.3 -גידול של כ - לרבעון למניה-FFO  בנטרול

egencyR .ב %9.5 -כ של גידול-FFO *הגידול  .הכלכלי למניה

 . Regencyמכירת מניות  עקב קוזז

 

FFO ב %4.15 -גידול של כ - לתקופה למניה- FFO  בנטרול

egencyR. ב 60.% -כ של גידול-FFO  *לעומת התקופההכלכלי 

 . Regencyמכירת מניות  עקב . הגידול קוזזה אשתקדלהמקבי

 

FFO ב %2.14 -גידול של כ - לתקופה- FFO  בנטרולegencyR .

ה להמקבי לעומת התקופה הכלכלי* FFO-ב 0.9% -כ של קיטון

 .Regencyמכירת מניות  עקב בעיקר אשתקד

 

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

  בתקופה.  במלואה מומשהאשר ההשקעה בה 

FFO  ללאRegency FFO  מכלכלי- Regency 

 96.6% -על כ עמדו 2017, דצמברב 31לעומת  1%-שיעור התפוסה גדל בכ
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  סולו מורחבברמת  מפעילות שוטפתהמזומנים תזרים החברה מפרסמת לראשונה נתונים אודות: 

 

שינוי 20182017%

40932625.5%תזרים מפעילות שוטפת לפני דיבידנד מיוחד מ- ATR )מיליון ש''ח(

2.121.6726.9%תזרים מפעילות שוטפת לפני דיבדנד מיוחד מ- ATR למניה )ש"ח(

1361249.7%דיבידנד מיוחד מ-ATR )מיליון ש''ח(

54545021.1%תזרים מפעילות שוטפת לאחר דיבידנד מיוחד מ- ATR )מיליון ש''ח(

  2.832.3122.5%תזרים מפעילות שוטפת למניה לאחר דיבידנד מיוחד מ- ATR למניה )ש"ח(

 

מיליון  74 -מיליון ש''ח לעומת כ 66 -והסתכמו בכ 10.8% -הוצאות ההנהלה וכלליות ברמת החברה וחברות מטה קטנו בכ

 .2017ש''ח בשנת 

  

 ברבעון ש''ח ומיליון  481 -כ של בחברות הפרטיות נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח תקופהה במהלך

הגידול בשווי הנדל"ן להשקעה בנכסים בברזיל ובארה"ב.  , אשר נובעת בעיקר מגידול בדמי השכירותמיליון ש''ח 431 -כשל 

 150 -כח )מיליון ש'' 317 -קוזז עם ירידה בשווי הנדל"ן להשקעה בחברות הציבוריות, בעיקר סיטיקון, אשר קטנו בתקופה בכ

 יליון ש''ח חלקה של החברה(. מ 42 -מיליון ש''ח )כ 85 -כרבעון ב( ובמיליון ש''ח חלקה של החברה

 

53.4% 53.9%
43.5%

31/12/2017 31/12/2018 Pro Forma *

0.5%

52.6% 55.3% 52.7%

31/12/2017 31/12/2018 Pro Forma *

9,936 9,301
8,799

31/12/2017 31/12/2018 Pro Forma *

ח''מיליון ש

51.4
49.0 46.3

31/12/2017 31/12/2018 Pro Forma *

ח''ש

במהלך  קטן עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברהההון ה
בעיקר בשל ירידת מחיר  ,מיליון ש''ח 635 -בכ התקופה

, (הדוחבתקופת )שמומשה במלואה  Regencyמניית 
קנס מפירעון , קלהש מול הפעילות מטבעות שערי היחלשות

של אג"ח ורכישות עצמיות של  מוקדם בגין רכישות עצמיות
 אשר קוזזו עם עליה בשווי נכסים. מניות

ס לבעלי המניות של החברה המיוח למניה עצמיההון קיטון ב
בעיקר בשל ירידת  ,ש''ח למניה 2.4 -של כ במהלך התקופה

הדוח( , )שמומשה במלואה בתקופת  Regencyמחיר מניית 
קנס מפירעון ו קלהיחלשות שערי מטבעות הפעילות מול  הש

אשר קוזזו עם עליה  של אג"ח מוקדם בגין רכישות עצמיות
 . בשווי נכסים

 

 חוב נטו לסך מאזן )מאוחד( 

 

 חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחב(

* Forma Pro -  )בהנחה ועסקת המחושב  2018 דצמברב 31ליום והון עצמי חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחבFCR  תאושר
1

 . 
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 מרכזיות. נכון  בערים דומיננטיים בנכסים והתמקדות הפרטי ן"הנדל רכיב להגדלת האסטרטגיה החברה המשיכה ביישום

כמו  מסך שווי הנכסים. 46%-באחזקה פרטית צפוי לעמוד על כ, סך הנכסים תושלם  FCRובהנחה כי עסקת  הפרסום למועד

 אשתקד.  69% -ערי מטרופולין ביחס לכ 14-מרוכז ב משווי הנכסים בקבוצה 75%-כן, כיום, כ

 

 

 של הבלעדית בשליטתה שאינם בגורמים התלויה, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע בגדר הינה FCR עסקת השלמת 1 

 . תושלם העסקה כי ודאות כל לחברה אין. FCR של המניות בעלי מיעוט של ברוב FCR של הכללית האסיפה אישור לרבות, החברה
 

 

יישמנו חלק נוסף בתוכנית האסטרטגית שלנו, הכוללת מכירת חברות  שבועות"לפני מספר חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל החברה מסר: 

, כמו גם להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי. במסגרת זו הודענו על מכירת חברהבשלות ורווחיות ושימוש בתמורה להפחתת המינוף של ה

גם אישור  הכולליםורים עסקה הכפופה לאיש –מיליארד ש''ח  3.3 -, בתמורה לכFCRמרבית אחזקות הקבוצה בחברה הקנדית 

  . FCR -ב בעלי מניות המיעוט

 –לצד זאת אנו פועלים ליישום החלק המשלים באסטרטגיה, דבר הבא לידי ביטוי בתוצאות מצוינות של החברות הפרטיות שלנו 

. בארה"ב, 19.7% -בהן גדל בתקופה בכ NOI -הממשיכות להיות מנועי הצמיחה מהותיים בקבוצה, כאשר ה וארה"ב ישראל ,ברזיל

, ובכוונתנו להמשיך ולהגדילו. זה רבעוןב כבר התחלנו להתבסס עם תיק נכסים במיקומים לאו ברי תחליף, אשר ייצר ערך משמעותי

 14% -בהתאמה, והגידול בתזרים מנכסים זהים גדל בברזיל ביותר מ 2% -וב 10% -ב 2018הפדיונות בברזיל ובישראל גדלו בשנת 

, הביאו לגידול של כמעט חצי מיליארד ש''ח השנה בשווי הנדל"ן הפרטי בקבוצה בחברות הפרטיות NOI -העליות בבישראל.  5% -ובכ

 ".שלהם Cap -וזאת ללא שינוי כמעט ב

 

 תמצית תוצאות החברות הפרטיות

  התקופה גדל התזרים מנכסיםבמהלך ( נטוNOIבחברות הפרטיות בכ )- לעומת כמיליון ש''ח  365 -והסתכם לכ 19.7%- 

  .2017מיליון ש''ח בשנת  305

 רבעון גדל התזרים מנכסיםבמהלך ה ( נטוNOIבחברות הפרטיות בכ )- לעומת כמיליון ש''ח  104 -כוהסתכם ל 33.3%- 

 .רבעון המקביל אשתקדמיליון ש''ח ב 78

 

תפוסה

Q4/2018Q4/201731.12.201831.12.2017Q4.20182018 שנתQ4/20182018 שנת

3262.5%BRL 70.5BRL 68.43.1%10.3%9.9%₪ 270₪ 277 52₪ 96.8%14.3%₪ברזיל

29 30₪ 1.8%₪-106.11.2% 107.4₪ 395.1%₪ 41₪ ₪(1) 98.6%5.1%ישראל

NA₪ 7₪ 475.0%NANANANANA₪ 94 ₪ 94 (3)(2)84.3%ארה"ב 

NANA₪ 4₪ 333.3%NANANANANA₪ 37₪ 81גרמניה

481 431₪ 7833.3%₪ 104₪ ₪סה"כ

)1( הגידול בתזרים נטו מנכסים זהים בישראל בנטרול השיפוץ ב- G City הסתכם לכ- 1.7%. 

)2( שיעור התפוסה בארה"ב אינו כולל את הנכס Brickell במיאמי אשר מיועד להריסה ואינו מושכר והנכס Ceasar's Bay בברוקלין אשר נמצא בתפוסה של כ- 73.48% ולאחר תאריך המאזן נחתמו הסכמים להשכרת השטחים הפנויים בו. 

)3( גידול בשווי נדל"ן להשקעה בארה"ב כולל את הגידול בנכס Ceasar's Bay בהיקף של כ- 18.1 מיליון דולר )חלק החברה( אשר מסווג בספרי החברה כנכס בשליטה משותפת.

שכר דירה חודשי ממוצע 

בסיסי למ"ר

שינוי 

בתזרים נטו 

מנכסים 

)YoY( זהים

גידול בפדיון בנכסים 

זהים

גידול בשווי הוגן נדל"ן 

להשקעה )מיליון( NOI  (מיליון ש''ח)

שינוי %שינוי %
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 רכישות ומכירות נדל"ן להשקעה

 וןמילי 533 -בכ ועד למועד פרסום הדוח רבעוןה במהלך הסתכמו בחברה ובחברות בבעלותה המלאה נדל"ן להשקעהות רכיש 

 : ח"ש

 

עלות  הנכס

(מיליון ש''ח)שימוש

רחוב דיזינגוף,   קולנוע חן וסניף בנק לאומי

תל אביב

           102102541,421 ש''חאוקטובר 2018מסחרי

Newbury 341Boston$51191543,000ינואר 2019מסחרי ומשרדים           

159  Newbury Condo 

Harvard Square

Bostonמסחרי

Ground Lease

           $2491543,000 דצמבר 2018

Internacional – 10.1%פברואר 2019מסחריסאו פאולוBRL  155149584,367           

533סה"כ

עלות במטבע 

מקור )מיליונים(

אוכלוסייה ב- 3 

מייל )5 ק"מ( תאריך הרכישהמיקום

 
  .אירו מיליון 13.1 -לכ בתמורה בגרמניה נכס החברה מכרה לאחר תאריך הדיווח, מנגד

בעל שטח  Wars Sawa Juniorוורשה, פולין,  קניות במרכזמאוחדת )אטריום( מרכז רכשה חברה במהלך הרבעון, בנוסף, 

 (. ח"שמיליארד  1.27 -מיליון אירו )כ 301.5 -תמורת כאלפי מ"ר  26 -להשכרה של כ

 

 והרחבותבבניה  נכסים

 סיימה החברה את הרחבת הנכס  הרבעון במהלךMais מ"ר אשר הושכרו למספר דיירים בינלאומיים וכן  9,000 -בסאו פאולו בכ

צפויה להסתיים הקמתם של שני נכסים )כוכב  2019ח. בנוסף בשנת "מיליון ש 61למשרדים ממשלתיים בהשקעה כוללת של כ 

 22 -בכ NOI -ים להגדיל את הימ"ר אשר צפו 15,465 -בראשון לציון( בעלי שטח להשכרה של כ G Cityהצפון בתל אביב והרחבת 

 -מ"ר )חלק החברה כ 91,519 -פיתוחים עתידיים בשלבי תכנון בהיקף של כ בבעלותה המלאה ובחברות בחברה ח. "מיליון ש

 מ"ר(:  69,129

מיקוםפרויקט

שטח 

להשכרה 

שימושצפוי )מ"ר(

חלקה של 

מועד סיוםגזית גלוב

עלות 

להשלמה 

משוערת 

)מש"ח(

שווי בספרים 

ליום 

 31/12/2018

)מש"ח(

 NOI צפוי 

)מש"ח(

 NOI צפוי - 

חלקה של 

גזית )מש"ח(

פרויקטים שהסתיימו בשנת 2018

Mais 100%מסחר8,759סאו פאולו, ברזילהוספת קומהQ4/201861.43.1 (1)3.1 (1)

פרויקטים אשר צפויים להסתיים בשנת 2019

G Fashion 100%מסחר13,265ראשל"צQ4/2019681091515

100%Q1/2020178877מסחר2,200תל אביבG כוכב הצפון

15,46519722.3סה"כ פרויקטים אשר צפויים להסתיים בשנת 2019

פיתוחים עתידיים בשלבי תכנון

G כפר סבא - הרחבה ומגדל משרדים )הוגשה בקשה 

להיתר בניה לרחבת המסחר וכן תב"ע למשרדים(
---51%450מסחר25,000כפר סבא

G City מגדל משרדים )בחודש מרץ 2019 הופקדה 

תב"ע להתנגדויות(
---100%450-500מסחר50,000ראשל"צ 

מפעל המים - חנות ומטה משרדים דקטלון )אושרה 

בקשה להיתר בנייה לחפירה ודיפון(
26%Q4/2020164-1741312-143-3.5מסחר13,611כפר סבא

---100%35מסחר2,908סביוןסביון - הרחבת מסחר ומשרדים

91,519סה"כ פיתוחים עתידיים בשלבי תכנון

 )1( הרחבת Mais כוללת כ- 4,800 מ"ר לטובת הרשות הממשלתית Poupatempo אשר אינה משלמת שכר דירה במישרין, אך צפויה להגדיל את כמות המבקרים בנכס ב- 20,000 מבקרים ביום.

 

 כחלק מתכנית הרחבות בשלושה נכסים בוורשהמ"ר  20,300 -כהסתיימה בחברות מאוחדות בקבוצה בנייה של  הרבעון במהלך ,

. מיליון אירו 145 -הושקעו בה כ 2018בדצמבר  31מיליון אירו אשר עד ליום  300 -מ"ר בהיקף כולל של כ 60,000 -בוורשה של כ
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מ"ר בהשקעה כוללת של  24,000 -, שבדיה, בעל שטח להשכרה של כבגוטנבורג Molndal Galleriaבנוסף הושלמה בניית הנכס 

 מיליון אירו.  115 -כ

 

 בהשקעה  (ר"מ אלף 34 -כ גזית של חלקה) ר"מ אלף 65 -כ של בהיקף ובהרחבה בבניה נכסים בקבוצה מאוחדות בחברות, בנוסף

  .ח''ש מיליון 970 -כ 2018 בדצמבר 31 ליום נכון הושקעו מתוכם אשר ח''ש מיליארד 1.7כוללת של 

 
 פיננסי

 המיוחס הרווח. ח"ש מיליון 474 -בכ ובתקופה ח"ש מיליון 141 -בכ ברבעון הסתכם החברה מניות לבעלי המיוחס 2המתואם הרווח 

 3.00) ח"ש מיליון 583 -כ של רווח לעומת( בדילול למניה ח"ש 0.84 -כ) ח"ש מיליון 160 -בכ ברבעון הסתכם החברה מניות לבעלי

 נובע אשתקד המקביל לרבעון ביחס החברה מניות לבעלי המיוחס ברווח קיטוןה. אשתקד המקביל ברבעון( בדילול למניה ח"ש

 המס בשיעור קיטון בעקבות אשתקד המקביל ברבעון שנרשמו ח''ש מיליון 421 -כ של בסך מיסים מהכנסות מקיטון בעיקר

( למניה ח"ש 1.32 -כ) ח"ש מיליון 253 -בכ הסתכם 2018 בשנת רההחב מניות לבעלי המיוחס ההפסד. 21% -ל 35% -מ ב"בארה

 במהלך שנמכרו Regency מניות משערוך בעיקר נובע ההפסד. אשתקד( למניה ח"ש 2.49 -כ) ח"ש מיליון 493 -כ של רווח לעומת

 . )חלק החברה( מיליון ש''ח 154 -אג"ח בסך של כ מוקדם של פירעון, וכן מקנסות בגין התקופה

 

 8.3 -כ של בהיקף מנוצלים בלתי מאושרים אשראי וקווי נזילות יתרות שלה חדותהמאו ולחברות חברהל, 2018 דצמברב 31 ליום 

 מזומנים ח''ש מיליארד 1.76 הכוללים המלאה בבעלותה בנות ובחברות בחברה ח"ש מיליארד 4.6 -כ מתוכם, ח"ש מיליארד

 יתרות .ח"ש מיליארד 1.5 -כ של בסך אשראי וקווי נזילות יתרות First Capital -ל, בנוסף .קצר לזמן ופיקדונות מזומנים ושווי

 .FCR עסקת תאושר וכאשר אם, להתקבל הצפויים ח"ש מיליארד 3.0-כ של בסך נטו תקבולים ותכולל ןאינ ואל

  המוצג משועבד שאינו בפיתוח להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל לחברה לחברות בנות בבעלותה המלאה 2018בדצמבר  31ליום 

 להשקעה ן"והנדל להשקעה ן"הנדל מסך 77% -כמיליארד ש"ח בישראל.  2-מהם כ ח"ש מיליארד 6.2 -כ של בשווי בספרים

 .אינו משועבד בפיתוח

 4.93% -של כ ממוצעת ריבית לעומת 3.96% -הינה כ 2018,דצמברב 31ברמת הסולו המורחב ליום  ממוצעת על החובהריבית ה 

 . 2017, דצמברב 31ליום 

  במסגרת הרחבת סדרת אג"ח י"ג. התשואה לפדיון במכרז נסגרה על  ח"שמיליון  549 -גייסה החברה כ 2018באוקטובר,  22ביום

 )צמוד מדד(.   2.79%

 אשר הריבית  ח"שמיליון  1,102 -במהלך השנה כולה ביצעה החברה רכישות עצמיות של סדרות אג"ח ד' וי' בהיקף כולל של כ

  .5.9%הממוצעת בגינן הינה 

 31שנים ביום  4.26 -שנים לעומת כ 4.45 -מח"מ החוב בחברה ובחברות בבעלותה המלאה במועד הפרסום הוארך ועמד על כ 

 . 2017בדצמבר, 

 ח"שמיליון  113 -ת עצמיות של מניית החברה הסתכמו במהלך השנה בכורכיש. 

 מניות לבעלי 2019אפריל ב 16 ביום משולם להיות הצפוי למניה ח"ש 0.405 של בסך רבעוני דיבידנד חלוקת על הכריזה החברה 

 .9201 אפרילב 7 ליום הרשומים

 

 

והפסד מפירעון מוקדם  למדד הצמדה, נכסים שערוכי, מס אחרי, Regency מניות משערוך והפסד פיננסיים מנגזרים נטו הפסד השפעת בנטרול החברה מניות לבעלי רווח 2

 .של חוב נושא ריבית
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 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן

 ש''ח.מיליון  79 -לאחר תאריך המאזן רכשה החברה מניות של עצמה בהיקף של כ  

 המותנית בין היתר באישור רוב בעלי מניות המיעוט של  בקנדה ת ענקעסקלמרץ דיווח החברה על  1-בFCR  התקשרהבמסגרתה 

 FCRמיליון מניות  80 -)מתוך כ FCRמניות של חברת  מיליון 58 סך של למכירת הסכמיםוחברה בת בבעלותה המלאה, ב החברה

 מיליארד 3.3 -כ, קנדי דולר מיליארד 1.2 -כ של ברוטו כוללת ובתמורה למניה קנדי דולר 20.60 של במחיר אשר בבעלות החברה(

  .9.9% -לכ 31.3% -מכ FCR של ההצבעה ומזכויות מניותיה של החברה בהוןש"ח. ככל ותושלם העסקה תקטן אחזקתה 

  מהון  5.3% -מיליון מניות החברה )המהוות כ 10אישר דירקטוריון החברה הצעת רכש, על ידי החברה, לעד  2019במרס  17ביום

 ש"ח למניה. 29המניות של החברה( במחיר של 

 

 כלכלי FFOתחזית 

 על להלן מובאת FFO-ה תחזית. ואירופה אמריקה בצפון אחרות ן"נדל בחברות כמקובל, שלה FFO-ה תחזית את מפרסמת החברה

 .החברה של והתפעוליות העסקיות תוצאותיה בדבר החברה הנהלת של הערכותיה את להציג מנת

, ציבוריות מוחזקות חברות של FFO תחזיות לרבות, הנהלה והערכות ציבורי מידע על המתבססת 2019 לשנת FFO -ה תחזית להלן

 :הבאות ההנחות על וכן, שפורסמו ככל
 

 .הדיווח לתאריך הידועים הריבית ושיעורי חליפין שערי •

 .החברה של העבודה תוכנית פי על נכסים בפיתוח השקעות, מכירות, רכישות •

 .הקבוצה פעילות על המשפיעים צפויים לא מהותיים אירועים ללא •

 FCR עסקת ללא  

  2019  2018 

 REG בנטרול FFO  תחזית  

FFO  636  676-661  (ח"ש מליוני) כלכלי 

FFO  (ח"ש) למניה כלכלי 
 3.64-3.56  3.30 

 

 FCR עסקת השלמת בהנחת  

  2019  2018 

 עסקת את הכוללת תחזית  

FCR*  פרופורמה** 

FFO  556  592-577  (ח"ש מליוני) כלכלי 

FFO  2.89  3.18-3.10  (ח"ש) למניה כלכלי 

 הכספיים. לדוחות ג'37 באור ראה ,FCR -ב ההחזקות מרבית למכירת העסקה השלמת בהנחת *

 המניות בגין FCR תוצאות וכן REG תוצאות בנטרול הינם 2018 לשנת הפרופורמה נתוני .האמורות התקופות בין השוואה לשם הינם הפרופורמה נתוני הצגת **

 .הכספיים לדוחות ג'37 באור ראה למכירתם, מותנים בהסכמים התקשרה החברה שלגביהם

 

 ההנחות על המבוססת, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינה 2019 לשנת החברה של FFO -ה תחזית
 עתידיים עניינים או לאירועים בנוגע -הקבוצה וחברות החברה הנהלת של אומדנים או הערכות לרבות, לעיל המפורטות
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 בפועל והתוצאות חלקה או כולה, תתממש התחזית כי וודאות כל אין. הקבוצה של בשליטתה ואינה ודאית אינה שהתממשותם
 .והקבוצה החברה בשליטת שאינם באירועים תלות בשל, היתר בין, וזאת, לעיל המפורטת מהתחזית שונות להיות עלולות

 

 

 

 

 גלוב אודות גזית

 מעורבים שימושים בעלי ונכסים מסחריים מרכזים של וניהול פיתוח, השבחה, ברכישה העוסקת גלובאלית חברה הנה גלוב גזית

 גלוב גזית. צומחים אורבאניים באזורים מרכזיות בערים התמקדות תוך אירופה ומזרח מרכז, צפון, ישראל, ברזיל, אמריקה בצפון

 נכסים 103 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2018 דצמברב 31 ליום. 35 א"ת במדד ונכללת( TASE: GZT) אביב בתל בבורסה נסחרת

 החזיקה 2018 דצמברב 31 ליום, בנוסף. ח"ש מיליארד 41 -כ של בשווי ר"מ מיליון 2.5 -כ של להשכרה בנוי שטח על המשתרעים

התקשרה בעסקה הודיעה החברה כי  2019במרץ  1ביום .  First Capital Realty Inc של המניות מהון 31.3% -בכ החברה

. אם וכאשר תושלם העסקה תיוותר במזומן ש"ח מיליארד 3.3-כ תמורת FCR אחזקתה בחברת מרבית אסטרטגית למימוש

 .FCRממניות  9.9%החברה עם אחזקה של 

 www.gazitglobe.com מידע נוסף באתר החברה:

 :ואנליסטים משקיעים

 dlavi@gazitgroup.com, 8440088-052: נייד, 6948000-03: טל, גלוב גזית, משקיעים קשרי מנהל, סגלסון לביא דורון

 תזכורת לשיחת ועידה 

**************************************** 

 . התוצאות לסקירת ועידה שיחת - 10:00 בשעה 2019, מרץב 18, שני יום

  דקות מספר להתקשר מוזמנים בשיחה להשתתף המעוניינים

 03-9180664 : לטלפון האמורה השעה לפני

 

 להוריד מאתר החברה סמוך לשעת הועידהשיחת הועידה תלווה במצגת אותה ניתן 

 globe.comwww.gazit  וכן ממערכות הדיווחים של הבורסה 

 

http://www.gazitglobe.com/
mailto:dlavi@gazitgroup.com
http://www.gazitglobe.com/

