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 9201 נתששל המחצית הראשונה רבעון השני והתוצאות  את מפרסמת גלוב גזית

בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים המשך שיפור  

 7.0% -של כ גידול ( בתזרים מנכסים נטוNOI) 2019 שנתבחצי השנה הראשונה של  יחסי באיחוד 

 ;אשתקד המקבילה )"תקופה"(  לעומת התקופה

  זהיםגידול בתזרים נטו מנכסים (NOI)  3.7% -כ)גידול של בנטרול רוסיה  4.1% -של כבתקופה 

  ;אשתקד ההמקביל כולל רוסיה( לעומת התקופה

  :נטו מנכסים התזריםבחברות הפרטיות (NOI )התקופה לעומתבתקופה  28.1% -בכ גדל 

 ;מיליון ש''ח 214 -לכ  והסתכם אשתקד המקבילה

  ב 26.2% -של כגידול- FFO  בנטרול( למניהRegency  ו- FCR) לעומת התקופה  בתקופה

  ;המקבילה אשתקד

 לעומת 14% -בכ גדל מורחב סולו ברמת בתקופה למניה שוטפת מפעילות המזומנים תזרים 

 ;ש''ח למניה 1.06 -אשתקד והסתכם בכ ההמקביל התקופה

 

 העוסקת גלובאלית ן"נדל חברת, )"החברה"( (TASE: GZT) מ"בע גלוב גזית – 2019 באוגוסט 21 ,אביב תל

אורבאניים  באזורים בעלי שימושים מעורביםונכסים  מסחריים מרכזים השבחה, פיתוח וניהול של, ברכישה

 .2019שנת למחצית הראשונה לושני ההדו"חות הכספיים לרבעון  אתהיום  פרסמה ,אוכלוסין צפופי

  

625
669

H1 2018 H1 2019

320
338

Q2 2018 Q2 2019

ח''מיליון ש

( היחסי )ללא NOIבתזרים מנכסים נטו ) 7.0% -ידול של כג

REG ללאו FCR) אשתקד ההמקביל בתקופה לעומת תקופה. 

 מיליון ש"ח

( היחסי )ללא NOIבתזרים מנכסים נטו ) 5.6% -ידול של כג

REG ללאו FCR ) לעומת הרבעון המקביל אשתקד.ברבעון 
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 תוצאות החברות הפרטיות תמצית

 ( התזרים מנכסים נטוNOI בחברות הפרטיות )מיליון ש''ח 214 -לעומת התקופה המקבילה והסתכם לכ 28.1% -גדל בכ 

  .תקופה המקבילה אשתקדמיליון ש''ח ב 167 -לעומת כ

  2018ביוני  30 יום בישראל לעומת 2.8% -בברזיל ובכ 25.4% -גדל בכ 2019ביוני  30ליום שכר הדירה הממוצע למ"ר . 

 בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  4.9%-בברזיל ובכ 10% -כמות המבקרים בנכסים זהים בתקופה גדלה בכ 

 בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 1.2% -ובכבברזיל  10.7% -הפדיון בנכסים זהים בתקופה גדל בכ 

 

תפוסה

H1/2019H1/2018% 30.6.201930.6.2018שינוי

6944.9%BRL 79.0BRL 63.025.4%10.7%10.0% 100₪ 95.6%₪ברזיל

107.02.8%1.2%4.9% 110.0₪ 806.3%₪ 85₪ 98.5%₪ישראל

10120.0%NANANANANA 22₪ ₪(1) 96.0%ארה"ב 

NA₪ 7₪ 8-12.5%NANANANANAאירופה- אחר )2(

16728.1% 214₪ ₪סה"כ

)2( הקיטון מול התקופה המקבילה נובע ממכירת נכס בגרמניה.

)1( שיעור התפוסה בארה"ב אינו כולל את הנכס Brickell במיאמי אשר מיועד להריסה ואינו מושכר, וכולל את הנכס Ceasar's Bay בברוקלין, אשר ביום 30 

ביוני 2019 נמצא בתפוסה של כ- 72.7%, ולמועד פרסום הדוח נחתמו הסכמים להשכרת השטחים הפנויים בו וכולל חוזים אלו התפוסה בנכס הינה כ- 99% 

ובסה"כ התפוסה בארה"ב הינה 96%.

גידול בכמות 

המבקרים 

בנכסים זהים 

בתקופה מול 

תקופה מקבילה

NOI  (מיליון ש''ח)

שכר דירה חודשי ממוצע 

בסיסי למ"ר

שינוי %

גידול בפדיון 

בנכסים זהים 

בתקופה מול 

תקופה מקבילה

 

 

0.1%
1.5%

23.2%

1.3%
4.1%

צפון אירופה   מרכז ומזרח  
*אירופה 

ברזיל ישראל *הקבוצה

96.2% 95.5%

31/03/2019 30/06/2019

( בתקופה בנטרול SP NOIגידול בתזרים נטו מנכסים זהים )
 אשתקד. ההמקבילהתקופה עומת ל 4.1% -רוסיה של כ

 .95.5% -בכ והסתכם גבוה נותר התפוסה שיעור

, ובסה"כ ברמת %0.5 -התזרים מנכסים זהים נטו במרכז ומזרח אירופה כולל רוסיה גדל בכ*

. %3.7 -הקבוצה גדל בכ  
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  מניה,ש''ח ל 1.06 -והסתכם לכ בתקופה 14% -גדל בכ סולו מורחבברמת למניה  מפעילות שוטפתהמזומנים תזרים 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

H1/2019H1/2018% שינוי

19717910.1%תזרים מפעילות שוטפת לפני דיבידנד מיוחד מ- ATR )מיליון ש''ח(

 1.060.9314.0%תזרים מפעילות שוטפת לפני דיבדנד מיוחד מ- ATR למניה )ש"ח(

 

משקפות המשך גידול בהכנסות תוך שמירה על ומחצית השנה תוצאות הרבעון "חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל החברה מסר: 

. אנו ממשיכים ביישום התכנית המלאה תפוסה גבוהה מאד בכל הטריטוריות ובמיוחד בחברות הפרטיות אשר בבעלותנו

 בסולו מורחב.  50%-שלנו למעבר לאחזקות פרטיות ושמירה על רמת מינוף נאותה הנמוכה מ האסטרטגית

שמעותי ביישום צעד מעליה הודענו לאחר תאריך הדוח, באם תושלם, מהווה  והפיכתה לחברה פרטית, אטריום רכישתעסקת 

 זו. ף הפעולה עם מנורה מבטחים בעסקהשמחים על שיתו אנותכנית זו. 

קדות בנכסים אורבאניים צפופי אוכלוסין מוכיחה את עצמה. רבעון אחרי רבעון אנו עדים לעלייה עקבית בשכר הדירה ההתמ

. אנו גם ממשיכים ליישם את עירוב ולגידול בכל הפרמטרים התפעוליים בו למ"ר שאנו מקבלים בתיק הנכסים שלנו

235 288

108

H1/2018 H1/2019

343 318
ח"מיליון ש

1.22
1.54

0.55
0.17

H1/2018 H1/2019

1.77 1.71
ח''ש

124 142

51

Q2/2018 Q2/2019

175

147

ח"מיליון ש

0.64
0.77

0.27

Q2/2018 Q2/2019

0.91

0.80

ח''ש

FFO כלכלי מ-  Regency ומ- FCR FFO ללא   Regency ו- FCR 

FFO ב %5.14 -גידול של כ - ברבעון- FFO בנטרול Regency 

 רבעוןהכלכלי* לעומת ה FFO -ב 16.0% -. קיטון של כFCR-ו

 -ו Regencyמכירת מניות מאשתקד. הקיטון נבע  המקביל

FCR . 

 

 

FFO ב %3.20 -גידול של כ - ברבעון למניה-FFO  בנטרול

egencyR ו-FCR. ב %12.1 -כ של קיטון-FFO *הכלכלי למניה 

 . FCR -ו Regencyמכירת מניות הקיטון נבע מ

 . 

 

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

  .השקעה בה מומשה במהלך התקופהאשר מרבית ה FCR -במלואה ו מומשהההשקעה בה 

FFO ב %2.22 -גידול של כ - בתקופה- FFO בנטרול 

Regency ו-FCRב %3.7 -. קיטון של כ- FFO  *הכלכלי
מכירת ה אשתקד. הקיטון נבע מהמקביל לעומת התקופה

 . FCR -ו Regencyמניות 

 

 

FFO  ב %2.26 -גידול של כ -למניה בתקופה-FFO  בנטרול

egencyR ו-FCR. ב %4.3 -כ של קיטון-FFO  *הכלכלי למניה

 . FCR -ו Regencyמכירת מניות הקיטון נבע מ

 . 

 

FFO ללא   Regency ו- FCR FFO כלכלי מ-  Regency ומ- FCR 
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מרכזים ה בסביבת , בעיקרונמשיך לעשות זאת גם בעתיד ככלי נוסף ליצירת ערך, בעבר בנכסים, עליו דיברנו השימושים

 ". אורבאניים בהם אנו פועליםה

 

 

 

 

 אירועים עסקיים מהותיים

  חזקתה בחברת מרבית ההשלימה החברה את מכירת  2019, באפריל 16ביוםFirst Capital Realty Inc "(FCRובתמורה )" 

 מיליון 21.6 -בכ החברה מחזיקה המכירה לאחר. ח''ש מיליארד 3.2 -כ, קנדי דולר מיליארד 1.2 -כ של ברוטו כוללת

 האסטרטגיה יישום. המכירה הינה המשך FCR של ההצבעה ומזכויות מניותיה מהון 9.9% -כ המהוות FCR  מניות

  .והורדת המינוף הפרטי ן"הנדל רכיב להגדלת

  ,בבעלות אינן אשר המניות כל לרכישת בהסכם התקשרה כיהודיעה החברה  2019, ביולי 23 ביוםלאחר תאריך המאזן 

אירו למניה  3.75מיליון מניות(, במחיר של  150 -כ)אטריום  הבת חברת של המניות מהון 40% -כ המהוות החברה

 בהסכם החברה התקשרה, ההסכם חתימת עם במקביל(. ח''שמיליארד  2.2 -מיליון אירו )כ 565 -ובתמורה כוללת של כ

 -כ מבטחים למנורה החברה תמכור, שתאושר וככל אם, ההרכיש עסקת השלמת עם בבד בד פיו על מבטחים מנורה עם

 אירו מיליון 150 -כ של לסך בתמורה וזאת, המניות את החברה רכשה בו למחיר זהה במחיר, אטריום מניות מהון 12%

 בסך מיוחד דיבידנד( החברה לרבות) מניותיה בעלי לכל לחלק אטריום בכוונת העסקה השלמת לפני .(ח''ש מיליון 600 -כ)

 475 -בכ להסתכם צפוי הרכישה עלות וסך למניה אירו 3.15 -לכ העסקה מחיר יותאם שלאחריו למניה אירו 0.60 -כ של

 (. ח''ש מיליארד 1.9 -כ) אירו מיליון

 אירו מיליארד 2.7 -בכ לגדול צפוי פרטית באחזקה הנכסים סך ,ומכירת המניות למנורה ,העסקה השלמת לאחר 

 (. מורחב סולו) הנכסים שווי מסך 78%-כ ולהוות( ח"ש מיליארד 10.5 -כ)

 ה- FFO ח''ש 3.60 -כ) ח''ש מיליון 671 -לכ(, למניה ח''ש 0.46 -כ) ח''ש מיליון 86 -בכ לגדול צפוי החברה של 

 .15% -כ של גידול, *(למניה

 ש''ח למניה(.  1.71 -מיליון ש''ח )כ 308 -החברה צפוי לגדול בכ העצמי של הוןה 

 

 8% על תעלה שלא בכמות, נוסף ישראלי מוסדי למשקיע אטריום מניות של נוספת כמות למכור צעותה בוחנת החברה

 .המניות את החברה רכשה בו למחיר זהה במחיר ,אטריוםשל  מניותה הון מסך

 אינם מתחשבים באפשרות הכנסת שותף מוסדי נוסף מעבר למנורה.  שלעילהנתונים 

 

מיוחד מקרב בעלי מניות  רובכפופה בין השאר לאישור היא ו 2020להתבצע בחודש ינואר צפויה העסקה  השלמת

 .באי ג'רזי המשפט בית ולאישורשל אטריום  המיעוט

 

 . 2019של החברה לשנת  FFO -* על בסיס תחזית ה
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 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 •
 
 

 
 2018שנת 

 פרופורמה*
1-6/2019 

 בפועל
 2019תחזית לשנת 

 )ללא שינוי(**
למניה  FFOתחזית 

 פרו פורמה***

FFO  )655 כלכלי )מיליוני ש"ח  183  592-577  677-662  

FFO  )98.2 כלכלי למניה )ש"ח  .711  3.18-3.10  3.64-3.56  

 ותהמני בגין FCR תוצאות וכן Regency תוצאות בנטרול הינם 2018 לשנת הפרופורמה נתוני האמורות. התקופות בין השוואה לשם הינה הפרופורמה נתוני הצגת *

  .2019 אפריל בחודש מכרה שהחברה

  .FCR -ב ההחזקות מרבית מכירת השלמת בהנחת שניתנה תחזית **

 נוסף. מוסדי שותף הכנסת באפשרות מתחשבים לא הנתונים באטריום. המיעוט מניות רכישת עסקת להשלמת הכפופה תחזית  ***

 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

 בפועל והתוצאות חלקה או כולה, תתממש התחזית כי וודאות כל אין. הקבוצה של בשליטתהואינם  ודאית אינה שהתממשותם
 .והקבוצה החברה בשליטת שאינם באירועים תלות בשל, היתר בין, וזאת, לעיל המפורטת מהתחזית שונות להיות עלולות

 

 

 

 

 

53.9%
47.1% 48.9%

31/12/2018 30/06/2019 Pro Forma*

55.3% 55.1% 58.0%

31/12/2018 30/06/2019 Pro Forma*

 חוב נטו לסך מאזן )מאוחד( 

 

 חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחב(

 השלמת עסקת אטריום* לאחר 
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 במהלך הרבעון ועד למועד הדיווח  רכישות ומכירות נדל"ן להשקעה

עלות  הנכס

(מיליון ש''ח)שימוש

MarketplaceBoston$106           $82294389,000אפריל 2019מסחרי ומשרדיםK

Chestnut St. 1618-22Philadelphia$77           $31112494,000ספטמבר 2019*מסחרי ומשרדיםK

406סה"כ

* החברה התקשרה בהסכם מחייב לרכישת הנכס בחודש אוגוסט 2019 והעסקה צפויה להיסגר בחודש ספטמבר 2019.

עלות במטבע 

מקור )מיליונים(

אוכלוסייה ב- 3 

מייל )5 ק"מ(

הכנסה ממוצעת 

למשק בית 

ברדיוס 5 ק"מ תאריך הרכישהמיקום

 
 

 

 והרחבותבבניה  נכסים

מיליארד ש''ח )חלק החברה(, כמפורט  1.7 -, בקבוצה נכסים בבנייה ובהרחבה בהשקעה כוללת של כ2019, ביוני 30נכון ליום 
 להלן: 

 מ"ר )כוכב הצפון בתל אביב והרחבת  15,465 -בחברה ובחברות בבעלותה המלאה שני פרויקטים בבנייה בעלי שטח להשכרה של כ

G City 2019שנת רבעון הרביעי של הבמהלך  אשר מסירתם לדיירים צפויהמיליון ש''ח  284 -בעלות כוללת של כן לציון( שוברא. 

 פרויקטים ארבעה בבעלותה המלאה ובחברות בחברה, ףמיליון ש"ח. בנוס 22 -בכ NOI -צפויים להגדיל את הפרויקטים אלה 

 -בחברה בכ NOI -את ה צפויים להגדיל)חלק החברה( אשר  מיליון ש''ח 925-980 -בהשקעה כוללת של כ בשלבי תכנון לבנייה
  :מיליון ש''ח )חלק החברה( 81-88

מיקוםפרויקט

שטח 

להשכרה 

שימושצפוי )מ"ר(

חלקה של 

מועד סיוםגזית גלוב

עלות 

להשלמה 

משוערת 

 ,100%(

מש"ח(

השקעה 

בפועל עד 

ליום 

 30/6/2019

)מש"ח(

 NOI 

שנתי צפוי 

)מש"ח(

NOI שנתי 

צפוי - חלקה 

של גזית 

)מש"ח(

פרויקטים אשר צפויים להסתיים בשנת 2019

100%Q4/20191210277מסחר2,200תל אביבG כוכב הצפון )התקבל טופס 4(

G Fashion 100%מסחר13,265ראשל"צQ4/2019541161515

15,4652182222סה"כ פרויקטים אשר צפויים להסתיים בשנת 2019

פרויקטים בשלבי בנייה

מפעל המים - חנות ומטה משרדים דקטלון )התקבל 

היתר בנייה לחפירה ודיפון והעבודות החלו(
25.5%Q2/2021164-1741312-143-3.5מסחר13,611כפר סבא

פרויקטים בשלבי תכנון

G City מגדל משרדים )אושרה התכנית למתן תוקף 

והחברה פועלת לקבלת היתר. צפי לתחילת עבודות 

חפירה ודיפון ברבעון השלישי בשנת 2020(

60,000ראשל"צ 
משרדים 

ומסחר
100%Q4/2024585-615-52-5552-55

סביון - הרחבת מסחר ומשרדים )הוגשה בקשה להיתר 

בניה. עבודות צפויות להתחיל בסוף שנת 2019(
100%Q1/202152-7.57.5מסחר4,500סביון

G כפר סבא - הרחבה ומגדל משרדים. תב"ע למגדל 

משרדים אושרה להפקדה בתנאים. הוגשה בקשה להיתר 

בניה להרחבת המסחר.

51%Q1/2024475-515-39-4220-22מסחר40,000כפר סבא

Brickell - נבחנות מספר חלופות לניצול הזכויות הקיימות 

35,000מיאמי, פלורידהל-48 קומות לשימוש מעורב של מסחר ומגורים להשכרה

מסחר, 

משרדים 

ומגורים

100%

109-11981-88(חלק החברה 119,900 מ"ר)153,111סה"כ פרויקטים בשלבי בנייה ותכנון

NA

 

 כ גזית של חלקה) ר"מ אלף 65 -כ של בהיקף ובהרחבה בבניה נכסים מאוחדות באירופה )סיטיקון ואטריום( בחברות, בנוסף- 

)ללא העלות להשלמת בניית הנכס  (מיליון ש''ח 465 -חלקה של גזית כ) ח''ש יליוןמ 845של בהשקעה כוללת  (ר"מ אלף 34

Lippulaiva מיליון 792 -כ 2019 ביוני 30 ליום נכון הושקעו מתוכם אשר אשר נמצאת במו"מ מול ספק הבניה( , פינלנד,בהלסינקי 

  .ח''ש
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 פיננסי

  ש''ח למניה. 45.2 -מיליון ש''ח, כ 8,344 -בכ הסתכםההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה 

 ש''ח, מיליון  90 -כ של בחברה ובחברות מאוחדות נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוחב ערך ירידתנרשמה  רבעוןה במהלך

 אשר נבעה בעיקר מירידת ערך נדל"ן להשקעה בצפון אירופה. 

 ש''ח מיליון 331 -בכ ברבעון הסתכם החברה מניות לבעלי המיוחס 2המתואם הרווח. 

מיליון ש''ח  414 -ש''ח למניה( לעומת הפסד של כ 0.22 -מיליון ש''ח )כ 41 -לבעלי המניות בתקופה הסתכם בכההפסד המיוחס 

 אשתקד המקבילה לתקופה ביחס החברה מניות לבעלי המיוחס בהפסד ש''ח למניה( בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון 2.14 -)כ

וכן הפסד משערוך  אשתקד ההמקביל בתקופה לעומת הפסד משערוך נגזרים בתקופהמרווח משערוך נגזרים שנרשם  בעיקר נובע

 המיוחס ההפסדבתקופה.  FCRקוזז עם ההפסד כתוצאה ממכירת מניות הקיטון  .בתקופה המקבילה אשתקד REG -ההשקעה ב

 0.37) ח"ש מיליון 72 -כ של רווח לעומת( בדילול למניה ח"ש 0.45 -כ) ח"ש מיליון 83 -בכ ברבעון הסתכם החברה מניות לבעלי

 . אשתקד המקביל ברבעון( בדילול למניה ח"ש

 למדד. הצמדהו נכסים שערוכי, (מסה )בניכוי השפעת FCR מניות ממכירת והפסד פיננסיים מנגזרים נטו רווח השפעת בנטרול החברה מניות לבעלי רווח 2

 

 7.7 -כ של בהיקף מנוצלים בלתי מאושרים אשראי וקווי נזילות יתרות שלה חדותהמאו ולחברות חברהל, 2019 יוניב 30 ליום 

 מזומנים ח''ש ארדמילי 2 -כ הכוללים המלאה בבעלותה בנות ובחברות בחברה ח"ש מיליארד 4.5 -כ מתוכם, ח"ש מיליארד

 FCRמניות בגין  הנדחיתתמורה ה את בנוסף, צפויה החברה לקבל .קצר לזמן ופיקדונות , ניירות ערך סחיריםמזומנים שוויו

   .מיליון ש''ח 340-כשל בסך  ,2020 ,באפריל 16 יוםלא יאוחר מ שנמכרו וזאת

  המוצג משועבד שאינו בפיתוח להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל בבעלותה המלאהלחברות בנות ולחברה  2019 ביוני 30ליום 

 להשקעה ן"והנדל להשקעה ן"הנדל מסך 78% -מיליארד ש"ח בישראל. כ 2.2-כ מתוכם ח"ש מיליארד 6.7 -כ של בשווי בספרים

 .אינו משועבד בפיתוח

 ליום  4.25% -של כ ממוצעת ריבית לעומת 3.97% -הינה כ 2019,יוניב 30ברמת הסולו המורחב ליום  ת על החובממוצעהריבית ה

 . 2018, יוניב 30

 בדצמבר,  31שנים ביום  4.45 -שנים לעומת כ 4.69 -עמד על כעלותה המלאה במועד הפרסום מח"מ החוב בחברה ובחברות בב

 שנים.  4.8 -ל כרות החוב בלבד במועד הפרסום עמד עמח"מ אג. 2018

 ח"שמיליון  158 -בכ החברה הסתכמו בתקופה מיליון מניות 5.6 -כ שלת עצמיות ורכיש. 

 מניות לבעלי 2019 בספטמבר 18 ביום משולם להיות הצפוי למניה ח"ש 0.405 של בסך רבעוני דיבידנד חלוקת על הכריזה החברה 

 .2019 בספטמבר 9 ביום הרשומים
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 גלוב אודות גזית

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

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

 נכסים 102 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2019 יוניב 30 ליום. 35 א"ת במדד ונכללת( TASE: GZT) אביב בתל בבורסה נסחרת

 חזיקהמ 2019י ביונ 30ליום , בנוסף .ח"ש מיליארד 40 -כ של בשווי ר"מ מיליון 2.5 -כ של להשכרה בנוי שטח על המשתרעים

 .  First Capital Realty Inc של המניות מהון 9.9% -בכ החברה

 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 - 11:00 בשעה 2019, אוגוסטב 21, רביעי יוםהיום, 

  דקות מספר להתקשר מוזמנים בשיחה להשתתף המעוניינים

 03-9180609 : לטלפון האמורה השעה לפני

 

 סמוך לשעת הועידהשיחת הועידה תלווה במצגת אותה ניתן להוריד מאתר החברה 

 globe.comwww.gazit  וכן ממערכות הדיווחים של הבורסה 

 

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

