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 לית"כמנכ תפקידה סיום על גלוב גזית דירקטוריון עם סיכמה לוין( רוחה) רחל

  ל"למנכ ימונה סגל דורי; בסיטיקון ודירקטורית אטריום ר"יו סגן בתפקיד תישאר רוחה

(, אחת מחברות הנדל"ן המובילות בעולם העוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים גזית גלוב 

מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם, עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים, מודיעה כי רחל )רוחה( לוין, 

. לוין תמשיך לכהן כסגן יו"ר אטריום 2017בסוף ינואר  כהונתהעל סיום דירקטוריון החברה סיכמה עם מנכ"לית גזית גלוב, 

וכדירקטורית בסיטיקון.

כמנכ"לו 2008 -ל 1998בין השנים מנכ"ל התפקיד בבעבר  אשר כיהן ,למנכ"ל גזית גלוב ימונה דורי סגל, סגן יו"ר גזית גלוב

במספר תפקידים וכן  פירסט קפיטל דירקטוריון כיו"רכיום הוא מכהן ו ,2015 -ל 2000בין השנים  הקנדית פירסט קפיטל

 .2017דורי יחל את כהונתו בראשית פברואר  חברות הבנות של הקבוצה.כירים בב

לוין הצטרפה לקבוצת גזית גלוב לפני כתשע שנים, מתוכן שימשה שש שנים כמנכ"לית אטריום. במהלך השנים הללו ביצעה 

 מיליארד יורו, שיעור הרווח התפעולי גדל  2.5 -ל מיליארד יורו 1.6 -לוין מהפך באטריום: היקף הנכסים גדל בתקופתה מ

סנט למניה ועוד. עם שובה ארצה, מונתה לוין לשמש כיו"ר  27 -סנט למניה ל 3 -, שיעור הדיבידנד גדל מ95% -כל 70% -כמ

 גיבשה את דירקטוריון החברהמונתה למנכ"לית גזית גלוב וביחד עם  גזית ישראל וכדירקטורית בגזית גלוב. בהמשך

 אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, שמטרתה להגדיל את רכיב הנדל"ן הפרטי.

באתגרים שהתברכה בבעלי שליטה מקצוענים בהזדמנויות ו מדהימה ומרובה ת נדל"ן"גזית גלוב היא קבוצרוחה לוין מסרה: 

אני ו טב בשנים הקרובותתוכיח את עצמה הי ,להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי ,האסטרטגיה שגיבשנומאמינה כי אני  .ומעורבים

 שמחה להמשיך ולתרום מניסיוני כסגן יו"ר באטריום וכדירקטורית בסיטיקון".

"רוחה לוין היא אחת המנהלות המוכשרות ביותר שפגשתי. אני מברך על הסכמתה להמשיך ולשמש כסגן חיים כצמן מסר: 

  ומהניסיון הרב שלה".יו"ר אטריום וכדירקטורית בסיטיקון. אני בטוח שנמשיך ליהנות מהידע 

 גלוב-אודות גזית

גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני -גזית

גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב -מדינות ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. גזית 20 -סופרמרקטים ביותר מ

(. (, ובבורסת טורונטו )בישראל וכן בבורסה בניו יורק ) 15ובמדד נדל"ן  25ונכללת במדד ת"א  

מיליון מ"ר. שווי נכסי  6.5 -נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ 427הקבוצה מחזיקה ומנהלת  2016 ספטמברב 30ליום 

 מיליארד ש"ח. 83 -החברה הכולל הינו למעלה מ
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