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  5% -כ גלוב מדווחת כי הגיעה לאחזקה של-גזית

  BR Malls -בברזיל  ם מרכזי המסחרבתחוה המובילה בחבר
 

 המובילות ן"הנדל מחברות אחת ,(NYSE; TSX; TASE: GZT) גלוב-גזית ,2015 באוקטובר 18תל אביב, 

 סופרמרקטים מעוגני מסחריים מרכזים של מחדש ופיתוח פיתוח, רכישהבניהול,  המתמחה ,בעולם

ה הפעיל מלאה בבעלות בת החבר באמצעות) מודיעה היום כי הגיעה צומחים אורבאניים באזורים

 .BR Malls -בברזיל בתחום מרכזי המסחר החברה המובילה במניות  5.16% לאחזקה של (בברזיל

 

BR Malls הנה חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה בברזיל "(Bovespa)" עוסקת ברכישהו, 

המובילה והגדולה בתחומה לחברה נחשבת  BR Malls. בברזיל פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים

מיליון  1.65 -( של כGLAשטח להשכרה ) בעלימרכזים מסחריים  46כולל  התיק הנכסים שלבברזיל ו

נכסים  6בפיתוח וכן מרכזים מסחריים  BR Malls 2 -ל .המ"ר בבעלותאלף  966 -כמתוכם  ,מ"ר

 אלף מ"ר מתוכם  146 -( בכGLAוח מחדש אשר צפויים להגדיל את היקף השטחים להשכרה )בפית

בשנת הסתכמו דיירים, הכנסות החברה  9,000 -כ BR Malls -ל .BR Mallsאלף מ"ר בבעלות  103 -כ

  מיליארד ריאל ברזילאי. 1.3 -הסתכם בכ NOI-מיליארד ריאל ברזילאי וה 1.4 -בכ 2014

 

בברזיל.  החברה המובילה בתחומההנה  BR Malls" גלוב מסרה:-ן, מנכ"לית גזיתרחל )רוחה( לוי

 , היכרותכרותנו את השוק המקומייהינה למטרות השקעה ונובעת מה BR Mallsחזקה במניות הה

אטרקטיביות בשווקים בהם אנו פועלים. אנו מכירים מקרוב לנצל הזדמנויות השקעה המאפשרת לנו 

את נכסי החברה כמו גם את הנהלתה ומשוכנעים שהשקעה זו תניב פירות בטווח הבינוני והארוך 

 בשוק הברזילאי".נוכחותנו תעמיק את ו

 

 גלוב-אודות גזית
 

יתוח וניהול של מרכזים גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פ-גזית

ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים  מדינות 20 -מ ביותרמסחריים מעוגני סופרמרקטים 

בישראל  15ובמדד נדל"ן  25ונכללת במדד ת"א  (TASE: GZT)גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב -גזית צומחים.

הקבוצה מחזיקה  2015ביוני  30. ליום (TSX: GZT), ובבורסת טורונטו (NYSE: GZT)וכן בבורסה בניו יורק 

מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו  6.3 -נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ 453ומנהלת 
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