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 גלוב פתחה את המסחר בבורסה בת"א-הנהלת גזית

 15"ן נדל למדד להצטרפותה עשורלרגל 

 שנות מסחר בבורסה  50חברת האם נורסטאר חוגגת 
 

 שוק עם השותפות האמיצה וארוכת השנים שלנוכצמן בטקס פתיחת המסחר בבורסה " חיים

 "בעולם לותהמובי לאחת שנחשבת גלובלית לחברה להפוך לנו אפשרה הישראלי ההון

 

 ן"הנדל מחברות אחת ,(NYSE; TSX; TASE: GZT) גלוב-גזית. הנהלת 2015בספטמבר  3תל אביב, 

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

אביב בבורסה לניירות ערך בתל פתחה הבוקר את המסחר  ,צומחים אורבאניים באזורים סופרמרקטים

גלוב ושל חברת -בטקס חגיגי שהתקיים בבניין החדש של הבורסה. נציגי ההנהלה הבכירה של גזית

שנות מסחר של חברת  50האם נורסטאר פתחו את המסחר בלחיצת הכפתור המסורתית לרגל 

. בין הנוכחים היו יו"ר הבורסה, , מיום השקתו15ועשור להיותה חלק ממדד נדל"ן  נורסטאר בבורסה

גלוב, חיים כצמן, יו"ר הדירקטוריון -ן נויבך, מנכ"ל הבורסה, יוסי ביינארט, בעלי השליטה בגזיתאמנו

 גלוב, רחל )רוחה( לוין והנהלת החברה.-ודורי סגל, סגן יו"ר הדירקטוריון ביחד עם מנכ"לית גזית

 

 מדד להשקת עשור לציין שמחים: "אנחנו המסחר פתיחת עם, הבוקר אמר, גלוב-גזית"ר יו כצמן חיים

 .נורסטאר לחברת בבורסה מסחר שנות 50גלוב וחברת נורסטאר למדד וכן -וכניסתן של גזית 15נדל"ן 

לחברה קטנה מישראל להפוך  השותפות האמיצה וארוכת השנים שלנו עם שוק ההון הישראלי אפשרה

, לחברה גלובלית שנחשבת לאחת המובילות בעולם בתחומה תוך שאנו מציגים צמיחה עקבית

לבעלי  . בשנים הללו חילקנו דיבידנדים שוטפיםרווחים שוטפים ומציגים חברות יםכשורים, תרחבמ

ערך של מיליארדי שקלים למשקיעים. אנו מודים על האמון שציבור המשקיעים נותן  וייצרנוהמניות 

  ."זה אמון והצדקת ערך יצירתלבכל יום לפעול בנו לצד התמיכה של הבורסה ונמשיך 

ים אך גם בתיק ההשקעות מוסדיה פיםגוה של לנו עניין גדול להיות בתיק ההשקעות  יש" כצמן הוסיף:

 בסיכון ראויה תשואהדיבידנד שוטף ו שמניבה ארוכת שנים השקעה מחפש אשר ישראלי אזרח כל של

 "נמוך

 

 

 

 

 

 



 

  

 

-חברת גזית ורסטאר.שנה למסחר של חברת נ 50"אנו חוגגים היום :אמר כי אמנון נויבך, יו"ר הבורסה

שנים והראתה ביצועים  10מיום השקתו לפני  15גלוב, חברת הבת של נורסטאר, הצטרפה למדד נדלן 

 אנו מקווים לראות בבורסה חברות נוספות כאלו". .173% -מאד יפים כאשר מנייתה עלתה ב

 

 גלוב-אודות גזית
 

יקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בע-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)טורונטו , ובבורסת (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 

 globe.com-www.gazitנוסף באתר החברה: מידעמיליארד ש"ח.  75 -מ יותר

 

רוחה לוין, מנכ"לית יו"ר הבורסה לניירות ערך,  , אמנון נויבך,גלוב-יו"ר גזיתחיים כצמן,  משמאל: בתמונה

 גלוב.-גלוב, יוסי ביינארט,  מנכ"ל הבורסה ודורי סגל, סגן יו"ר גזית-גזית
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