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  1120שנת ל אשו�רהתוצאות הרבעו� : גלוב� גזית

  ח"מיליארד ש 3.45 –הקבוצה רבעו� שיא בהשקעות 

  5.3% �כ התזרי  נטו מנכסי  זהי  גדל ברבעו� בשיעור של

גידול  , ח ברבעו� המקביל אשתקד"מיליו� ש 734 �לעומת כ ח"מיליו� ש 828 �לרבעו� הסתכ  בכ N.O.I �ה �
 .13% �של כ

ח "ש 0.61(ח "מיליו� ש 85 � לעומת כ) ח למניה"ש 0.57(ח "מיליו� ש 89 � ברבעו� הסתכ  בכ  F.F.O �ה �

 מיליו� מניות 15.5הנפקת נובע בעיקר בשל למניה  F.F.O �בהשינוי . ברבעו� המקביל אשתקד) למניה
 .2010ח  במהל.  הרבעו� הרביעי של שנת "מיליו� ש 650 � בהיק- של כ

ברבעו� המקביל  ח"שמיליו�  913לעומת  ח"שמיליו�  3,453 �הרבעו� הסתכמו בכהשקעות במהל. ה �
 .אשתקד

לעומת רווח ) למניה ח"ש 0.11( ח"מיליו� ש 17 �ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכ  ברבעו� בכ �
טיפול המדר. ההפסד נובע בעיקר . ברבעו� המקביל אשתקד) למניה ח"ש 1.56(ח "מיליו� ש 218 �של כ

 .הוצאות מימו� גבוהותאשר גרמו ל) SWAPבעיקר עסקאות (נגזרי  מכשירי  פיננסי  ב יחשבונאה

 יציבושיעור התפוסה נשאר  5.3% �כ עור שליבשברבעו� גדל התזרי  נטו מנכסי  זהי  ברמת הקבוצה  �
 .93.9% �כ ברמה של

 ח"שמיליו�  24 �כב הסתכ נכסי  להשקעה ונכסי  להשקעה בפיתוח ת ער. של יעליב חברההחלק  �
 .ברבעו� המקביל אשתקד ח"שמיליו�  14 � של כער.  תברבעו� לעומת יריד

 5.3 �וקווי אשראי מאושרי  בלתי מנוצלי  בהיק- של כיתרות נזילות לקבוצה  ,2011במר/  �31הליו   �
 .חברהרמת הח ב"מיליארד ש 1.5 � כ מתוכ , ח"שמיליארד 

 31ליו    63.0% � לעומת כ 61.2% �בכ 2011במר/  31ליו  הסתכ  ) LTV(יחס החוב נטו לשווי הנכסי  �
 .2010בדצמבר  31ליו   60.7% � כו 2010במר/ 

לבעלי ( 2011 ביולי �4ב משול הצפוי להיות  ,ח למניה"ש 0.39ידנד בס. של בדי חלוקת החברה הכריזה על �
 .ח למניה"ש 1.56של שנתי  חלוקהקצב משק-  הרבעוני ידנדבהדי). 2011 ביוני 20מניות רשומי  נכו� ליו  

העלתה את דירוג האשראי של החברה מרמה של  Moody's חברת הבת של ,  מידרוגלאחר תארי. המאז�  �

A1  לרמה שלAa3 ע  אופק יציב.   

  

 בכל הקבוצה החזק ע� השקעותהצמיחה את מומנטו� במהל הרבעו	  המשכנו": מסר, ל החברה"מנכ, רוני סופר

	 הבינלאומיי� "מני היציבות בשווקי הנדליס. פיתוח ופיתוח מחדש, ח ברכישות"ארד שמילי 3.4 � של למעלה מ

בנכסי� מסוג תו המש התמקדות  בה� אנו פועלי� אפשרו לנו לנצל הזדמנויות להרחבת הפלטפורמה הגלובאלית

A ו	בת של החברת ,  מידרוג ,בשבוע שעבר.  במקביל של החברה הפעילות אזורי ברוב הגודל ביסוס יתרו Moody's 

 על הרישלנו לשמ המחויבותהעלאת הדירוג משקפת את . Aa3העלתה את דירוג האשראי של החברה לרמה של 

   ".נזילות גבוהה תו חיזוק המאז	ו מבנה פיננסי חזק וגמיש



  

    

  1120של שנת  הראשו� הרבעו�תוצאות גשי  לד

רבעו� ב ח"שמיליו�  1,138 �כלעומת  11% � גידול של כ, ח"מיליו� ש 1,268 �ההכנסות מהשכרה הסתכמו בכ �
 .המקביל אשתקד

ח ברבעו� "מיליו� ש 734 �לעומת כ 13% � גידול של כ, ח"מיליו� ש 828 �לרבעו� הסתכ  בכ N.O.I �ה �
  .המקביל אשתקד

ח "ש 0.61(ח "מיליו� ש 85 � לעומת כ) ח למניה"ש 0.57(ח "מיליו� ש 89 � ברבעו� הסתכ  בכ  F.F.O �ה �

מיליו� מניות  15.5הנפקת נובע בעיקר בשל למניה  F.F.O �בהשינוי . עו� המקביל אשתקדברב) למניה
 .2010ח  במהל.  הרבעו� הרביעי של שנת "מיליו� ש 650 � בהיק- של כ

לעומת רווח ) ח למניה"ש 0.11( ח"מיליו� ש 17 �ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכ  ברבעו� בכ �
טיפול הההפסד נובע בעיקר מדר. . ברבעו� המקביל אשתקד) ח למניה"ש 1.56(ח "מיליו� ש 218 �של כ

 .אשר גרמו להוצאות מימו� גבוהות) SWAPבעיקר עסקאות ( נגזרי  מכשירי  פיננסי ב חשבונאיה

ברבעו�  ח"שמיליו�  �88לעומת כ ח"שמיליו�  �342לרבעו� הסתכ  בכמזומני  מפעילות שוטפת התזרי   �
 . המקביל אשתקד

 .93.9% �נשאר ללא שינוי ברמה של כ 2011למר/  31 �תפוסה נכו� ל שיעור �

מיליו�  5,103 �לעומת כ) למניה ח"ש 39.1( ח"שמיליו�  6,043 � עלה לכ 2011למר/  31 יו להעצמי הו� ה �
בדצמבר  31ליו  ) ח למניה"ש 38.3(ח "מיליו� ש 5,915 �וכ 2010למר/  31 � נכו� ל) למניה ח"ש 36.8( ח"ש

2010. 

� EPRA NAV ל �ל ח"ש 38.8 �כ לעומת ח"ש 41.1 �כ היה 2011למר/  31 �למניה נכו �למר/  31 �למניה נכו

  ).2010שפורסמו באוקטובר  EPRAהתבסס על הנחיות של  2010לשנת  EPRA NAVחישוב ה . (2010

  

  

  ופיתוח מחדש, פיתוח, רכישות

  ותוקרקע ר"אל% מ 380 �ל כבשטח כולל ש מניבי�נכסי�  22הקבוצה רכשה  2011הרבעו	 הראשו	 לשנת במהל

 ח"שמיליו	  327 � כג� הקבוצה השקיעה . מיליו	 שקל 3,126 �בס כולל של כ ,למטרות פיתוח עתידי ותצמוד

  . בפרויקטי� של פיתוח ופיתוח מחדש

  

נכסי�  25, ר"מ %אל 170 �של כלהשכרה כולל שטח ע� נכסי� בפיתוח  14לקבוצה  2011במר)  31נכו	 ליו� 

העלות . ח"שמיליו	  1,352 �של כ תהשקעה כוללב ר"אלפי מ 120 � של כלהשכרה כולל שטח ע� בפיתוח מחדש 

  .ח"מיליו	 ש 1,616 �הנוספת הצפויה להשלמת הפרויקטי� בפיתוח ובפיתוח מחדש הינה כ

  

  פעילויות מימו�

 .ליו	 שקל ברבעו	 המקביל אשתקדמי 401 � לעומת כבהו	  ח"שמיליו	  304הקבוצה גייסה  במהל הרבעו	 �

 5.3 �בסכו� כולל של כ יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרי� בלתי מנוצלי�לקבוצה  2011למר)  31 � נכו	 ל �

 .ברמת החברה ח"שמיליארד  1.5 �מתוכ� כ, ח"שמיליארד 

  

  

  

  



  

    

  

  החברה אז�למדגשי  

 31ליו�   63.0% �ומת כלע 61.2% �תכ� בכהס) LTV(יחס החוב נטו לשווי הנכסי  ,2011במר)   31נכו	 ליו�  �

 .2010בדצמבר  31ליו�  60.7% �ו 2010במר) 

 5,103 �לעומת כ) למניה ח"ש 39.1( ח"שמיליו	  6,043 � עלה ל 2011למר)  31 �נכו	 להעצמי הו	 ה �

 .2010למר)  31 �נכו	 ל) למניה ח"ש 36.8( ח"שמיליו	 

  דיבידנד

לבעלי ( 2011 ביולי �4 במשול� הצפוי להיות  ,ח למניה"ש 0.39 של ידנד בסבדי חלוקת החברה הכריזה על �

 .ח למניה"ש 1.56 � של כחלוקה שנתי קצב משק%  הרבעוני ידנדבהדי). 2011 ביוני 20מניות רשומי� נכו	 ליו� 

  

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

  תזכורת לשיחת ועידה 

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

  שיחת ועידה לסקירת התוצאות  �  14:00בשעה  2011, מאיב 23, שנייו  
  

  המעונייני  להשתת- בשיחה מוזמני  להתקשר מספר דקות 

  03 – 9180610 :לפני השעה האמורה לטלפו�
  

שיחת הועידה תלווה במצגת אותה נית� להוריד מאתר החברה סמו. לשעת הועידה 

globe.com-www.gazit ממערכות הדיווחי  מגנא ומאיה �וכ  

  

  גלוב� ודות גזיתא

פיתוח מחדש , פיתוח ,מתמחה ברכישה, הגלובאליות המובילות בתחומה �"אחת מחברות הנדל, גלוב�גזית

נוס- פועלת ב. סופרמרקטי  באזורי  אורבאניי  צומחי  ברחבי העול  וניהול של מרכזי  מסחריי  מעוגני

גזית גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב . בצפו� אמריקה החברה בתחומי הדיור המוג� ומבני משרדי  רפואיי 

(TASE: GLOB) ,"ובמדד נדל 25א "נכללת במדד ת �ליו  ו 15 �7 � שווי השוק שלה הינו כ 2011במר/  31נכו 

נכסי  המשתרעי  על  660 �לת למעלה ממחזיקה ומנה, מדינות 20 �בלמעלה מהקבוצה פעילה . ח"מיליארד ש

ח וה  "מיליארד ש 62.5 �שווי נכסי החברה הכולל הינו כ. ר"מיליו� מ 6.8 �שטח בנוי להשכרה של למעלה מ

שאיפה מתמדת לייצר ער. לבעלי  החברה פועלת מתו. .ח"מיליארד ש 6.1 �כ מניבי  שכר דירה שנתי בס. של

השבחת נכסיה והגדלת תשלומי הדיבידנד שהיא מחלקת לבעלי , להמניותיה דר. מקסו  תזרמי המזומני  ש

                                                                   . מניותיה לאור. שני 

  globe.com-www.gazit  :מידע נוס- באתר החברה

  

  :לפרטי� נוספי�

 נדב כה�                    �עודד ב� חורי

 גלוב�גזית �מנהל קשרי משקיעי�       מ"קשרי משקיעי� בע
  03 6948000: טלפו	                                 03 5167620: טלפו	

 052 6010689: נייד                                                                          054 5712224: נייד

ir.co.il-oded@km                                             ncohen@gazitgroup.com  


