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  MEL מודיעות היום על השלמת עסקת CPI-גזית גלוב ו

 Meinl European Landאסיפת בעלי המניות של  כי 16.7.08בהמשך להודעת החברה מיום 

)"MEL" ( בההשקעה אישרה את ההסכם- MEL החברה על ידי )54% (ו- CPI) 46%( , זרוע ההשקעות

 500 בהיקף של  ראשונית ועל השקעה על השלמת העסקה היום ההחברה מודיע ,Citibankן של "בנדל

   . מיליון אירו800 מתוך סך השקעה של עד מיליון אירו באגרות חוב להמרה

  

MELנכסים 34 , מיליארד אירו1.9 -הרשומים לפי שווי הוגן של כ, נכסים מניבים 162 - מחזיקה ב 

 מיליארד 3.3בעלות כוללת של ) GLA(ר של שטחים להשכרה "מיליון מ 1.6 -פיתוח הצפויים לכלול כב

  .ר"מיליון מ 1.9בשטח של  לפיתוח עתידימגרשים  11 אירו וכן

  

ומונה  "Atrium European Real Estate )("Atrium - לMELעם השלמת העסקה שונה שמה של 

ל " מנכיכאל בר חייםמ, ר" את חיים כצמן שמונה ליווהנהלה חדשים הכוללים בין היתרדירקטוריון 

  .Atrium לית"מנכדירקטורית ו אשר יכהן כדירקטור ורחל לוין אשר תכהן כהחברה 

  

 ורואים MELאנו שמחים להודיע היום על השלמת עסקת : " מסר גזית גלובר"יו,  כצמןחיים

ביכולתנו להשלים מהלכים מסובכים ומורכבים מסוג זה כעדות לחוזקה ומעמדה הבינלאומי 

הסכם השקעה זה מאפשר לנו להפוך לשחקן דומיננטי בשוק הטומן בחובו . החברההמוביל של 

 .תיק הנכסים אותו אנו מפתחים בשנים האחרונות באירופההגדלת פוטנציאל עצום והמשך טבעי ל

 על CPI- ושותפנו בAtrium להשקיע את מירב המאמצים יחד עם ההנהלה החדשה של בכוונתנו

    ".באירופהבתחומה  המובילכשחקנית חזק את מעמדה לוקדימה Atrium  מנת להצעיד את

  

 מספר ביצוען שלבהתחלנו  ,כפי שהודענו בחודש מרץ השנה " : מסרהחברהל "מנכ, מיכאל בר חיים

וכן מינוי  Atriumלית "של רחל לוין למנכ המינויאת בין היתר מהלכים מיידיים שכוללים 

הגברת לוין .  שכולל בין היתר את חיים כצמן ואנוכיCPI/ם השותפות גזית גלובדירקטוריון מטע

 פועלת Atriumן מסחרי בטריטוריות בהן "בניהול ופיתוח של נדלניסיון רב  עם ה לתפקידהמגיע

 במקביל ,קדימה להשגת היעדים שהצבנו לעצמנו Atrium   להוביל אתואנו מאמינים ביכולתה

  ". Atrium ב אמון המשקיעיםלהחזרת 

  

, השלמת העסקה בתנאי השוק הנוכחיים מביאה לידי ביטוי את הניסיון הנצבר" :  הוסיףבר חיים

העוצמה הפיננסית והיכולת לזהות לנצל ולהוציא לפועל הזדמנויות חד פעמיות בשווקי הפעילות של 

  ."חברהה

  


