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 ון דולר קנדימילי 185 -כתמורת  מניות מ 3.7% מכירתודיעה על מ  גזית גלוב

 

איכותיים באיזורים אורבאניים  חברה גלובאלית המנהלת מפתחת ורוכשת נכסים(, (NYSE; TSX; TASE: GZTגזית גלוב 

 .מיליון דולר קנדי 185 -תמורת כמיליון מניות,  9 ,ממניות  3.7% מכירתעל  מודיעהצומחים 

 TD Securities Incהתקשרה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה עם סינדיקציה של חתמים  בראשות  2017במרץ  1ביום 

National Bank Financial Inc ו ,-  CIBC Capital Markets מניות של מיליון  9בהסכם למכירתFCRמהון  3.7% -, המהוות כ

דולר קנדי  20.6 -(, במחיר של כ"Bought Deal", בעסקה בבורסה של טורונטו )במנגנון של "עסקה מובטחת" FCRהמניות של 

 וני ש"ח(.מילי 500-מיליון דולר קנדי )כ 185 -בסך של כ )ברוטו( למניה, ובתמורה כוללת

 30נוספות מהחברה בתוקף למשך   FCRמניות מיליון 1.35בנוסף, העניקה חברת הבת האמורה אופציה לחתמים לרכישת עד 

 575 -מיליון דולר קנדי )כ 213 -אשר ככל שתמומש במלואה תגדיל את התמורה מהמכירה לכימים ממועד השלמת המכירה. 

 מיליוני ש"ח(.

  FCRמניות מיליון 79.6 -תחזיק החברה )לרבות באמצעות חברות בת בבעלותה המלאה( בכ לאחר השלמת המכירה האמורה

 . FCRמהון מניותיה ומזכויות ההצבעה של  32.7% -המהוות כ

 .FCRשל החברה בוחנת את השפעות המכירה האמורה על דוחותיה הכספיים, לרבות הפסקת איחוד 

 

 

 גלוב-גזיתאודות 

מרכזים , בעיקר ותיים באיזורים אורבאניים צומחיםאיכחברה גלובאלית המנהלת מפתחת ורוכשת נכסים הנה גלוב-גזית

בישראל וכן  35ונכללת במדד ת"א  גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב -. גזיתמסחריים מעוגני סופרמרקטים

 427הקבוצה מחזיקה ומנהלת  2016 ספטמברב 30(. ליום טורונטו )( ובבורסת בבורסה בניו יורק )

מיליארד  83 -מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו למעלה מ 6.5 -נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ

 ש"ח.

 מידע נוסף באתר החברה:

 

 משקיעים ואנליסטים:

 , 6010689-052, נייד: 6948000-03גלוב, טל: -נדב כהן, מנהל קשרי משקיעים, גזית

, 5712224-054, נייד: 5167620-03או עודד בן חורין, קשרי משקיעים, טל: 

 

 ,5220300-050נייד: , 6868688-03: זמיר דחב"ש, שלום תל אביב, טלפון:  תקשורת ועיתונות

http://www.gazit-globe.com/
mailto:ncohen@gazitgroup.com
mailto:oded@km-ir.co.il
mailto:zamir@shalomtelaviv.com

