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מצגת זו הוכנה על ידי גזית גלוב בע"מ )"החברה"( ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת 
הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע אשר ישמש להצגת המצגת )"המידע"( מוצג למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה ייעוץ, 
המלצה, חוות דעת או בסיס לקבלת החלטת השקעה או הצעה לרכישה או למכירה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור בקשר להשקעה 

בניירות ערך כלשהם, ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע. 

המידע הנכלל במצגת זו בנוגע לחברה או לקבוצה הינו תמצית בלבד והיא אינה מתארת את כל המידע בקשר לקבוצה ופעילותה, ועל 
מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה, יש לעיין בדיווחיה השוטפים של החברה. החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא 
לא תישא באחריות לנזקים ו/או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע 

הכלול במצגת, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירוע עתידי או מסיבות אחרות.

ומידע אחר המתייחסים  אומדנים  לרבות תחזיות, הערכות,  ערך,  ניירות  בחוק  עתיד, כמשמעותו  פני  צופה  מידע  לכלול  עשויה  זו  מצגת 
אלאירועים ונושאים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית או שהם עשויים להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בשל גורמים שמטב

עם אינם ניתנים להערכה מראש או שאינם בשליטת החברה בלבד. כל ההצהרות מלבד הצהרות בנוגע לעובדות היסטוריות הינן הצהרות 
המהוות מידע צופה פני עתיד, שניתנות לזיהוי על ידי השימוש במילים, כגון "לחזות", "להאמין", "יכול", "אומדן", "ציפייה", "הערכה", "כוונה", "עשוי", 

"תכנון", "תחזית", "יעשה" ומינוחים וביטויים דומים.

העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע במצגת הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, עובדות ונתונים 
בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכל כפי שידועים לחברה 
במועד הכנת מצגת זו. המידע הכלול במצגת זו מבוסס, במידה מהותית, בנוסף לאינפורמציה הקיימת בחברה,  ובכלל זה, נתונים ופרסומים 
פומביים, אשר לא נבחנו על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי ואשר החברה אינה אחראית להם, גם על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה 

לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים, ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה. 

אלחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המו
ערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל, ולרבות בשל שינויים בתנאי השוק והסביבה, שינויים 
רגולטוריים, או התממשותם של איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה, וביניהם, אלו המתוארים ביתר פירוט בדוחות התקופתיים והשנתיים 
F-1, הדו"ח השנתי שלה החברה בטופס 20F ובמידע אחר שהוגש לרשות ניירות הערך הישראא  של החברה, הצהרת הרישום שלה בטופס
לית וכן לרשויות בארה"ב, ה- Commission Exchange and Securities. S.U, ולרשויות בקנדה, ה- Administrators Securities Canadian ובכלל זאת 

תחת הכותרת "גורמי סיכון".



נכסי החברה בישראל

)51%(

)51%(

)50%( )26%(

)50%(

11 נכסים מניבים
2 נכסים בפיתוח

G.L.A 206 אלף מ״ר
226 דונם

)73%( )51%(

G
 W

ES
T

  סינמה סיטי
ראשון לציון

17.4 דונם

34.5 דונם

17.9 דונם

11.1 דונם

2.7 דונם5.4 דונם7.1 דונם3.5 דונם

4.0 דונם

53.7 דונם

25.0 דונם

7.0 דונם 36.6 דונם
G.L.A: 21,392

ראשון לציון
G.L.A: 23,992

ראשון לציון
G.L.A: 21,153

ראשון לציון

  רוטשילד
ראשון לציון

G.L.A: 12,875

G.L.A: 13,265

  יבנה
יבנה

G.L.A: 10,241

  רמת אביב
תל אביב

  צמרת
תל אביב

G.L.A: 7,762 G.L.A: 8,789

  תל ברוך
תל אביב

G.L.A: 7,302

  כפר סבא
כפר סבא

G.L.A: 42,282

6
יקנעם

G.L.A: 16,018

  מרכז חורב
חיפה

G.L.A: 12,462

סינמול
חיפה

G.L.A: 30,490

One

Two

Fashion
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אסטרטגיית החברה

איתור קרקעות ונכסים פוטנציאלים

רכישה ייזום ופיתוח

בנייה והשבחת נכסים

התמחות בניהול מרכזים עירוניים בתמהיל 
DAY TO DAY במרכזי שכונות מגורים 

איכותיות וכן מרכזים אזוריים מעוגני סופרמרקט

בניית תמהיל מתאים למיקום באמצעות
הנהלה ותיקה ומנוסה
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גזית גלוב ישראל - התפתחות החברה מאז הקמתה

רכישת G רוטשילד
ו G תל ברוך

רכישת נכסים מניבים נוספים

רכישת קרקע בכפר סבא
סיום שיפוץ G רוטשילד

G Fashion רכישת קרקע

פתיחת G כפר סבא

פתיחת G סינמה סיטי
כניסה לשותפות עם הראל חברה לביטוח וריט 1

פתיחת G צמרת

בניית G יבנה

פתיחת G יבנה

סיום שיפוץ G תל ברוך וחורב
G One ושיפוץ

G Fashion תחילת עבודות הקמה

2005 2007 2009 2011 2013 20152006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019+

G רמת אביב

סיום בניית
G Fashion

סיום שיפוץ G יקנעם
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19,000 85,000 158,000 193,000 206,000 228,000G.L.A



One

Two

Cinema City

Fashion

בבעלות החברה שטחי מסחר המשתרעים על כ- 81 דונם.
עם סיום בניית G Fashion והרחבת G One יהיו בבעלות החברה כ- G.L.A 82,000 על ציר זה.

לחברה זכויות בנייה נוספות לניצול של כ- 77,000 מ"ר בנכסים אלו.
מספר תושבים ברדיוס של כ- 10 ק"מ: כ- 1,100,000.

למעלה מ- 10 מיליון מבקרים בשנה.

G West מערב ראשל"צ
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G West יכולות החברה

G.L.A
במועד הרכישה

G.L.A
היום

G.L.A
בתום הבנייה והשיפוץ

סינמה

G Two

Fashion

G One

66,52281,474 סה״כ 40,931

קרקע

16,954

קרקע

23,977

21,392

21,153

בבנייה

23,977

21,392

21,153

13,265

25,664

G WEST בבעלות החברה כ- 77,000 מ״ר זכויות נוספות בציר

)2019*(
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G סינמה סיטי

2010 פתיחה

2009 - 2008 בנייה2006 רכישת קרקע
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G Two - G West
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G One  שיפוץ - G West
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G Fashion פיתוח - G West
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G West החזון
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G כפר סבא

G כפר סבא הינו המרכז הקניות המסחרי הגדול ביותר באיזור השרון, משתרע על שטח של כ- 54 דונם

התפתחות הנכס:
שלב א: פתיחת מרכז הקניות הפתוח

שלב ב: פתיחת הקניון הסגור
שלב ג': הקמת מתחם הסינמה ושופרסל

בבעלות החברה כ- 40,000 מ״ר זכויות נוספות בנכס זה

שותף בנכס: הראל חברה לביטוח )49%(

שלב א
שלב ב

שלב ג
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G כפר סבא

2009 פתיחה

תחילת ביצוע 2007 רכישת פקר פלדה

2008 - 2007 בנייה
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מרכזי G בתל אביב

G צמרת
אביב  היוקרתית של תל  "צמרת"  בלב שכונת  הממוקם  בוטיק  מרכז 

ובסמוך לציר התנועה המרכזי נתיבי איילון.
ייחודיות, מרכול,   day to day חנויות  המרכז מציע למבקריו שילוב של 
פארם זאת לצד מרכז קולינרי הכולל בתי קפה, מסעדות, מעדניות 

מהמובילות בארץ, מרכז בנקאות פרטית ועוד.

G תל ברוך
מרכז מסחרי שכונתי הממוקם בלב שכונת תל ברוך צפון.

בימים אלו הסתיים שיפוץ נרחב של המרכז אשר כלל תוספת שטחים 
וחידוש פני המרכז.

המרכז מעמיד לרשות תושבי השכונה מגוון של בתי עסק מתחומים 
שונים ומגוונים, בהם בתי קפה, מרכול, פארם,

קופת חולים, בתי רופאים, דואר ועוד.

G רמת אביב
נמצא בשלבי תכנון ופיתוח וישלב מרכז קניות של כ- 8,800 מ״ר 

לצד 212 יחידות דיור המשתרע על 5.4 דונם.

בתל אביב בבעלות החברה 2 מרכזים מסחריים שכונתיים, 
בשטח של כ- G.L.A 15,000 המשתרעים על 6.7 דונם.

בנוסף מחזיקה החברה בחטיבת קרקע נוספת לבנייה עתידית 
של מרכז מסחרי ומגדל מגורים בשכונת רמת אביב
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Case study תל ברוך - מהרכישה ועד היום G

כיוםברכישה

G.L.A

N.O.I

מחיר רכישה ושיפוץ

שווי נכס

5,900 מ״ר

5.5 מש״ח

66.4 מש״ח

66.4 מש״ח

7,300 מ״ר

10.0 מש״ח

89.4 מש״ח

145.0 מש״ח )צפי(

תאריך רכישה 12/2005
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N.O.I התפלגות תחומי פעילות החברה לפי

אחר

NOI%

9%

12%פנאי

30%אופנה וספורט

17

18%הסעדה

14%מרכול ופארם

D.I.Y, חשמל, 
אלקטרוניקה 

ולבית
12%

5%בריאות וכושר



סיכום
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11 נכסים מניבים

2 נכסים בפיתוח

G.L.A 206,000 מ"ר

226 דונם

כ- 190,000 זכיות בנייה נוספות

לחברה יכולת צמיחה איתור וניהול נכסים מוכחת.
בשנה האחרונה התמקדנו בפיתוח הנכסים שלנו, שיפוץ G תל ברוך, G חורב 

G Fashion ובניית

החברה נמצאת כל העת בבחינת הזדמנויות נוספות על מנת להמשיך לצמוח 
ולהוות גורם מוביל בתחום הנדל״ן המניב בישראל.



Where Excellence
Meets Location

Gazit Globe Israel

19



1

Gazit Brasil Institutional Presentation
June 2017

LOCATION
LOCATION
LOCATION
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This presentation was prepared by Gazit Globe Ltd. (the "Company") and does not constitute a prospectus or other offering document or an
offer to purchase or sell securities of the Company, nor does it constitute a solicitation, invitation or offer to purchase or subscribe for
securities of the Company and is intended for informational purposes only. The information included in this presentation (the "Information")
is presented for convenience only and does not constitute advice, a recommendation, opinion, or a basis for making a decision to invest in any
securities, and any investment in the Company is at the investor's sole discretion.

Any Information contained in this presentation regarding the Company or the Group is a summary only, and this presentation does not purport
to include all Information concerning the Company, the Group, or their activities and reference is hereby made to the Company's publicly filed
reports to obtain more complete information on the Company and its business. The Company does not undertake any responsibility for the
completeness or accuracy of the Information and is not responsible for any damages or losses that may be caused as a result of the use of the
Information. Except for any obligations to disclose information as required by applicable securities laws, the Company undertakes no obligation
to update the Information or to publicly release the results of any revisions to any statements that may be made to reflect events or
circumstances that occur, or of which the Company becomes aware, after the date of this presentation or for any other reason.

This presentation contains forward-looking statements, within the meaning of applicable securities laws, including forecasts, assumptions,
estimates or any other information that relates to future events and matters, the occurrence of which are uncertain and are not under the
control of the Company. All statements other than statements of historical facts are statements that constitute forward-looking information
and which may be identified by the use of language such as "anticipate", "believe", "could", "estimate", "expect", "intend", "may", "plan",
"predict", "will" and similar terms and phrases.

The primary facts and data used as the basis for this presentation reflect the present state of the Company and its business, its current
operations, and the macro-economics, as known to the Company at the time this presentation was prepared. In addition to the information in
the Company's possession, including public data and publications which were not independently reviewed by the Company's management and
for which the Company undertakes no responsibility, the Information contained herein is primarily based on the Company's forecasts and
assumptions regarding future prospects and plans relating to its business and operations and on the realization of such prospects and plans.

The Company provides no assurance that its forecasts or assumptions will materialize, and the results of the Company's operations may
materially differ from anticipated or implied results, including without limitation, due to a change in any of the Company's operations, business,
macro-economics,, market, environmental conditions or a change in regulations, or due to risk factors to which the Company is exposed,
including the risk factors described in greater detail in the Company's periodic and annual reports, the registration statement on Form F-1, the
annual report on Form 20-F and contained in other reports filed with the Israel Securities Authority, the U.S. Securities and Exchange
Commission, and the Canadian Securities Administrators, including the risk factors described under the heading "Risk Factors" in such filings.

Disclaimer
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Brazil at Glance

1) Source: IMF, WEO Database United Nations, World Bank, PWC

Projected Brazil’s Population
# mm inhabitants

GDP - 9th largest economy in the world
USDbn

208
229 238

2015 2030 2050

Historical Foreign Direct Investment (FDI)

76.1 
53.1 

73.1 64.6 64.5 

2012 2013 2014 2015 2016

USDbn

The world’s 5th largest country by land area (8.5 million sq. km) and 

population

World’s largest producer/exporter of coffee, 
soybeans, sugar and orange juice1,552

1,773

1,816

2,091

2,422

2,849

3,358

4,123

10,983

17,947

Canada

Brazil

Italy

India

France

UK

Germany

Japan

China

US

LOCATION

LOCATION

LOCATION



4

Why Sao Paulo?

 Alpha City and Business Capital of South
America

 Latin America headquarters of 65% of Fortune
500 Companies

 The leading city for FDI (foreign direct
investment) in Latin America

 Sao Paulo represents 20% of Brazil’s population:

 21 million inhabitants (Metropolitan Region);
44 million (state)

 32% of the nation’s GDP (Sao Paulo State)
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Shopping Malls in Brazil

 Underpenetrated in shopping center space
compared to other countries

 Still a fragmented market with
consolidation process underway

 Limited presence from global shopping
mall operators

(Total GLA m2/ 1000 inhabitants)

Source: Abrasce (Brazil ICSC), Oxford Economics (July 2016)

2,180 

1,290 

828 

291 289 219 163 105 70 

USA Canada Australia Portugal Spain France Germany BrazilMexico

Low Penetration 

Brazilian Consumer Spending 

R$1.3 trn
R$3.6 trn

R$6.5 trn

2005 2015 2025

Significant Opportunity to capture this growth

LOCATION

LOCATION

LOCATION
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Acquire, transform and reposition “A location assets” with value add opportunities 

9 income-producing assets with a GLA of approximately 144,000 sqm

Sao Paulo 7km radius portfolio

3km

5km

7km

Office

Sao Paulo City Portfolio 

2

7

6

3

4

1

5

Eldorado

427 tenants

76,   sqm GLA:

4.3% ownership

Shopping Light

185 tenants

Owned GLA: 

18,422 sqm

4 5
Mais Shopping

246 tenants

Owned GLA: 

13,000 sqm

7
Top Center

115 tenants

Owned GLA: 

20,020 sqm

3
Extra Itaim

23 tenants

Owned GLA: 

18,260 sqm

6
Morumbi Town

144 tenants

Owned GLA: 

31,000 sqm

Prado Blvd

81 tenants

Owned GLA: 

9,700 sqm

San Pelegrino

102 tenants

Owned GLA: 

17,200 sqm

Cidade Jardim

192 tenants

39,000 sqm GLA:

33% ownership

1 2 98

Investment - 9x growth since 2012 

R$235 R$321

R$611

R$1,541

R$1,854

2012 2013 2014 2015 2016

R$ in mm

LOCATION

LOCATION

LOCATION
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Iconic Real Estate with strong demographics 
Extra Itaim

Top Center

Shopping Light

Eldorado Cidade Jardim

Morumbi TownMais Shopping

Sao Paulo Average: R$60K

Brazil Average: R$30K
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Avenida Paulista – Century of Growth

With 1.5M pedestrians on a daily basis, Avenida Paulista has 
evolved into a destination for universities, museums, cinemas, arts 

and cultural centers.



9

Re-tenanted + re-positioned 
(95% of stores) 
while achieving 

100% occupancy 

Top Center Shopping, Sao Paulo

Before

After

Approx. 70% NOI growth 

(R$9.6M in acquisition to R$16.6M including Decathlon) 

6.5% 5.2%

7.8%

9.0%
9.8%

2014 2015 2016 2017 2017 +
Decathlon

Yield on Cost (Shopping)



10

Top Center Case Study - Timeline

Top Center Shopping acquired; negotiated with
tenants and submitted plans to the municipality

Renovated the shopping, re-tenant 80% of the mix
with international brands such as Forever 21 and
MAC Estee Lauder

Acquired office tower and parking garage
and took over management of the
complex

Revamped the office lobby,
signed with Decathlon for
its flagship store and offices

2014

2015

2016

2017

Excellence in Tenant Mix 
Transformation 

(2016)
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Top Center Case Study - Before and After (Key Tenants) 

AfterBefore
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Morumbi Town Shopping, Sao Paulo  

Redeveloped and 
transformed a strip center 
to a shopping mall focused 

on everyday life needs, 
leisure and entertainment.
Conveniently surrounded 

by top private schools.

Major Tenants:

2014

2016
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Morumbi Town Shopping, Sao Paulo 

20132010

Demos 5km 

Population 970,000

Households 305,000

Annual Avg HH Income R$ 100,000

As of July, 2015

Development project successfully delivered on time and on budget – 97% leased 

LOCATION

LOCATION

LOCATION
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Morumbi Town Shopping, Sao Paulo  

Architecture & Design
(2016)
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An iconic luxurious 
shopping mall based on 

the most elegant and 
sophisticated retail 

streets in the world.

Cidade Jardim Shopping, Sao Paulo  

Major Tenants:
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Shopping Light, Sao Paulo  

Iconic building since
1929 in Downtown Sao
Paulo, across from City
Hall and Municipal
Theater with over 12M
annual visitors

Major Tenants:
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Potential - Extra Itaim, Sao Paulo  

Potential

Prime urban real estate asset located in
the new financial center with
international firms such as Bloomberg,
Goldman Sachs, Google, Facebook and
Credit Suisse.

Land Area of 
~18,000 sqm
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GOOD THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GOOD REAL ESTATE 
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