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 8201 לשנת שלישיה רבעוןהתוצאות את  מדווחת גלוב גזית

 שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים בתקופה

לעומת השנה  1.2% -שיעור התפוסה גדל בכ ;2.3% -ידול בתזרים נטו מנכסים זהים בתקופה של כג

 ;לעומת הרבעון המקביל Regency) בנטרול)למניה   FFO -ב 18.7% -גידול של כ ;96.5% -שעברה ל

  9.7% -ובברזיל של כ 3.5% -של כ בתקופה גידול בפדיונות מנכסים זהים בישראל

 העוסקת אליתגלוב ן"נדל חברת, )"החברה"( (TASE; NYSE: GZT) מ"בע גלוב גזית – 2018 בנובמבר 20 ,אביב תל
 ,צומחיםאורבאניים  אזוריםב בעלי שימושים מעורביםונכסים  מסחריים רכזיםמ שלהשבחה, פיתוח וניהול , ברכישה
 2018בספטמבר  30לישי ולתשעה חודשים שהסתיימו ביום השהיום על פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון  מודיעה

 .)"תקופה"(

  

  

 

3.1%

0.8% 0.9%

9.9%

2.3%

 First-קנדה
Capital

-צפון אירופה 
Citycon *

מרכז ומזרח  
-אירופה 
Atrium

ברזיל ישראל

2.3%

הקבוצה

416 418

Q3 2017 Q3 2018

0.5%

1,200 1,247

9M/2017 9M/2018

ח"מיליון ש3.9%

95.3% 96.2% 95.4% 94.1% 96.8%96.5% 96.1% 96.9% 96.6% 97.5%

קנדה צפון אירופה מרכז ומזרח 
אירופה

ברזיל ישראל

30/09/2017 30/09/2018

95.3% 96.5%

30/09/2017 30/09/2018

1.2%

 אשתקד. ההמקביל עומת התקופהל 2.3% -של כ תקופהב (SS NOI) גידול בתזרים נטו מנכסים זהים

( NOIבתזרים מנכסים נטו ) 0.5% -גידול של כברבעון 

הרבעון המקביל  לעומת (FCRוכולל  REGהיחסי )ללא 
 .אשתקד

( NOIבתזרים מנכסים נטו ) 3.9% -גידול של כבתקופה 

התקופה המקבילה  לעומת( FCRוכולל  REGהיחסי )ללא 
 .אשתקד

 . 0.7% -בהלסינקי, פינלנד, קטן בכ Iso Omenaבנטרול הנכס  (Citycon) מנכסים זהים נטו בצפון אירופהתזרים ה*

 96.5% -על כ עמדו 2017, בספטמבר 30לעומת   1.2%-שיעור התפוסה גדל בכ

 מיליון ש"ח
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 השקעתה. כל את מימשהובכך  מיליארד ש''ח 4 -של כ היקףב Regency Centers מניותמכרה החברה בתקופה 

והתייעלות בהוצאות ההנהלה  ת הפרטיותבחברו FFO -עם גידול בכמעט לחלוטין קוזז ממכירת המניות  FFO -הקיטון ב

 ת: והכלליו

  

    

 

146 170

40

Q3/2017 Q3/2018

186 173

ללא  

REG

ח"מיליון ש

0.75 0.89

0.20

Q3/2017 Q3/2018

ללא  

REG

0.95 ח''ש0.90

411 458

124 58

9M/2017 9M/2018

516535

ללא

REG

ח''מיליון ש

2.10 2.37

0.64 0.30

9M/2017 9M/2018

-2.6%2.74 2.67

ללא

REG

ח''ש

FFO ב %6.41 -גידול של כ - * לרבעון- FFO בנטרול 

Regency . ב %7.0 -כקיטון של- FFO הכלכלי* לעומת 
 מכירת מניות  עקבבעיקר אשתקד  המקביל רבעוןה

Regency. 

 

FFO ב %8.71 -גידול של כ - לרבעון למניה-FFO  בנטרול

egencyR .ב %5.3 -כ של קיטון-FFO *לעומת הכלכלי למניה 

  .Regencyמכירת מניות  עקבבעיקר ל המקבי הרבעון

FFO ב %9.21 -גידול של כ - לתקופה למניה- FFO  בנטרול

egencyR. ב 62.% -כ של קיטון-FFO  *לעומת התקופההכלכלי 

 . Regencyמכירת מניות  עקבבעיקר  ה אשתקדלהמקבי

 

FFO ב %11.5 -גידול של כ -לתקופה- FFO  בנטרולegencyR .

ה להמקבי לעומת התקופה הכלכלי* FFO-ב 3.6% -כ של קיטון

 .Regencyמכירת מניות  עקב בעיקר אשתקד

 

 Regency לרבות הקבוצה חברות כלל של FFO-ב החברה של היחסי חלקה את וכולל EPRA -ה וכללי ההנהלה לגישת בהתאם מחושב הכלכלי  FFO-ה* 

  בתקופה.  במלואה מומשהאשר ההשקעה בה 

FFO  ללאRegency FFO  מכלכלי- Regency 
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בתפוסת הנכסים  נוספת עלייה עם שלה התפעוליותתוצאות ב מתמשך שיפור מציגה החברה" מסר: גלוב , מנכ"ל גזיתחיים כצמן

אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה . כמו גם גידול במכירות של דיירי הנכסים שלנו בשכר הדירה שאנו גובים מתמשכת שלנו ועליה

שיניבו לנו תשואות  רכישת נכסים במיקומים שאינם ברי תחליףת נכסים שאינם נכסי ליבה ומכירן הפרטי, שלנו להגדלת רכיב הנדל"

חוב ב 5.5%חוב לזמן קצר בריבית ממוצעת של  מיליארד ש''ח 2 -כל מעלחזרה החברה ימ  מתחילת השנהבנוסף, . לאורך זמןעודפות 

מיליון ש''ח בשנה בהוצאות המימון שלנו, תוך הארכת מח"מ  40 -, מהלך אשר יביא לחסכון של כ2.78% -של כ לזמן ארוך ובריבית

היו בידי החברה וחברות בבעלותה ממשיכים לשמור על רמת נזילות גבוהה וליום המאזן אנו  .שנים 4.6 -לשנים  4.1 -מהחוב שלנו 

לא משועבדים בהיקף  י מקרקעיןונכסמיליארד ש''ח,  4 -יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרים ובלתי מנוצלים בהיקף של כ המלאה

  ".מיליארד ש''ח 5.1 -כ

 

 מידע נוסף

נכון למועד . מרכזיות בערים דומיננטיים בנכסים והתמקדות הפרטי ן"הנדל רכיב להגדלת האסטרטגיה יישוםבהחברה המשיכה 

בתחילת  32% -לעומת כ מסך השווי של נכסי החברה בסולו מורחב 38% -שווי האחזקות הפרטיות בחברה מהווה כפרסום הדוח, 

 . השנה

 

 וןמילי 422 -בכ ועד למועד פרסום הדוח רבעוןה במהלך הסתכמו בחברה ובחברות בבעלותה המלאה נדל"ן להשקעהות רכיש 

 ש''ח: 

53.4% 55.2% 54.0%

31/12/2017 30/09/2018 Pro Forma *

1.8%
ח''מיליון ש

52.6% 53.9%

31/12/2017 30/09/2018

1.3%

9,936
9,040

9,443

31/12/2017 30/9/2018 Pro Forma *

ח''מיליון ש

51.4
47.1 49.2

31/12/2017 30/9/2018 Pro Forma *

ח''ש

במהלך  קטן עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברהההון ה
בעיקר בשל ירידת מחיר  ,מיליון ש''ח 896 -בכ התקופה

( בתקופת הדוח)שמומשה במלואה  Regencyמניית 
אשר התחזק עד  היחלשות הריאל הברזילאי מול  הש''חו

 .9.9% -למועד הפרסום בכ

ס לבעלי המניות של החברה המיוח למניה עצמיההון קיטון ב
בעיקר בשל ירידת  ש''ח למניה 4.3 -של כ במהלך התקופה

( בתקופת הדוח)שמומשה במלואה  Regencyמחיר מניית 
אשר התחזק עד  הריאל הברזילאי מול  הש''חהיחלשות ו

 .9.9% -למועד הפרסום בכ

 

 חוב נטו לסך מאזן )מאוחד( 

 

עקב  1.8% -גידול של כ –חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחב( 
)אשר התחזק עד  בתקופת הדוחהיחלשות הריאל הברזילאי 

רעון מוקדם של חוב יפ ותקנס, (9.9% -למועד הפרסום בכ
תשלומי המסים בגין מכירת מניות נושא ריבית וכן 

Regency וביצוע רכישות חדשות 

*  Pro Forma-  י המט"ח הידועים ליום הפרסום ובנטרול המחושב בהתאם לשער  2018בספטמבר  30חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחב( ליום

 קנסות בגין פירעון מוקדם של חוב נושא ריבית.

*  Pro Forma- הריאל  הפרסום )בעיקר התחזקותי המט"ח הידועים ליום המחושב בהתאם לשער  2018בספטמבר  30ליום  ההון העצמי וההון העצמי למניה

 .לאי( ובנטרול קנסות בגין פירעון מוקדם של חוב נושא ריביתיהברז
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בעל שטח  Wars Sawa Juniorוורשה, פולין,  מאוחדת )אטריום( מרכז קניות במרכזרכשה חברה לאחר תאריך המאזן בנוסף, 

 מיליארד ש''ח(.  1.27 -מיליון אירו )כ 301.5 -תמורת כאלפי מ"ר  26 -להשכרה של כ

 

 

 

 

 מיליון ש''ח:  467 -בכמנגד, מכרו במהלך הרבעון חברות מאוחדות בחברה נדל"ן להשקעה 

 

  בניית נכסים חדשים, הרחבות ושיפוציםבמהלך הרבעון ועד למועד פרסום הדוח הסתיימו בחברה ובחברות מאוחדות שלה 

 : כמפורט להלן אלף מ"ר( 36 -אלף מ"ר )חלקה של גזית כ 59 -בהיקף של כ

 

 

 

  אלף מ"ר  90 -בהיקף של כ בבניה ובהרחבה, בחברה ובחברות מאוחדות שלה נכסים 2018בספטמבר  30בנוסף, נכון ליום

 אלף מ"ר(.  55 -)חלקה של גזית כ

 

 בניה ושיפוציםרכישות, מכירות, 

תאריך הרכישהמיקוםהנכס

עלות במטבע 

מקור )מיליונים(

עלות 

)מיליון ש''ח(

אוכלוסייה ב- 3 

מייל )5 ק"מ(

הכנסה ממוצעת 

למשק בית 

ברדיוס 5 ק"מ

The EdgeBrooklyn, NY02/07/2018$471731,250,000         $100K

NIS 151K           3030486,197 23/07/2018₪רמת השרוןנווה גן

NIS 150K           117117515,543 05/09/2018₪סביוןמרכז מסחרי סביון

קולנוע חן וסניף בנק לאומי 

)1(

NIS 135K           102102541,421 ₪אוקטובר 2018רחוב דיזינגוף, תל אביב

422סה"כ השקעות

)1( העסקה מול בנק לאומי מותנית בקבלת חזקה ע"י השוכר.

הכנסה ממוצעת 

למשק בית

אוכלוסייה ב- 3 

מייל )5 ק"מ(

תמורה

)מיליון ש''ח(

עלות במטבע 

מקור )מיליונים( תאריך הרכישה מיקום הנכס

ILS 30,587 110K ILS 401 € 95 יולי 2018 Romania Atrium Militari

ILS 43,002 220K ILS 49 € 12 יולי 2018 4 נכסים בהונגריה

ILS 125,334 44K ILS 17 € 4 יולי 2018 Bodø, Norway Glasshuspassasjen

467 111 סה"כ השקעות

מיקוםפרויקט

שטח להשכרה 

חברה)מ"ר(

Molndal Galleriaסיטיקון24,000גוטנבורג, שבדיה

Mais גזית ברזיל8,759סאו פאולו, ברזילהוספת קומה

Atrium Targowek אטריום8,600וורשה, פולין

  Atrium Promenada אטריום13,200וורשה, פוליןחלק שני

 Atrium Redutaאטריום4,200וורשה, פולין

58,759סה"כ 

של גזית גלוב )1( 35,809חלקה 

.Citycon -ו- 47.6% ב Atrium-1( חלקה היחסי של גזית גלוב, 60.1% ב(
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  2018 ,ספטמברב 30נכון ליום ,( ללא בחברה ובחברות מאוחדות שלהFirst Capital )בניהנכס ב המוצגת על בסיס השווי המאזני 

ון ש''ח מילי 906 -אלפי מ"ר בהשקעה כוללת של כ 44 -עם שטח להשכרה כולל של כ ,Lippulaivaהלסינקי, פינלנד,  Espoo-ב

ח. מיליון ש'' 291 -בכ 2018 בספטמבר 30ליום וההשקעה בו הסתכמה  2021אשר פיתוחו צפוי להסתיים ברבעון השלישי של שנת 

מיליון ש''ח אשר פיתוחו צפוי  112 -אלפי מ"ר בשקעה כוללת של כ 2 -בכוכב הצפון, תל אביב, עם שטח להשכרה של כ נכס בבנייה

 מיליון ש''ח.  93 -, בכ2018בספטמבר  30וההשקעה בו הסתכמה ליום  2019להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 

מיליון ש''ח  733  -אלף מ"ר בהשקעה כוללת של כ 35 -והרחבה בוורשה עם שטח להשכרה כולל של כ בשיפוץלחברה פרויקטים 

 -מהם עם שטח להשכרה של כ 3 , ולמועד הפרסוםמיליון ש''ח 590 -, ההשקעה בהם הסתכמה בכ2018בספטמבר  30אשר ליום 

 נפתחו כמתואר לעיל. מ"ר  אלפי 26

מיליון  165 -בהשקעה של כאלפי מ"ר  13 -עם שטח להשכרה כולל של כבראשל"צ  בהרחבה נכס  לחברה למועד הפרסום כמו כן,

   מיליון ש''ח. 87 -הסתכמה בכ ו, ההשקעה ב2018 בספטמבר 30ש''ח אשר נכון ליום 

 

 התקופה ובמהלך, אשתקד המקביל לרבעון ביחס 12.0% -כ של בברזיל זהים בנכסים בפדיונות גידול נרשם הרבעון במהלך 

 2.5% -כ של זהים בנכסים בפדיונות גידול הרבעון במהלך נרשם, בישראל. אשתקד המקבילה לתקופה ביחס 9.7% -כ של

 . אשתקד המקבילה לתקופה ביחס 3.5% -כ של גידול נרשם התקופה ובמהלך, אשתקד המקביל לרבעון ביחס

 101 -ירידה של כמיליון ש"ח לעומת  105 -כשל להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ערך נדל"ן  במהלך הרבעון נרשמה ירידת 

 182 -כשל ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  נרשמה ירידת במהלך התקופה. רבעון המקביל אשתקדבמיליון ש"ח 

להשקעה הירידה נובעת בעיקרה מירידת שווי נדל"ן  בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון ש''ח 57 -של כ מיליון ש''ח לעומת ירידה

 . בגרמניה בנדל"ן להשקעה עם עליות ערך, אשר קוזזה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בצפון אירופה

 

 פיננסי

 המיוחס  הרווחמיליון ש''ח.  333 -מיליון ש''ח ובתקופה בכ 99 -המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ 1הרווח המתואם

 0.95מיליון ש"ח ) 185 -של כ ש"ח למניה בדילול( לעומת הפסד 0.01 -מיליון ש"ח )כ 1 -לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ

 נובע אשתקד המקביל לרבעון ביחס המיוחס לבעלי מניות החברה ברווח הגידולש"ח למניה בדילול( ברבעון המקביל אשתקד. 

 הנהלה בהוצאות וקיטון ח''ש מיליון 66 -כ של המיסים בהוצאות קיטון, ח''ש מיליון 64 -כ של המימון בהוצאות מקיטון בעיקר

ש''ח למניה(  2.16 -מיליון ש''ח )כ 413 -תקופה הסתכם בכרה בההפסד המיוחס לבעלי מניות החב. ח''ש מיליון 19 -כ של וכלליות

 ש''ח למניה( בתקופה המקבילה אשתקד.  0.49 -מיליון ש''ח )כ 90 -של כ לעומת הפסד

 כ של בהיקף מנוצלים בלתי מאושרים אשראי וקווי נזילות יתרות חדות שלהחברה ולחברות המאול, 2018 ספטמברב 30 ליום- 

 נזילות יתרות First Capital -ל, בנוסף .המלאה בבעלותה בנות ובחברות בחברה ח"ש מיליארד 4.0 -כ מתוכם, ח"ש מיליארד 8.2

 .ח"ש מיליארד 1.6 -כ של בסך אשראי וקווי

 4.8% -של כ ממוצעת ריבית לעומת 4.1% -הינה כ 2018,בספטמבר 30ברמת הסולו המורחב ליום  החובממוצעת על הריבית ה 

 . 2017, בספטמבר 30ליום 

  2.49%מיליון ש''ח במסגרת הרחבת אג"ח י"ג. התשואה לפדיון במכרז נסגרה על  411 -גייסה החברה כ 2018בספטמבר  3ביום 

 )צמוד מדד(. 

 ריבית אשר ה''ח יליון שמ 1,041 -ה רכישות עצמיות של סדרות אג"ח ד' וי' בהיקף כולל של כבמהלך הרבעון ביצעה החבר

 . 5.9% בגינן הינהממוצעת ה

 ביוני,  30ביום שנים  4.1 -לעומת כשנים  4.6 -מח"מ החוב בחברה ובחברות בבעלותה המלאה במועד הפרסום הוארך ועמד על כ

2018 . 

                                                           
והפסד מפירעון  למדד הצמדה, נכסים שערוכי, מס אחרי, Regency מניות משערוך והפסד פיננסיים מנגזרים נטו הפסד השפעת בנטרול החברה מניות לבעלי רווח 1 

 .מוקדם של חוב נושא ריבית
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  וליום  מיליארד ש''ח 1.5 -בהיקף של כ המלאה בבעלותה בנות חברותבו חברהנדל"ן להשקעה בבמהלך הרבעון שוחרר משעבוד

 המוצג משועבד שאינו בפיתוח להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל לחברה לחברות בנות בבעלותה המלאה 2018בספטמבר  30

 (.בפיתוח להשקעה ן"והנדל להשקעה ן"הנדל מסך 74% -כ) ח"ש מיליארד 5.1 -כ של בשווי בספרים

 למניה ח"ש 0.38 של בסך 2018, בינואר 9 ביום שדווחה כפי החברה למדיניות בהתאם רבעוני דיבידנד חלוקת על הכריזה החברה 

 .2018 בדצמבר 17 ליום הרשומים מניות לבעלי 2019 בינואר 2 ביום משולם להיות הצפוי

 

 

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן

  במכרז נסגרה על  לפדיוןמיליון ש''ח במסגרת הרחבת סדרת אג"ח י"ג. התשואה  549 -גייסה החברה כ 2018, באוקטובר 22ביום

 )צמוד מדד(.   2.79%

 

 

 

 כלכלי FFOתחזית 

מובאת להלן על מנת  FFO -שלה. תחזית ה FFO -החברה כחברות נדל"ן אחרות בצפון אמריקה ואירופה, מפרסמת את תחזית ה
 להציג את הערכותיה של הנהלת החברה בדבר תוצאותיה העסקיות והתפעוליות של החברה. 

של חברות מוחזקות  FFOמידע ציבורי והערכות הנהלה, לרבות תחזיות המתבססת על  2018הכלכלי לשנת   FFO-להלן תחזית ה
 :ציבוריות, ככל שפורסמו, וכן על ההנחות

 דיווח.יום הל יבית הידועיםושיעורי הר שערי חליפין  

 .ללא השקעות, רכישות ומכירות מהותיות למעט השקעות בפיתוח נכסים 

 .ללא אירועים מהותיים לא צפויים המשפיעים על פעילות הקבוצה 

 

 
1-9/2018 

 בפועל
7-9/2018 

 בפועל
עדכנית  תחזית 2018תחזית קודמת לשנת  בפועל 2017

 2018לשנת 

FFO  )700-689 698 173 516 כלכלי )מיליוני ש"ח  699-690  

FFO  )58.3 0.90 2.67 כלכלי למניה )ש"ח  3.63-3.57  3.62-3.58  

 

 על המבוססת, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינה 2018 לשנת החברה של הכלכלי FFO -ה תחזית
 עתידיים עניינים או לאירועים בנוגע -הקבוצה וחברות החברה הנהלת של אומדנים או הערכות לרבות, לעיל המפורטות ההנחות

 בפועל והתוצאות חלקה או כולה, תתממש התחזית כי וודאות כל אין. הקבוצה של בשליטתה ואינה ודאית אינה שהתממשותם
 .והקבוצה החברה בשליטת שאינם באירועים תלות בשל, היתר בין, וזאת, לעיל המפורטת מהתחזית שונות להיות עלולות
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 גלוב אודות גזית

 מעורבים שימושים בעלי ונכסים מסחריים מרכזים של וניהול פיתוח, השבחה, ברכישה העוסקת גלובאלית חברה הנה גלוב גזית

 גלוב גזית. צומחים אורבאניים באזורים מרכזיות בערים התמקדות תוך אירופה ומזרח מרכז, צפון, ישראל, ברזיל, אמריקה בצפון

 30 ליום. (NYSE: GZT) יורק בניו בבורסה וכן בישראל 35 א"ת במדד ונכללת( TASE: GZT) אביב בתל בבורסה נסחרת

 38.6 -כ של בשווי ר"מ מיליון 2.5 -כ של להשכרה בנוי שטח על המשתרעים נכסים 101 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2018 בספטמבר

 .  First Capital Realty Inc של המניות מהון 31.3% -בכ החברה החזיקה 2018 בספטמבר 30 ליום, בנוסף. ח"ש מיליארד

 

 www.gazitglobe.comמידע נוסף באתר החברה:
 

 :ואנליסטים משקיעים

 dlavi@gazitgroup.com, 8440088-052: נייד, 6948000-03: טל, גלוב גזית, משקיעים קשרי מנהל, סגלסון לביא דורון

 תזכורת לשיחת ועידה 

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

  .שיחת ועידה לסקירת התוצאות - 14:00בשעה  2018, נובמברב 20, שלישי , יוםיוםה

 המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות 

 03-9180644 : לפני השעה האמורה לטלפון

 

 שיחת הועידה תלווה במצגת אותה ניתן להוריד מאתר החברה סמוך לשעת הועידה

 globe.comwww.gazit  וכן ממערכות הדיווחים של הבורסה 

 

http://www.gazitglobe.com/
mailto:dlavi@gazitgroup.com
http://www.gazitglobe.com/

