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במסגרת הנפקת סדרת את המכרז למשקיעים מסווגים  השלימה גזית גלוב
 ש"ח ארדמילי 1.3 -כעם ביקושים של אג"ח חדשה 

 1ש"ח וןמילי 600-החברה תגייס במכרז למשקיעים מסווגים כ

 שנים 6.95 -במח"מ של כ מדד( ת)צמוד 1.29% -ל קבעההריבית במכרז נ

, ברכישה המתמחה גלובאלית ן"נדל חברת"(, החברה)"( TASE: GZT) מ"בע גלוב גזית – 2020 ינוארב 13 ,אביב תל

 מודיעה, מרכזיות בערים אוכלוסין צפופי אורבאניים באזורים להנבה המיועד או מניב ן"נדל של וניהול פיתוח, השבחה

 '(. דיאת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה )סדרה  השלימה כי היום

ש"ח  ארדמילי 1.3 -במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ

במכרז )צמודת מדד( מיליון ש"ח. הריבית  600 -מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כבחרה לקבל והחברה 

 בורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. . ריבית הסגירה במכרז הינה ריבית המקסימום לשלב הצי1.29% -לקבעה נ

. האג"ח 3120-2202 תשלומים לא שווים בין השנים חמישהב ותפרע שנים .596 -מח"מ של כבצמודת מדד ' הנה דיסדרה 

לו . את ההנפקה הובי1עם אופק יציב על ידי מידרוג Aa3ודירוג  עם אופק יציב AA-בדרוג של  1מעלות S&Pדורגו על ידי 

ק ווליו בייס, בר ,ם איביאי, רוסאריוועליפמנורה, חיתום של הלידר הנפקות ודיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו גופי 

 קפיטל וענבר.

 
 

 

 גלוב אודות גזית

 באזורים להנבה המיועד או מניב ן"נדל של וניהול פיתוח, השבחה, ברכישה המתמחה גלובאלית ן"נדל חברת הנה גלוב גזית

 30 ליום. 35 א"ת במדד ונכללת( TASE: GZT) אביב בתל בבורסה נסחרת גלוב גזית. מרכזיות בערים אוכלוסין צפופי אורבאניים

 37 -כ של בשווי ר"מ מיליון 2.4 -כ של להשכרה בנוי שטח על המשתרעים נכסים 101 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2019 בספטמבר

 . ח"ש מיליארד
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