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 9201 נתשלו הרביעירבעון התוצאות תמצית  את מפרסמת גלוב גזית

 2.1% -של כ גידול ( בתזרים מנכסים נטוNOI) גידול של ) )"תקופה"( 2019שנת ב יחסי באיחוד

 תזריםב 19.2% -גידול של כ ;אשתקד התקופה המקבילה לעומת (בנטרול השפעת המט"ח 8%-כ

 ;מיליון ש''ח 435 -בחברות הפרטיות שהסתכם לכ (NOIנטו ) מנכסים

  זהיםגידול בתזרים נטו מנכסים (Same Property NOI)  בנטרול רוסיה  4.5% -של כבתקופה

  ;אשתקד ההמקביל כולל רוסיה( לעומת התקופה 4.1% -כ)גידול של 

  ב 22.8% -של כגידול- FFO  בנטרול( למניהRegency , FCR והשפעת המט"ח) בתקופה 

  ;לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 נטו, סולו מורחב, לעומת התקופה הריבית בהוצאות  ,31.6%-, כמיליון ש''ח 165 -קיטון של כ

 ;מיליון ש''ח 357 -המקבילה אשתקד, אשר הסתכמו לכ

 המאוחדות בחברות נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוחב ערךעליית נרשמה  הרבעון במהלך 

 698 -עליית ערך של כ ;ברזיל ומישראלש''ח, אשר נבעה בעיקר ממיליון  627-כ של הפרטיות

  ;מיליון ש''ח בתקופה

 הכוללים ,ח"ש מיליארד 3.4 -כ של בהיקף מנוצלים בלתי מאושרים אשראי וקווי נזילות יתרות 

לאחר  ;קצר לזמן ופיקדונות סחירים ערך ניירות, מזומנים ושווי מזומנים ח''ש מיליארד 1.3 -כ

 ;מיליון ש''ח 771 -בתמורה כוללת של כ FCRמיליון מניות  14.6מכרה החברה  מאזןתאריך ה

 ח''ש מיליון 8,191 -בכ 2019 בדצמבר 31 ליום הסתכם החברה מניות לבעלי המיוחס העצמי ההון ,

 ;למניה ח''ש 44.4 -כ

  את תחזית המפרסמת החברה- FFO  3.30-3.40בטווח של וצופה כי יעמוד  2020לשנת למניה 

 .ש''ח למניה

 

העוסקת  גלובאלית ן"נדל חברת"(, החברה( )"TASE: GZT) מ"בע גלוב גזית – 2020 מרץב 15 ,אביב תל

לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים  מניב ן"נדל של וניהול פיתוח, השבחה, ברכישה כעיסוק עיקרי

דיווח מקדים של נתונים היום  מפרסמת ,מרכזיות בערים אוכלוסין צפופי אורבאניים באזוריםומגורים 

 .2019שנת לו הרביעיהדו"חות הכספיים לרבעון כספיים מ
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 חברות הפרטיותבתוצאות התמצית 

  ועד למועד הדוח הגדילה החברה את השקעותיה דרך רכישות ופיתוח בחברות הפרטיות בהיקף מצטבר  2019במהלך שנת

בתקופה  %36.9לעומת  %5.55 -למועד זה, שווי האחזקות הפרטיות בספרי החברה הסתכם לכ ש''ח. מיליארד 1.3 -של כ

 המקבילה אשתקד.
 ( התזרים מנכסים נטוNOI בחברות )435 -והסתכם לכ אשתקד לעומת התקופה המקבילה 19.2% -הפרטיות גדל בכ 

  .אשתקדמיליון ש''ח  365 -לעומת כ מיליון ש''ח

  31בישראל לעומת  1.8% -בכבברזיל, ו 6.4% בארה"ב, 13.9%-גדל בכ 2019 דצמברב 31ליום שכר הדירה הממוצע למ"ר 

 . 2018 דצמברב

  בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  4.5% -בברזיל ובכ 8.8% -בכבתקופה כמות המבקרים בנכסים זהים גדלה 

  בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1.1% -ובכבברזיל  9.5% -בכבתקופה הפדיון בנכסים זהים גדל. 

 הפרטיות המאוחדות בחברות בפיתוחנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה ב ערךעליית נרשמה הרביעי  רבעוןה במהלך 

 .בתקופה ח''ש מיליון 698 -כ של ערך עליית; אשר נבעה בעיקר מברזיל ומישראל ש''חמיליון  627 -כ של
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מרכז ומזרח  צפון אירופה  
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ב"ארה ברזיל ישראל *הקבוצה

95.5% 97.0% 98.7% 98.8% 89.9% 96.6%

מרכז ומזרח  צפון אירופה  
אירופה  

ברזיל ישראל ב"ארה הקבוצה

( היחסי )ללא NOIמנכסים נטו )בתזרים  8.0% -ידול של כג

REG ללאו FCR בתקופה לעומת ( ובנטרול השפעת מט"ח
  אשתקד. ההמקביל תקופה

 

 

 

( היחסי )ללא NOIבתזרים מנכסים נטו ) 3.0% -ידול של כג

REG ללאו FCR לעומת ברבעון ( ובנטרול השפעת מט"ח
 הרבעון המקביל אשתקד.

( בתקופה בנטרול SP NOIגידול בתזרים נטו מנכסים זהים )
 עומת התקופה המקבילה אשתקד.ל 4.5% -רוסיה של כ

 -בכ והסתכם גבוה בכל אזורי הפעילות נותר התפוסה שיעור
96.6%.  

. %4.1 -, ובסה"כ ברמת הקבוצה גדל בכ%1.1 -רח אירופה כולל רוסיה גדל בכמנכסים זהים נטו במרכז ומז*התזרים   

 

NOI ללא יחסי   Regency ו- FCR 

 השפעת מט"ח בנטרול ו

 השפעת המט"ח
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תפוסה

31/12/201931/12/2018שינוי 20192018%

16619.9%BRL 75.0BRL 70.56.4%9.5%8.8%₪ 587 199₪ 98.7%18.2%₪ברזיל

113 107.41.8%1.1%4.5%₪ 109.3₪ 1606.9%₪ 171₪ 98.8%2.8%₪ישראל

6 22127.3%$47.20$41.4013.9%₪ 50₪ 89.9%5.3%₪ארה"ב )1(

NANA₪ 15₪ 17-11.8%NANANA-₪ 8אירופה ואחר )2(

698 36519.2%₪ 435₪ ₪סה"כ

גידול בשווי 

הוגן נדל"ן 

להשקעה 

2019

)2( הקיטון מול התקופה המקבילה אשתקד נובע ממכירת נכס בגרמניה.

גידול בכמות 

המבקרים בנכסים 

זהים בתקופה מול 

תקופה מקבילה

שינוי בתזרים 

נטו מנכסים 

זהים תקופה 

מול תקופה 

מקבילה

NOI  (מיליון ש''ח)שכר דירה חודשי ממוצע בסיסי למ"ר

שינוי %

גידול בפדיון 

בנכסים זהים 

בתקופה מול 

תקופה מקבילה

)1( שיעור התפוסה בארה"ב אינו כולל את הנכס Brickell במיאמי אשר מיועד להריסה ואינו מושכר,  את שטחי המשרדים ב- Newbury בוסטון וב- Chestnut פילדלפיה אשר נמצאים בתהליכי 

הסבות ושיפוץ, ואת הנכס הנכס Ceasar's Bay בברוקלין, אשר ביום 31 בדצמבר 2019 נמצא בתפוסה של כ- 73%, ולמועד פרסום הדוח נחתמו הסכמים להשכרת השטחים הפנויים בו וכולל חוזים 

אלו התפוסה בנכס הינה כ- 99% ובסה"כ התפוסה בארה"ב הינה 94.4%.
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FFO כלכלי מ-  Regency ומ- FCR 

FFO ב %2.9 -של כ גידול - ברבעון- FFO בנטרול Regency, 

FCR  .ב 18.6% -של כ קיטוןוהשפעת המט"ח- FFO  *הכלכלי
מכירת מניות אשתקד. הקיטון נבע מ המקביל לעומת הרבעון

Regency ו- FCR . 

 

 

FFO  ב %3.21 -של כ גידול-למניה ברבעון-FFO  בנטרול

egencyR ,FCR ב %15.2 -כ של קיטון .והשפעת המט"ח-FFO 

 . FCR -ו Regencyמכירת מניות הכלכלי למניה* הקיטון נבע מ

 . 

 

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

  אשר מרבית ההשקעה בה מומשה במהלך התקופה. FCR -ו 2018בשנת  במלואה מומשהההשקעה בה 

FFO ב %2.18 -גידול של כ - בתקופה- FFO בנטרול 

Regency ,FCR ב %13.3 -של כ . קיטוןוהשפעת המט"ח- 

FFO ה אשתקד. הקיטון המקביל הכלכלי* לעומת התקופה

 . FCR -ו Regencyמכירת מניות נבע מ

 

 

FFO  ב %2.82 -גידול של כ -למניה בתקופה-FFO  בנטרול למניה

egencyR ,FCR ב %10 -כ של קיטון .והשפעת המט"ח-FFO 

 . FCR -ו Regencyמכירת מניות הכלכלי למניה* הקיטון נבע מ

 . 

 

FFO ללא   Regency ו- FCR  והשפעת

 מט"ח 

FFO כלכלי מ-  Regency ומ- FCR 

FFO ללא   Regency ו- FCR  והשפעת

 מט"ח 
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סולו למניה ברמת  מפעילות שוטפתהמזומנים תזרים 

  :*מורחב

 

 

מיליון  165 -קיטון של כ – , נטו, סולו מורחבהריביתהוצאות 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד ש"ח

 

 

גזית גלוב ממשיכה להציג דוחות חזקים עם צמיחה בכל השווקים בהם היא "מסר: חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל החברה 

באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין ממשיכה להוכיח את עצמה, הן בעליית שווי  ועלת. האסטרטגיה של עירוב שימושיםפ

 . ובשיעורי התפוסה הגבוהים שלנומנכסים זהים  - NOIהנכסים הן בעליית שכר הדירה, ב

כחלק מהמדיניות שלנו, אנו מקפידים על רמות נזילות גבוהות ועל לוח סילוקין מפוזר לאורך שנים רבות. אנו נמצאים בתקופה 

של משבר רפואי וכלכלי גלובלי, אך גזית גלוב ערוכה היטב להתמודד עם אתגרי התקופה. החוסן הכלכלי שלנו נובע לא רק 

תזרים המזומנים שלנו מגיע מדיירים בעלי דירוג אשראי גבוה, אלא גם מנכסים ממאזן חזק ומנזילות גבוהה, כאשר מרבית 

 .אורבניים צפופי אוכלוסיןאזורים במעוגני סופרמרקטים ופארמה, המספקים צרכים ושירותים יומיומיים 

מזומנים  אני משוכנע שכמו בתקופות אי ודאות קודמות, תמהיל הנכסים המוקפד שלנו, התנהלות אחראית ושקולה וקופת

 ".עשירה יוציאו אותנו מחוזקים אף יותר מהתקופה הנוכחית

 ומחזור החוב ברבעון ולאחר תאריך המאזן FCR, מכירת מניות רכישות עצמיות

  הודיעה החברה כי השלימה בהצלחה הצעת רכש לאגרות חוב  2019 ,בדצמבר 3ביום  –רכישות עצמיות של אגרות החוב

של נתונים  הדיווח המקדים ועד סמוך למועד פרסום . בנוסף, במהלך הרבעוןמיליארד ש''ח 1.2 -רה יא' בהיקף של כמסד

 .מיליון ש''ח 256 -כוללת של כ בתמורה'( יא-ו' ד סדרות)נוספות  חוב אגרות החברה רכשהכספיים, 

  ה לביטוח בהסכם לקבלת הלוואה מכלל חבר החברה התקשרה 2019 ,בדצמבר 16ביום  –הסכם הלוואה עם כלל ביטוח

, מח"מ 2029שנים, עד לדצמבר  10 -מיליארד ש''ח. ההלוואה הינה לתקופה של כ 1בע"מ וחברות מקבוצתה בהיקף של 

, )צמוד 1.17% -כ של שנתית ריבית ( ונושאת2029מהקרן יפדו בדצמבר  80% -אשר כ bulletשנים )הלוואת  8.7 -של כ

  .בראשון לציון G Cityההלוואה מובטחת בשעבוד הנכס  מדד(

  מיליון מניות  7במהלך הרבעון מכרה החברהFCR מיליון ש''ח. 388 -בתמורה כוללת של כ 

 

 לאחר תאריך המאזן

  בהיקף של  '(ידהנפקת סדרת אג"ח חדשה )סדרה החברה השלימה  2020בינואר,  15ביום  –הנפקת סדרת אג"ח חדשה

 .שנים 6.95 -מח"מ של כב 1.29% של)צמודת מדד(  שנתית ריביתש''ח במיליון  600 -כ

  מיליון מניות  14.6לאחר תאריך המאזן מכרה החברהFCR מיליון ש''ח. 771 -בתמורה כוללת של כ 

2.12 2.26

2018 2019

ח''ש
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357

2018 2019

ח''שמיליון

לל דיבידנד מיוחד ולא כ 2018 ת* תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנ

  ש''ח למניה. 0.71 -אשר הסתכם לכ ATR -מ
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 כלכלי FFOתחזית 

 על להלן מובאת  FFO-ה תחזית. ואירופה אמריקה בצפון אחרות ן"נדל בחברות כמקובל, שלה  FFO-ה תחזית את מפרסמת החברה

 .החברה של והתפעוליות העסקיות תוצאותיה בדבר החברה הנהלת של הערכותיה את להציג מנת

, ציבוריות מוחזקות חברות של FFO תחזיות לרבות, הנהלה והערכות ציבורי מידע על המתבססת 2020 לשנת FFO -ה תחזית להלן

 :הבאות ההנחות על וכן, שפורסמו ככל
 

 .הדיווח לתאריך הידועים הריבית ושיעורי חליפין שערי •

 .החברה של העבודה תוכנית פי על נכסים בפיתוח השקעות, מכירות, רכישות •

 על הקורונה מגיפת של הצפויות בהשפעות להתחשב ומבלי הקבוצה פעילות על צפויים לא מהותיים אירועיםהשפעת  ללא •

  .להערכה ניתנות לא עדין הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים של המקדים הדיווח פרסום למועד שנכון הקבוצה פעילות
 

 פרופורמה )*( 2019 2020תחזית שנת  

FFO  )639-620 כלכלי )מיליוני ש"ח  558 

FFO  )3.40-3.30 כלכלי למניה )ש"ח  3.01 

  .2019 בשנת מכרה שהחברה המניות בגין FCR תוצאות בנטרול הינם 2019 לשנת הפרופורמה נתוני האמורות. התקופות בין השוואה לשם ההינ הפרופורמה נתוני הצגת *

 

 המבוססת ,1968-ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע הינה 2020 לשנת החברה של הכלכלי FFO -ה תחזית
 עתידיים לאירועים בנוגע הקבוצה וחברות החברה הנהלת של אומדנים או הערכות לרבות ,לעיל המפורטות ההנחות על

 ממנה, הנגזר הכלכלי והמשבר הקורונה מגיפת כדוגמת לארועים, או הקבוצה של בשליטתה ואינה ודאית אינה שהתרחשותם
 תוצאות על השפעתם ,הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים של המקדים הדיווח פרסום למועד נכון ואשר החלה שהתרחשותם

 או כולה ,תתממש התחזית כי וודאות כל אין .מתגלגלים אירועים היותם נוכח היתר בין ,להערכה ניתנת אינה החברה של הפעילות
 באירועים תלות בשל ,היתר בין ,וזאת ,לעיל המפורטת מהתחזית מהותית, לרבות ,שונות להיות עלולות בפועל והתוצאות חלקה

 העלול ממוקד משבר או ממנה הנגזר הגלובלי הכלכלי והמשבר הקורונה מגיפת השפעת גם בהם ,והקבוצה החברה בשליטת שאינם
 וכן ,הכספיות תוצאותיה ועל החברה פעילות על האפשרית והשפעתם החברה פועלת בהן מסוימות במדינות או/ו במדינה להתפתח

 ,במחיר נכסים של ולפיתוח לרכישה ,למימוש תוכניותיה את לבצע  החברה יכולתו  הריבית בשיעורי שינוי ,החליפין בשערי שינוי
 .העבודה בתוכנית שנקבעו הזמנים בלוחות או בתנאים

 

 

 

 

53.9% 49.2%

31/12/2018 31/12/2019

55.3%
50.0%

31/12/2018 31/12/2019

 חוב נטו לסך מאזן )מאוחד( 

 

 חוב נטו לסך מאזן )סולו מורחב(
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 והרחבותבבניה  נכסים

  שטח  עם אשר בנייתם הסתיימהשני פרויקטים  של החברה בחברות בבעלותה המלאה: 2019פרויקטים אשר הסתיימו בשנת

מיליון ש''ח אשר  287 -בראשון לציון( בעלות כוללת של כ G Cityמ"ר )כוכב הצפון בתל אביב והרחבת  15,465 -להשכרה של כ

 מיליון ש"ח. 22 -כשל שנתי  NOI להניבפרויקטים אלה צפויים . 2019מסירתם לדיירים החלה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 

-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינה לבניה מפרויקטים או בניהב מפרויקטים השנתי NOI-ה תחזיות
 פרויקטים שיניבו הכנסות באשר ואומדנים הנחות על וכן הבניה וקצב לעלות באשר ואומדנים הנחות על מבוססת אלה תחזיות.  1968
 שונים באירועים שליטתה העדר בשל היתר בין, בחלקן או, במלואן, יתממשו אלה תחזיות כי וודאות אין. השלמתם לאחר אלה

 לבצע ליכולתה באשר, לבניה פרויקטים של ביצוע המאפיינת, הוודאות אי בשל או הבניה של להפסקה או לדחיה לגרום היכולים
 .החזוי במועד הבניה תכניות כל את ולהשלים

 
 1.5 -בהשקעה כוללת של כ בשלבי תכנון לבנייה פרויקטים חמישה בבעלותה המלאה ובחברות בחברה 2019, בדצמבר 31נכון ליום 

  :מיליון ש''ח )חלק החברה( 110-116 -בחברה בכהשנתי  NOI -את ה צפויים להגדיל)חלק החברה( אשר  ש''ח ארדמילי

 

מיקוםפרויקט

שטח 

להשכרה 

שימושצפוי )מ"ר(

חלקה של 

מועד סיוםגזית גלוב

עלות 

להשלמה 

משוערת 

 ,100%(

מש"ח(

השקעה 

בפועל עד 

ליום 

 31/12/2019

)מש"ח(

 NOI 

שנתי צפוי 

)מש"ח(

NOI שנתי 

צפוי - חלקה 

של גזית 

)מש"ח(

פרויקטים אשר הסתיימו בשנת 2019

100%Q4/2019411377מסחר2,200תל אביבG כוכב הצפון: עבודות ההקמה הסתיימו והפרויקט נפתח לקהל.

100%Q4/2019361341515מסחר13,265ראשל"צ G Fashion: החלו להימסר חנויות, צפי פתיחה אפריל 2020. 

15,4652472222סה"כ פרויקטים אשר הסתיימו בשנת 2019

פרויקטים בשלבי בנייה

מפעל המים - חנות ומטה משרדים דקטלון: הסתיימו עבודות חפירה ודיפון והחלו 

עבודות הקמת הפרויקט.
25.5%Q2/2021162-1721512-143-3.5מסחר13,611כפר סבא

פרויקטים בשלבי תכנון

סביון - הרחבת מסחר ומשרדים: הוגשה בקשה להיתר בניה. עבודות מקדימות 

לפרויקט צפויות להתחיל בסוף רבעון שני שנת 2020.
100%Q1/202152-7.57.5מסחר4,500סביון

G City מגדל משרדים: הוגשה בקשה להיתר בניה להריסה, חפירה ודיפון. צפי 

לתחילת עבודות חפירה ודיפון ברבעון השלישי בשנת 2020.
60,000ראשל"צ 

משרדים 

ומסחר
100%Q4/2024585-615-52-5552-55

G כפר סבא - הרחבה ומגדל משרדים: תב"ע למגדל משרדים אושרה להפקדה 

בתנאים. הוגשה בקשה להיתר בניה להרחבת המסחר.
51%Q1/2024475-515-39-4220-22מסחר40,000כפר סבא

Brickell - נבחנות מספר חלופות לניצול הזכויות הקיימות ל-48 קומות לשימוש מעורב 

35,000מיאמי, פלורידהשל מסחר ומגורים להשכרה.

מסחר, 

משרדים 

ומגורים

100%Q2/20234081082828

 138-147110-116(חלק החברה 119,900 מ"ר)153,111סה"כ פרויקטים בשלבי בנייה ותכנון
 

 כ גזית של חלקה) ר"מ אלף 65 -כ של בהיקף ובהרחבה בבניה נכסים מאוחדות באירופה )סיטיקון ואטריום( בחברות, בנוסף- 

)ללא העלות להשלמת בניית הנכס  מיליון ש''ח( 494 -)חלקה של גזית כ ח''ש מיליון 915בהשקעה כוללת של  (ר"מ אלף 34

Lippulaiva 31 ליום נכון הושקעו מתוכם אשר (אשר תיקבע לאחר החלטת סיטיקון בדבר הזכויות למגורים , פינלנד,בהלסינקי 

  .ח''ש מיליון 880 -כ 2019 דצמברב

 פיננסי

  ש''ח למניה. 44.4 -מיליון ש''ח, כ 8,191 -בכ 2019בדצמבר  31ליום  הסתכםההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה 

 כולה. 2019בשנת  461 -ובכ ש''ח יליוןמ 111 -בכ ברבעון הסתכם החברה מניות לבעלי המיוחס 2המתואם הרווח 

מיליון  253 -( לעומת הפסד של כבדילול ש''ח למניה 3.50 -מיליון ש''ח )כ 655 -לבעלי המניות בתקופה הסתכם בכהמיוחס  רווחה

 לתקופה ביחס החברה מניות לבעלי המיוחס הפסדה הרווח לעומת( בתקופה המקבילה אשתקד. בדילול ש''ח למניה 1.32 -ש''ח )כ

 ההמקביל בתקופהלעומת הפסד משערוך נגזרים  ת הדוחבתקופמרווח משערוך נגזרים שנרשם  בעיקר נובע אשתקד המקבילה

וכן עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  בתקופה המקבילה אשתקד REG -וכן הפסד משערוך ההשקעה ב אשתקד

בתקופת  FCRהפסד כתוצאה ממכירת מניות מ בעיקר קוזז  הגידול ברווח .גבוה יותר בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד
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 -כ של רווח לעומת( בדילול למניה ח"ש 1.18 -כ) ח"ש מיליון 222 -בכ ברבעון הסתכם החברה מניות לבעלי המיוחס הרווח. הדוח

 . אשתקד המקביל ברבעון( בדילול למניה ח"ש 0.84) ח"ש מיליון 160

 ם, הפסדילמדד הצמדה ,נכסים שערוכי, (מסה )בניכוי השפעת FCR מניות ממכירת והפסד פיננסיים מנגזרים נטו רווח השפעת בנטרול החברה מניות לבעלי רווח 2

 .והשפעות המס בגינם מרכישות עצמיות של אגרות חוב

 7.3 -כ של בהיקף מנוצלים בלתי מאושרים אשראי וקווי נזילות יתרות שלה חדותהמאו ולחברות חברהל, 2019 דצמברב 31 ליום 

 מזומנים ח''ש מיליארד 1.3 -כ הכוללים המלאה בבעלותה בנות ובחברות בחברה ח"ש מיליארד 3.4 -כ מתוכם, ח"ש מיליארד

 FCRבגין מניות  התמורה הנדחית את בנוסף, צפויה החברה לקבל .קצר לזמן ופיקדונות , ניירות ערך סחיריםמזומנים שוויו

   .מיליון ש''ח 324-כשל בסך  ,2020 ,באפריל 16 יוםלא יאוחר מ שנמכרו וזאת

  בספרים המוצג משועבד שאינו בפיתוח להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל פרטיותלחברות בנות ולחברה  2019 דצמברב 31ליום 

 בפיתוח להשקעה ן"והנדל להשקעה ן"הנדל מסך 63% -ש"ח בישראל. כמיליארד  1.4-כ מתוכם ח"ש מיליארד 5.8 -כ של בשווי

 .אינו משועבד

 3.96% -של כ ממוצעת ריבית לעומת 3.41% -כל ירדה 2019 ,דצמברב 31ברמת הסולו המורחב ליום  ת על החובממוצעהריבית ה 

 . 2018, דצמברב 31ליום 

 בדצמבר,  31שנים ביום  4.45 -לעומת כ שנים 4.65 -עמד על כהפרסום עלותה המלאה במועד מח"מ החוב בחברה ובחברות בב

2018 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תזכורת לשיחת ועידה 

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

 . התוצאות לסקירת ועידה שיחת - 14:00 בשעה 2020, מרץב 15, ראשון יוםהיום, 

  דקות מספר להתקשר מוזמנים בשיחה להשתתף המעוניינים

 03-9180610 : לטלפון האמורה השעה לפני

 

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

 globe.comwww.gazit  וכן ממערכות הדיווחים של הבורסה 

 

http://www.gazitglobe.com/
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 גלוב אודות גזית

לשימושים מעורבים  מניב ן"נדל של וניהול פיתוח, השבחה, ברכישה העוסקת כעיסוק עיקרי גלובאלית ן"נדל חברת הנה גלוב גזית

 אביב בתל בבורסה נסחרת גלוב גזית. מרכזיות בערים אוכלוסין צפופי אורבאניים באזוריםלרבות מסחר, משרדים ומגורים 

(TASE: GZT )בנוי שטח על המשתרעים נכסים 105 ומנהלת מחזיקה הקבוצה 2019 בדצמבר 31 ליום. 35 א"ת במדד ונכללת 

  .ח"ש מיליארד 38 -כ של בשווי ר"מ מיליון 2.4 -כ של להשכרה

 www.gazitglobe.com מידע נוסף באתר החברה:

 :ואנליסטים משקיעים

 oackerman@gazitgroup.com, 9900002-052: נייד, 6948000-03: טל, גלוב גזית, משקיעים קשרי מנהל, אור אקרמן

 

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

