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GREAT THINGS HAPPEN WHEN YOU OWN GREAT REAL ESTATE

2020מאי
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משקיעיםמצגת
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DISCLAIMER

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

אוממנההנגזרהגלובליהכלכליוהמשברהקורונהמגיפתלהשפעותאועתידייםונושאיםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,עתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת
פניצופותהצהרות.אחריםפיננסיםונתוניםהוןהוצאות,מזומניםתזרימי,רווחים,להכנסות,היתרבין,להתייחסעשויותעתידפניצופותהצהרות.החברהפועלתבהןמדינותכמהאואחתבמדינהממוקדמשבר
הינןהיסטוריותלעובדותבנוגעהצהרותמלבדההצהרותכל.הוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,שלנולמיצובבקשרשלנווציפיותמטרות,שלנוהעסקיתלאסטרטגיהלהתייחסבנוסףעשויותעתיד

"יעשה","פרויקט","תחזית","תכנון","עשוי","כוונה","ציפייה","אומדן","יכול","להאמין","לחזות"במיליםהשימושכגוןעתידיצפיבטרמינולוגיתהשימושידיעללזיהויוניתנותעתידפניצופותהצהרות
.דומיםוביטוייםומינוחים

ושלההתפתחויותשלההשפעהועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסף,החברהשלקייםמידעעלמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופהמידעכל
יכולהכאמורהנחהעלהמבוססתהעתידפניצופהוההצרהמדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות.המגמות
האםהשאלהועלשלנוהפעילותתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,שלהםצירוףכלאו,מהםאחדוכל,בשליטתנואינםמהםרבים,וודאותוחוסרסיכוניםכולליםופעולותינועסקינו.כשגויהלהתברר

.עתידילביצועבטוחהלאוהןעכשוויותציפיותעלמבוססותעתידפניצופותהצהרות.כנכונותדברשלבסופויתבררוהעתידפניצופותההצהרות
בדוחותפירוטביתרמתואריםאשראלולרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות

."סיכוןגורמי"הכותרתתחתזאתובכללהישראליתהערךניירותלרשותוסיפקנוהגשנואותואחרובמידעכספייםמדוחותכספייםנתוניםשלהמקדיםובדיווחהחברהשלוהשנתייםהתקופתיים
מתחייביםאיננו,החליםערךניירותחוקילפיכנדרשמידעלגלותהחובהלמעט.הקודמותלהצהרותתואמותמטעמנוהפועליםאנשיםאלאואלינולייחסניתןאשר,פהובעלבכתב,עתידפניצופותהצהרותכל

.זומצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינואו,שקרונסיבותאואירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכן
כלשהםערךניירות,לקנייהלהירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוכאןהכלולהמידע

שלהערךלניירותבקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשל
.מ"בעגלוב-גזית
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.הותרהשפתיחתםהעסקיםמכלל99%-כנפתחובישראל✓
עםמשיחות.הדייריםופדיונותבנכסיםהמבקריםבמספריומיומיתעלייה✓

.אשתקדמהתקופהגבוההפידיוןכיעולהדיירים
Conversion)ההמרהביחסחדהעלייה✓ Rate)-בנכסיםממבקרים

.קוניםללקוחותהמסחריים
מלאהכמעטלפעילותפתוחיםהמסחרייםהמרכזיםכלאירופהבצפון✓

.נסגרולאפעםאףאסטוניהולמעט
כמעטלפעילותהקניוניםכלמאיחודשבתחילתנפתחואירופהבמרכז✓

.מלאה
.פתוחיםנותרוחיונייםועסקיםמרץחודשבסוףסגרהוכרזבברזיל✓
.פתוחיםהמשרדיםבקנדה.פתוחיםנותרוחיונייםעסקיםאמריקהבצפון✓

מצב נוכחי

אשר',וכומרקחתבתי,סופרמקטים:חיונייםעסקיםמעוגנינכסים✓
שימשווגםהמשברבעתרחבלקוחותקהללשרתהמשיכו
Take)למשלוחיםאיסוףכנקודות Away).

.הסגרבעתפתוחהיהבקבוצהGLA-מה55%-כ✓
.95.9%-כשל2020,במרץ31ליוםבקבוצהגבוהתפוסהשיעור✓
חובגיוסמפעולותחזקתזריםידיעלהפיננסיתהאיתנותביצור✓

.וארוךבינונימ"במח
.הסגרבתקופתתפעוליותהוצאותצמצום✓

המצב בעת הסגר

.לפעילותפתוחותוקנדהאירופה,ישראל✓
.קיימיםהסכמיםפ"עמלאהגבייהשלמדיניות✓
.יוניבמהלךלהערכתנויפתחווברזילב"ארה✓

מבט קדימה
.ובקנדהב"בארהבישראלפיתוחתנופתהמשך✓
.ביצועי/הניהוליהצוותוחיזוקעיבוי,התייעלותהמשך✓
בכלכמעטחדשיםשכירותחוזינחתמוהאחרוןבחודש✓

.מתקדםמ"במונמצאיםנוספיםוחוזיםהטריטוריות

מסגר לפעילות מלאה–משבר הקורונה 
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Q1/2019 Q1/2020

3.0%

ח"ו ש

GAZITGLOBE

0.7% 1.9%

13.1%

-10.6%

2.0%

צפון אירופה *מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

2 . 8%

כ"סה

NOIמנכסים זהים ח"ו מיליוני ש

דגשים עיקריים2020רבעון ראשון לשנת 

**מנכסים זהים ברבעוןNOI-ב2.8%-גידול של כ
ב הינו מהחלפת דייר לפני תום הרבעון הרביעי"הקיטון בארה

. וחתימת הסכם שכירות עם דייר חדש לאחר תאריך המאזן

2020, במרץ31שיעורי תפוסה ליום 

94.5% 96.4% 98.1% 94.4% 98.8% 95.9%

צפון 

אירופה 

מרכז  

אירופה

ברזיל ***ב"ארה ישראל כ"סה

פרמטרים תפעוליים חזקים 
באזורי הפעילות

עלייה משמעותית בתזרים המזומנים למניה
לעומת הרבעון המקביל אשתקד63%-מפעילות שוטפת ברבעון גדל ב( סולו מורחב)

0.57

0.93

Q1/2019 Q1/2020

*היחסי ברבעוןNOI-עלייה ב

.ח והשפעת הקורונה בחברת הבת אטריום עקב הקלות שניתנו על ידי ממשלת פולין בתקופת הסגר"בנטרול השפעת מט*
.לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בנטרול השפעת הקורונה בחברת הבת אטריום**

. 6בשקף 1לפרטים ראה הערת שוליים , ב שיעור תפוסה מתואם"בארה***

3.0%63%
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גזיתשל**הנכסיםמשווי75%
.מטרופולינים15-במרוכז
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המשרת צרכים ושירותים יומיומייםכסים אורבאניתיק נ

.2020,במרס31-בשדווחכפיהקבוצהחברותשלNOI-בהחברהשלהיחסיחלקה*
.2019,בדצמבר31ליוםהמאוחדותהחברותשלהנכסיםבשוויהחברהשלהיחסיחלקה**

סופרמרקטים  
ובתי מרקחת

15%

,  בנקים
,  מרפאות

משרדים  
ושירותים  

15%

אופנה
31%

אוכל 
והסעדה

11%

קמעונאים  
ללא  )שונים 

(אופנה
21%

בידור
5%

עשה זאת  
בעצמך וריהוט 

מיליון מבקרים בתיק  2%450לבית
הנכסים בכל שנה

חוזי שכירות בקבוצה9,375

,  במרץ31נכסים ליום 107
2020

סופרמרקטים בתיק 
הנכסים 144

תרומת הדייר הגדול בקבוצה  
היחסיNOI-מה ~1.7%

תיק נכסים איכותי משולב נכסים פתוחים למחצה  
ללא תלות בדיירים  , באזורים אורבניים צפופי אוכלוסין

.מהותיים

בוסטוןאביבתל
וורשהיורקניו

שטוקהולםפראג
פאולוסאוהלסינקי

:*פיזור גיאוגרפי על פי שכר הדירה היחסי :*תמהיל דיירים על פי שכר דירה יחסי

ישראל
15%

ב"ארה
4%

נורבגיה
12%

שבדיה
8%

פינלנד ואסטוניה
14%

פולין
15%

כיה'צ
5%

סלובקיה
2%

רוסיה  
7%

גרמניה
1%

ברזיל
16%

קנדה
1%
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תיק הנכסים הפרטיים
המשך גידול בסך הנכסים ובהכנסות

הרבעוןלעומת6.8%-בכגדלהפרטיותבחברות((NOIמנכסיםנטוהתזרים▪
מרכישתנובעהגידולעיקר.ח''שמיליון110-לכוהסתכםאשתקדהמקביל

.וקנדהב"בארהחדשיםנכסים

Yorkהמשרדיםמבנהלראשונהנכללהרבעוןבתוצאות▪ Millsהנכס.קנדהבטורונטו
.בנכסעוגןשוכרמהווהRBCובנקאשתקדבדצמברנרכש

בישראל1.3%-ובכבברזיל5.7%-בכגדלופברוארינוארבחודשיםזהיםבנכסיםהפדיון▪
.אשתקדופברוארינוארהחודשיםלעומת

.הפרטיותהחברותבכלגבוהיםנותרוהתפוסהשיעורי▪

בפיתוחלהשקעהן"ונדללהשקעהן"בנדלערךירידתנרשמההראשוןהרבעוןבמהלך▪
80-כשלבסךמברזילבעיקרנבעהאשר,ח''שמיליון122-כשלהפרטיותבחברות

.הקורונההשפעתבגיןהמזומניםתזרימימקדםמהתאמתנובעתהירידה.ח"שמיליון

RAV CHEN  MOVIE THEATRE   I  DIZENGOFF  ST.    I   TEL AVIV

GAZITGLOBE

GAZIT HORIZONS 

GAZIT ISRAEL 

GAZIT BRASIL 

GAZIT TRIPLLLE 
EST. 2019

שינוי בתזרים נטו 
מנכסים זהים

גידול בפדיון  (NOI)מיליון 
2בנכסים זהים 

%שינוי Q1/2020Q1/2019תפוסה
98.1%13.1%BRL 59BRL 49.619.0%5.7%ברזיל

98.8%2.0%₪44.0₪42.04.8%1.3%ישראל
$3.70$2.6042.3%NA(10.6%)94.4%1ב  "ארה

NANA₪7.0₪4.075.0%NAגרמניה וקנדה 
Ceasar'sוכולל הנכס הנכס , במיאמי אשר מיועד להריסה ואינו מושכר Brickellב אינו כולל את הנכס"שיעור התפוסה בארה( 1) Bayבברוקלין  ,

ולמועד פרסום הדוח נחתמו הסכמים להשכרת השטחים הפנויים בו וכולל חוזים אלו  , 73%-נמצא בתפוסה של כ2020במרץ 31אשר ביום 
.89.9%ב הינה "כ ללא התאמה התפוסה בארה"ובסה99%-התפוסה בנכס הינה כ

.בחודשים ינואר ופברואר לעומת אשתקד( 2)
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ח''שמיליון  -התפתחות ה

NOI

,מלאהכמעטלפעילותחזרוהחברהנכסי•
שפתיחתםהעסקיםמכלל99%-כנפתחו
במספריומיומיתעלייהקיימת,הותרה

.בנכסיםהמבקרים
מערכות,בנכסיםאוטומטיותמערכותהתקנת•

משרדתקנותעלבשמירההמסייעות
:הבריאות

חוםמדידת•
מבקריםספירת•

הארכהאופצייתמימשומאי-אפרילבחודשים•
100%כמעטשלשטחהמהוויםדיירים,לחוזה

.לסיוםשהגיעוהחוזיםמסך
פתוחהינוישראלשלהנכסיםמתיק56%-כ•

"(Open Air)".
בנכסיםממבקרים-ההמרהביחסחדהעלייה•

.קוניםללקוחותהמסחריים
RAV CHEN THEATER   TEL AVIV

ישראל
מספר הנכסים

שווי הנכסים

GLA
שטח להשכרה

(חלק החברה)

3.6 B
NIS

139K
SQM

12GAZITISRAEL

SS NOI2.0%

גידול במספר מבקרים בנכסים
זהים בחודשים ינואר ופברואר

98.8%תפוסה

1.3%

1.6%

גידול בפדיונות בנכסים 
זהים בחודשים ינואר ופברואר

תוצאות הרבעון

153 160 171 

42 44 



נכסים סופר אורבניים
*7.9ציון סוציו אקונומי ממוצע 

GAZITGLOBE

(.אשכול פנים עירוני)SESמדד חברתי כלכלי , ממוצע פשוט* , ס"הלמ: מקור8



GAZIT ISRAEL

פתיחת עסקים חדשים במהלך התקופה GAZITGLOB
E

שוכרי עוגן
:פתחו ביום

05/2020/04

9

נפתח
:ביום

05/2020/21

מ "ק10תושבים ברדיוס 1,000,000-כ

7אקונומי -ציון סוציו

G Fashion– הרחבתG Cityבראשון לציון Gכוכב הצפון

(.אשכול פנים עירוני)SESמדד חברתי כלכלי *, ס"הלמ: מקור

מ "ק5תושבים ברדיוס 620,000-כ

*10ציון אשכול דמוגרפי עירוני 
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G CITYר"אלף מ60-הקמת מגדל משרדים בשטח של כ G Cityבראשון לציון

בצמוד לתחנת  , בבעלות, דונם80-הנפרש על קרקע בשטח של כ, בראשון לציון, G City-תוספת לנכס קיים ב•
(.  רכבת ישראל)ר מתחנת משה דיין "מ500-וכ( הקו הירוק והקו החום)הרכבת הקלה המתוכננת 

.  2020צפי לקבלת היתר חפירה ודיפון ברבעון השלישי בשנת •
בסמכות מחוזית להוספת זכויות לטובת הקמת שלושה מגדלי משרדים  ע"תבהחברה החלה בהכנת , בנוסף•

.ר"אלף מ200-נוספים בשטח כולל של כ

בראשון לציוןG Cityהרחבת הנכס 

K60~
ר"מ

זכויות  
*בנייה נוספות

GAZITISRAEL

תחנת

רכבת

משה דיין

הקמת 

בניין 

מתחם  משרדים

האלף

תחנת

הקו הירוק

(בהקמה)

כביש

20#

פתיחת
G FASHION

לכיוון כביש

4#

תחנת

הקו הירוק

(בהקמה)
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דקטלוןהרחבת הנכס והקמת חנות ומטה משרדים  G  קומות21הרחבת המסחר והקמת מגדל משרדים בן כפר סבא

.ר"מ40,000–זכויות בנייה נוספות קיימות •

החברה נמצאת בתהליך לניצול זכויות הבנייה הנוספות שלה והוספת שטח למסחר •

.לאור הביקוש להרחבת שטחי דיירים קיימים, ומשרדים למרכז הקניות הקיים

ר מסחר  "אלפי מ10-החברה הגישה בקשה להיתר בניה להרחבת המתחם בשטח של כ•

.ובניית מרתפי חניה

קומות על גבי שתי קומות מסחר בשטח  21להקמת מגדל משרדים בן ע"תבהחברה הגישה •

.אושרה להפקדה בתנאים והחברה פועלת למילוי התנאיםע"התב. ר"אלפי מ15-של כ

כפר סבאGהרחבת הנכס 

51%-חלק החברה *

GAZITISRAEL

25.5%-חלק החברה *

הסתיימו עבודות  
חפירה ודיפון  
והבנייה החלה

.ר"מ13,600–שטח להשכרה צפוי •

של ' הוחלט לקדם את שלב א, הסתיימו עבודות חפירה ודיפון: חנות ומטה משרדים דקטלון•

. מסחר ומשרדים לדקטלון–הפרויקט 

.הקמת שתי קומות מסחר על יתרת הקרקע תיבחן בהמשך–’ שלב ב•
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NORTH AMERICA

BRICKELL I MIAMI Illustration

GAZITHORIZONS

: פוטנציאל רב ליצירת ערך בתיק הנכסים

BED, BATHסיום החוזה עם • AND BEYOND  בנכס
BRIDGE TOWERמ עם דייר  "מתנהל מו. במנהטן

.קרדיט

-הסבת קומות החניה העיליות ב•
•NEWBURY 341, BOSTONלקומות משרדים.

CHESTNUTשיפוץ ואכלוס קומות משרדים בנכס •
.בפילדלפיה

קומות על פני 48בשלבי תכנון להקמת מגדל בעל •
–ר המיועדים לשימושים מעורבים "מ35,000-כ

.מגורים ומלונאות, משרדים, מסחר

החברה בוחנת בימים אלו מספר נכסים עם שימושים 
.  מעורבים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים

אשרבמיאמיBrickellהנכסאתכוללאינוב"בארההתפוסהשיעור*
Ceasar'sהנכסהנכסוכולל,מושכרואינולהריסהמיועד Bayבברוקלין,
הדוחפרסוםולמועד,73%-כשלבתפוסהנמצא2020במרץ31ביוםאשר

התפוסהאלוחוזיםוכוללבוהפנוייםהשטחיםלהשכרתהסכמיםנחתמו
.89.9%הינהב"בארההתפוסההתאמהללאכ"ובסה99%-כהינהבנכס

ב"ארה

GLA
(Company’s share)

480 M
USD

54K
SQM

11 מספר נכסים

שווי נכסים

*94.4%
התמקדות בערים מרכזיות בעלות  

נתונים דמוגרפיים חזקים

השקעה בנכסים בעלי שימושים מעורבים  
אשר קיים בהם פוטנציאל השבחה ויצירת  

ערך משמעותי

מיליון דולר

תוצאות הרבעון

תפוסה

-התפתחות ה

NOI

5.9

14.0

2.6
3.7
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-התפתחות ה

NOI

117 
170 

220 

50 59 

תוצאות תפעוליות

:הגיע בעיקר מהנכסיםSS NOI-הגידול ב
•Top Center - 8%
•Morumbi - 22.7%
•Mais - 3%

,  3%-בSelic-ה, הורדת ריבית מסיבית
.Q1/2019-ב6.5%לעומת 

תוכניות תמיכה ממשלתית

המרכזיוהבנק(CMN)הלאומיתהמוניטריתהמועצה
שלהנזילותלהגברתצעדיםמספרעלהודיעובברזיל

0.7-כ)ברזילאיריאלטריליון1.2-בכהפיננסיתהמערכת
.(דולרטריליון

SHOPPING LIGHT | SÃO PAULO

מספר נכסים

GLA176K
SQM

4.0Bשווי נכסים
BRL

7
GAZITBRASIL ברזיל מיליון ריאל

SS NOI13.1%

5.7% גידול בפדיונות בנכסים 
זהים בחודשים ינואר ופברואר

תוצאות הרבעון

98.1%תפוסה
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NEW YORK

MIAMI

BOSTON

SÃO PAULO

WROCLAW

OSLO

STOCKHOLM

WARSAW

PRAGUE

HELSINKI

COPENHAGEN
TALLIN

TEL AVIVPHILADELPHIA

TORONTO

75%

ניו יורק

בוסטון

טורונטו

פילדלפיה

מיאמי

13
ASSETS

8 
ASSETS

**תל אביב וגוש דן 10
ASSETS

סאו פאולו

GAZITGLOBEאסטרטגיה

שטוקהולם

הלניסקי

אוסלו

קופנהגן

טלין

גוטרנבורג

וורשה

פראג

ורוצלב

9%

27%

12%

13%

24
ASSETS

7 
ASSETS

14%

התמקדות בערים  -אסטרטגיה בפעולה 
אוכלוסיןצפופימרכזיות באזורים 

-של גזית מרוכז ב* משווי הנכסים75%
69%-מטרופולינים לעומת לכ15

2018בתחילת 

.  חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים של החברות המאוחדות* 

.כפר סבא וסביון ושתי חלקות קרקע, לרבות הנכסים בראשון לציון–גוש דן ** 

בתיק הנכסים שלנו הינו בבעלות פרטית55%
ממשיכים באסטרטגיה של הפיכת החברה לתפעולית מלאה



15G CITY  I  RISHON LE’TZION 41 WINTER STREET  I  BOSTON  I  MA

תוצאות

תוצאות ונתונים לרבעון 

2020הראשון לשנת 
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2020תוצאות עיקריות רבעון ראשון לשנת  GAZITGLOBE

ח"ו ש

0.7% 1.9%

13.1%

-10.6%

2.0%

צפון אירופה *מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

2 . 8%

כ"סה

NOIב2.8%-גידול של כמנכסים זהים-NOIמנכסים זהים ברבעון*
ב הינו מהחלפת דייר לפני תום הרבעון הרביעי"הקיטון בארה

. וחתימת הסכם שכירות עם דייר חדש לאחר תאריך המאזן

2020, במרץ31שיעורי תפוסה ליום 

94.5% 96.4% 98.1% 94.4% 98.8% 95.9%

צפון 

אירופה 

מרכז  

אירופה

ברזיל **ב"ארה ישראל כ"סה

0.57

0.93

Q1/2019 Q1/2020

63%
63%

עלייה משמעותית בתזרים המזומנים למניה
לעומת הרבעון המקביל אשתקד63%-מפעילות שוטפת ברבעון גדל ב( סולו מורחב)

0.60

0.96

0.31

Q1/2019 Q1/2020

0.91 0.97

FFOלמניה בנטרולFCR לעומת הרבעון  60%-ח גדל ברבעון בכ"והשפעת המט
המקביל אשתקד

.לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בנטרול השפעת הקורונה בחברת הבת אטריום*
. 6בשקף 1לפרטים ראה הערת שוליים , ב שיעור תפוסה מתואם"בארה**

FFO  ללאFCR
ובנטרול השפעת  

ח  "המט

FFO מ-FCR
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חסכון בעלויות ריבית  
לעומת הרבעון המקביל אשתקד

GAZITGLOBE

150

116

82

Q1/2018 Q1/2019 Q1/2020

ח''ו מיליון  שסולו מורחב, נטו, הוצאות ריבית תזרים מפעילות שוטפת  
למניה סולו מורחב

2.19
2.31

2.83

2.26

0.93

1.53
1.67

2.12
2.26

0.93

2016 2017 2018 2019 Q1/2020

ATR-תזרים תפעולי למניה כולל דיבידנד מיוחד מ ATR-תזרים תפעולי למניה ללא דיבידנד מיוחד מ

ח''ו ש
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MORUMBI| SÃO PAULO

KOCHAV HATZAFON  | TEL AVIV BRIDGE TOWER  I  NEW YORK  I  NY

WARS SAWA JUNIOR | WARSAW

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

איתנות פיננסית

G KOCHAV HATZAFON | TEL AVIV 
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44.4 

34.9 

0.97 0.35 0.43 
0.82 1.05 

1.43 
7.06 

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

 50.0

 55.0

                
          FFO                                                 

                 
                  

                       
                                

                
         

שינויים בהון למניה
(ח למניה"ש)לעומת תחילת השנה

GAZITGLOBE

השינוי בהון העצמי במהלך התקופה היה ברובו חשבונאי  
:ח ומשערוך נגזרים פיננסיים"ועיקרו משינוי בשערי המט

ח"מיליון ש215-כנטו , שינוי תזרימי•
ח  "מיליון ש( 2,071)-כנטו , שינוי חשבונאי•
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שמירה על מאזן יציב  
ואיתנות פיננסית

נכסים לא משועבדים ח"ו מיליון ש(סולו מורחב)חוב נטו 
ח מהם בישראל ''מיליארד ש1.2-כ, ח נכסים לא משועבדים''מיליארד ש4.9-כ
(2015משנת 2.2יתרת הנכסים הלא משועבדים גדלה פי )

לאחרח''שמיליארד2.4-כשלבהיקףלנזילותמעבר
:המאזןתאריך

סדרתבהרחבתח"שמיליון342-כגייסההחברה✓
.ד"יח"אג

268-כשלנוסףמזומןהתקבלאפרילחודשבמהלך✓
.אשתקדFCRמעסקתח"שמיליון

GAZITGLOBE

2.2
4.9

31/12/2015 31/03/2020

ח"מיליארד שו

נזילות חזקה להתמודדות עם משבר הקורונה

248 421

697

1,366

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2020 2021 2022 כ"סה

2022לוח סילוקין אגרות חוב עד סוף שנת 
.2020, במרץ31סולו מורחב ליום 

1.8

0.6

31/03/2020*

3.0
ח"מיליון שו ח"מיליארד שו

. FCRוקבלת תמורה נוספת מעסקת ' הרחבת סדרה יד: מתואם לאירועים לאחר החתך*

0.6

14,079 

9,435 

31/12/2016 31/03/2020

4.6 
מיליארד

ח"ש

הקטנת  
-בכהחוב נטו 

קווי אשראי חתומים  מזומן
לא מנוצלים

מזומן שהתקבל בשבועיים  
הראשונים בחודש אפריל
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לאגרות החובלוח סילוקין 
(סולו מורחב)של החברה 

248 421

697
893 953 997

1,085
904 1,034

3.4% 5.8%

9.6%
12.3%

13.2%
13.8%

15.0%

12.5%
14.3%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

5.2% 4.6% 4.0% 4.2% 3.3% 3.7% 3.9% 1.3%4.2%

GAZITGLOBE

ח"מיליון ש

לוח הסילוקין

31.03.2020ליום 
ולאחריה2028

1.37
מיליארד

ח"ש

שנים 4.7–( ח"אג)ממוצע מ"מח•

ריבית ממוצעת על התחייבויות  •

3.8%–( לרבות חוב בנקאי)
3.0

מיליארד
ח"ש

נזילות
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אור אקרמן

מנהל קשרי משקיעים
Oackerman@gazitgroup.com 

+972.3.6948037

עדי ימיני

ל  "משנה למנכ

ל כספים"וסמנכ

972.3.6948000+

: התקשרותפרטי 

THANK YOU FOR YOUR TIME
GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE
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