
GREAT THINGS HAPPEN WHEN YOU OWN GREAT REAL ESTATE 2020דצמבר
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מצגת משקיעים



,  צפון אירופה
21%

מרכז ומזרח  
27%, אירופה

ב  "ארה
11%, וקנדה

24%, 2ישראל

15%, ברזיל 

2%, גרמניה

(1)נוכחות גלובלית

. אלא אם מצוין אחרת2020,בספטמבר30המידע במצגת נכון ליום 

ח לדולר''ש3.44= 2020, בספטמבר30ב נכון ליום "דולר ארה/ח''שער ש

.2020, בספטמבר30-ליום ה, מבוסס על ערך בספרים של ההשקעות( 1)

.י ישראל'כולל השקעות בבולגריה ומקדוניה דרך ג( 2)

104
נכסים

SQM 2.5M

USD11BNIS 38 B =
כוללנכסיםערך

נסחרת בבורסת תל אביב

אודות החברה
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GAZITGLOBE

ן מניב לשימושים "פיתוח וניהול של נדל, השבחה, ן גלובאלית העוסקת כעיסוק מרכזי ברכישה"חברת נדל
.  משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים המרכזיות, מעורבים לרבות מסחר

שטחים להשכרה



השקעה 
4.4-של כ

ח''שמיליארד 

השקעה 
3.5-של כ

ח''מיליארד ש

השקעה 
3.7-של כ

ח''מיליארד ש

השקעה 
2.3-של כ

ח''מיליארד ש

השקעה 
1.7-של כ

ח‘’מיליארד ש

GAZIT HORIZONS 

EST. 2017

GAZIT TRIPLLLE 

EST. 2019

NORDICS

ACQUIRED 2004 
CENTRAL EASTERN

ACQUIRED 2008

GAZIT ISRAEL 

EST. 2005

GAZIT BRASIL 

EST. 2008

100%
בעלות

48.9%
בעלות

68.7%
בעלות

15.9
BILLION NIS

G CITY    |  RISHON LETZION

אודות החברה GAZITGLOBE

-תיק ההשקעות 
ח''מיליארד ש15.9

השקעות בבעלות פרטית
ח''מיליארד ש8.0ח''מיליארד ש7.9

נכסים 12(1)נכסים 41 (1)נכסים26

100%
בעלות

100%
בעלות

(1)נכסים  11נכסים7

. וכוללים התאמות עיגול, אלא אם מצוין אחרת2020, בספטמבר30הנתונים נכונים ליום 

(.בכל אחת)כולל נכס בשליטה משותפת Horizons-וCitycon ,Atrium-מספר הנכסים ב (1)

נכסים 6

60%
בעלות

השקעה 
0.25-של כ

ח‘’מיליארד ש

חברות בנות באירופה
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גזיתשלהנכסיםמשווי79%
.מטרופולינים15-במרוכז

המשרת צרכים ושירותים יומיומייםתיק נכסים אורבאני

.2020,בספטמבר30-בשדווחכפי,השלישיברבעוןהקבוצהחברותשלNOI-בהחברהשלהיחסיחלקה*

סופרמרקטים  
16%ובתי מרקחת

,  בנקים
,  מרפאות

משרדים   
ושירותים  

16%

אופנה
30%

אוכל  
והסעדה

10%

קמעונאים שונים  
(ללא אופנה)

20%

בידור
5%

עשה זאת בעצמך  
3%וריהוט לבית

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

בוסטוןאביבתל
וורשהיורקניו

שטוקהולםפראג
פאולוסאוהלסינקי

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

450
מיליון מבקרים בתיק  

הנכסים בכל שנה

חוזי שכירות בקבוצה9,375

,  בספטמבר30נכסים ליום 104
2020

סופרמרקטים בתיק  
הנכסים 144

תרומת הדייר הגדול בקבוצה  
באיחוד היחסיNOI-מה ~1.7%

:נתונים נבחרים

ישראל
15%

ב"ארה
4%

נורבגיה
14%

שבדיה
8%

פינלנד ואסטוניה
15%

פולין
20%

כיה'צ
6%

סלובקיה
2%

רוסיה  
6%

גרמניה
1%

ברזיל
8%

קנדה
1%

משטחי המסחר בקבוצה היו פתוחים לעסקים55%-בעת משבר הקורונה כ
GAZITGLOBE

משטחי המסחר בקבוצה היו פתוחים לעסקים55%-בעת משבר הקורונה כ
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ח"ו מיליון ש

בקבוצה ובחברות בבעלות מלאהNOIהתפתחות 

NOIבאיחוד יחסי בקבוצה

GAZIT
GLOBE

298 272 285

Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020

ח"ו מיליון ש ישראל

153 160 171 127

2017 2018 2019 1-9/2020

ו מיליון ריאל ברזילאי ברזיל ו מיליון דולר ב"ארה

117
170 220

128

2017 2018 2019 1-9/2020

5.9
14.0 10.8

2018 2019 1-9/2020

2017הוקמה בשנת 
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-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

שבוע אחרון של אפריל שבוע אחרון של מאי שבוע אחרון של יוני שבוע אחרון של יולי

שבוע אחרון של אוגוסט שבוע אחרון של ספטמבר שבוע אחרון של אוקטובר

2020שינויים בתנועת מבקרים במתחמי קמעונאות ובילוי לעומת חודש ינואר 

Google’s Community Mobility Reports 08/11/2020: מקור
3/1-6/2/2020תרחיש הבסיס הינו ממוצע תנועת המבקרים לתקופה 

חודש ינואר  )
(כבסיס2020

GAZITGLOBE
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,דיפוהוםDIY-הענקיתעםחדששכירותהסכםעלחתימה•
בינלאומיאשראידירוגבעלתמובילהקמעונאית

שנים20-החדשהחוזהתקופה•
דולר'מ3.8-כלעומתדולר'מ7.5-כשלשנתיד"שכ•

GREATER HELSINKI  I  LIPPULAIVA   I   FINLANDRISHON LETZION I  G CITY I   ISRAEL MANHATTAN  I  BRIDGE TOWER I   NEW YORK

בנייתשלבעיצומהנמצאתאירופהבצפוןהפועלתסיטיקוןהבתחברת•
לשימושמרכזמוקםהישןהמרכזהריסתלאחר.ליפוליווהפרויקט
ישירותמחוברהנכס,מסחרשטחיר"מאלף44-כשלבשטחמעורב
ד"יח500-כ,בהקמהשנמצאתהתחתיתהרכבתשלהחדשהלתחנה

.פינלד,הלנסקיבמטרופוליןאספונלטישכונתבלביוקמודיור
וציבורייםפרטייםשירותיםשלהחדשביתםיהיהליפוליווהמרכז•

.2022באביב,במרכזלהיפתחשעתידההעירוניתהסיפרייהכדוגמת
3,500-כשללפיתוחקיימיםבנכסיםבנייהזכויותסיטיקוןברשות•

.דיוריחידות

בשטחקרקעעלהנפרשקייםלנכסמשרדיםר"מ65,000שלתוספת•
(בלבדר"מ80,000-כבנויכיום)החברהבבעלות,דונם80-כשל

הראשוןלמגדלודיפוןחפירההיתרהתקבל•
בתחנתהליכהובמרחקהמתוכננותהקלההרכבתלתחנותצמודהנכס•

(ישראלרכבת)דייןמשה
מגדלישלושהלהקמתזכויותלהוספתמחוזיתבסמכותע"תבהכנת•

נוספיםר"מ180,000-כשלבשטחנוספיםמשרדים

רכישת נכסים 
בעלי 

פוטנציאל  
השבחה

פיתוח וניהול  
מימוש נכסים פרואקטיבי

שהשבחתם הסתיימה

הנבת תשואה גבוהה  
מהנכס לטווח ארוך

על ידי  יצירת ערך 
רכישת נכסים מצוינים  

במקומות ייחודיים

הבנייה  
מתקדמת 

כמתוכנן על 
אף משבר  

הקורונה

GAZITGLOBE
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(בחברות הפרטיות)חידושי חוזים 
GAZIT
GLOBE

הסכמי שכירות חדשים לרבות חידושי אופציות 243במהלך התקופה נחתמו •
ד  "ר ובשכ"אלף מ50-בשטח להשכרה של כ, בנכסים הפרטיים של החברה

.ד ששולם על אותם שטחים"על שכ21%-ממוצע משוקלל העולה בכ

דיפו  -הום DIY-ברבעון השני חתמה החברה על הסכם שכירות חדש עם ענקית ה•
(The Home Depot )קמעונאית מובילה בעלת דירוג אשראיA  המנהלת אלפי

3.8מיליון דולר לעומת 7.5-ד שנתי של כ"בשכ, שנים20לתקופה של , חנויות
.  ד נוכחי"מיליון דולר שכ

לפתיחת החנות  NBA-לאחר תאריך המאזן נחתם הסכם שכירות חדש עם ליגת ה•
2021החנות צפויה להיפתח באפריל . הרביעית בגודלה בעולם בסאו פאולו

ר ותכלול  "מ1,200-החנות הינה בשטח של כ. בקניון מורמבי טאון של גזית ברזיל
.בר מסעדה וחדרי הלבשה, אזור אירועים, מגוון מרחבים כולל מגרש כדורסל

G MIKADO CENTER | TEL AVIV 8



–אסטרטגיה בפעולה 
התמקדות בנכסים לשימושים מעורבים בערים  

מרכזיות באזורים צפופי אוכלוסין

.  חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים של החברות המאוחדות* 
.כפר סבא וסביון ושתי חלקות קרקע, לרבות הנכסים בראשון לציון–גוש דן ** 

NEW YORK

MIAMI

BOSTON

SÃO PAULO

WROCLAW

OSLO

STOCKHOLM

WARSAW

PRAGUE

HELSINKI

COPENHAGEN
TALLIN

TEL AVIV

PHILADELPHIA

TORONTO

79%

משווי הנכסים של גזית  79%
מטרופולינים  15-במרוכז 

2018בתחילת 69%-לעומת לכ

אסטרטגיה

ניו יורק

בוסטון

טורונטו

פילדלפיה

מיאמי

**תל אביב וגוש דן

סאו פאולו

שטוקהולם

הלניסקי

אוסלו

קופנהגן

טלין

גוטרנבורג

וורשה

פראג

ורוצלב

9%

27%

11%

18%

14%

13
ASSETS

8 
ASSETS

10
ASSETS

24
ASSETS

7 
ASSETS

GAZITGLOBE
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נכסים סופר אורבניים

*7.9אקונומי ממוצע -ציון סוציו

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

GAZITISRAEL

מספר הנכסים

שווי הנכסים

GLA
שטח להשכרה

(חלק החברה)

3.4 B
NIS

168K
SQM

12

ישראל

10

מתחמים משטח תיק הנכסים הינו 60%-כ
"(Open Air)"פתוחים



Gהקמת חנות ומטה משרדים דקטלוןכפר סבא

פרויקטים בפיתוח מיידי GAZITISRAEL

25.5%-חלק החברה *

הבנייה מתקדמת  
על פי לוח  

הזמנים

.ר"מ13,600–שטח להשכרה צפוי •
עבודות בניית  . דיפון והמרתפים, הסתיימו עבודות חפירה: חנות ומטה משרדים דקטלון•

.  מסחר ומשרדים לדקטלון–של הפרויקט ' כחלק משלב א, השלד הינן לקראת סיום
.הקמת שתי קומות מסחר על יתרת הקרקע תיבחן בהמשך–’ שלב ב•

G CITYר"אלף מ65-הקמת מגדל משרדים בשטח של כ

זכויות בנייה 
נוספות קיימות

ר"מ~ 65,000

G-בקייםלנכסתוספת• City,בבעלות,דונם80-כשלבשטחקרקעעלהנפרש,לציוןבראשון,
דייןמשהמתחנתר"מ500-וכ(החוםוהקוהירוקהקו)המתוכננתהקלההרכבתלתחנתבצמוד

.(ישראלרכבת)

.ודיפוןחפירההיתרהתקבל•

.המרתפיםלבנייתלהיתרבקשההגישההחברה•

11



.(המשך)פרויקטים בפיתוח מיידי  GAZITISRAEL

Gהרחבת המרכז מהסחרי והכנה להמשך פיתוח עתידיסביון

12

.סביוןביישובדונם30-כשלבשטחהקייםלנכסתוספת•

.ומשרדיםמסחרימתחםר"מ3,210כיום•

.ומשרדיםמסחרשלר"מ4,500-כשלתוספת•

.2020באוגוסטהחלולהקמתועבודותאשר,למתחםחדשחניהמגרשלהקמת'אשלבהיתרהתקבל•

.התנאיםלהשלמתפועלתוהחברההמקומיתבועדהבתנאיםאושרהלפרויקטמלאבנייהלהיתרבקשה•

24

10

תושבים  
מ "ק1ברדיוס 

(באלפים)

-ציון סוציו
אקונומי



פרויקטים בפיתוח עתידי

51%-חלק החברה *

GAZITISRAEL

הסתיימו עבודות  
חפירה ודיפון  
והבנייה החלה

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
קומות על גבי שתי קומות מסחר  21ע להקמת מגדל משרדים בן "החברה הגישה תב•

ע אושרה למתן תוקף בתנאים והחברה פועלת  "התב. ר"אלפי מ15-בשטח של כ
.למילוי התנאים

G CITY פוטנציאל עתידי–ראשון לציון

.ר"מ180,000-מגדלי משרדים נוספים כ–פוטנציאל עתידי •
ע בסמכות מחוזית להוספת זכויות לטובת הקמת שלושה  "החברה החלה בהכנת תב•

.ר"אלף מ200-מגדלי משרדים נוספים בשטח כולל של כ

13



NORTH AMERICA

BRICKELL I MIAMI Illustration

GAZITHORIZONS ב"ארה

GLA
(Company’s share)

480 M
USD

54K
SQM

11 *מספר נכסים

שווי נכסים

91.1%
התמקדות בערים מרכזיות בעלות  

נתונים דמוגרפיים חזקים

השקעה בנכסים בעלי שימושים מעורבים  
אשר קיים בהם פוטנציאל השבחה ויצירת  

ערך משמעותי

מיליון דולר

תוצאות התקופה

תפוסה

-התפתחות ה

NOI

5.9

14.0
10.8

: יצירת ערך בתיק הנכסים

הוםDIY-הענקיתעםחדששכירותהסכם•
THE)דיפו HOME DEPOT)מובילהקמעונאית

לתקופהAבינלאומיאשראידירוגבעלת
מיליון7.5-כשלשנתיד"בשכשנים20של

.נוכחיד"שכדולרמיליון3.8לעומתדולר

:  פוטנציאל רב ליצירת ערך נוסף

-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

Ceasar’s)כולל נכס בשליטה משותפת *14 Bayבברוקלין.)



MARKETPLACE CENTER
מיליון דולר81.8תמורת 2019נרכש באפריל 

MARKETPLACE CENTER I   BOSTON  I   MA

15

MARKETPLACE

15M

389

$106

מבקרים  
בשנה   

אוכלוסיה  
3במרחק 

מייל מהנכס  
(    אלפים)

הכנסה  
ממוצעת  

למשק בית  
מייל  3במרחק 
מהנכס  

(  אלפים)

דמוגרפיה

GAZITHORIZONSב"ארה

ROSE KENNEDY 
GREENWAY

תחנת רכבת בניין העירייה

DOCK SQUARE GARAGE 
REDEVELOPMENT

FANEUIL HALL 
MARKETPLACE

Haymarket hotel
חדרים225
קומפלקס משרדיםסיום בניה–2020
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BRICKELL    | MIAMI   | התמונה להמחשה, הדמיה

GAZITHORIZONSב"ארה

דירות438
מגורים

משרדים
286,000SQF

דירות450
מגורים

תחנת 
רכבת קלה

 560,000SQFמסחר 
260,000SQFמשרדים 

BRICKELL 
GATEWAY

ר המיועדים "מ35,000-קומות על פני כ48הקמת מגדל בעל 
מגורים ומלונאות, משרדים, מסחר–לשימושים מעורבים 

דירות760
חדרי מלון352

ב"ארהצפון אמריקה GAZITHORIZONS

16



140

347

$143
Covered Land Play:

נמוך  ( ק"רח)נכס שניצול הקרקע שלו 
ושבתנאים מסוימים ניתן להפיק ניצול  

.מיטבי יותר של הקרקע

94%
שיעור
תפוסה

250
מיליון  

דולר קנדי
עלות רכישה

739
מקומות

חניה

דמוגרפיה

אוכלוסיה
מייל  3במרחק 
(   אלפים)מהנכס 

הכנסה ממוצעת  
למשק בית  

במרחק
מייל מהנכס  3
(אלפים)

משקי בית 
מייל  1במרחק 
(   אלפים)מהנכס 

27
דונם קרקע
)6..7 ACRES(

53
ר"אלפי מ

שטח להשכרה

YORK MILLS CENTRE, TORONTO
מיליון דולר קנדי250עבור 2019נרכש בדצמבר 

YORK MILLS CENTRE I TORONTO

GAZITTRIPLLLE

תחנת מטרו ושני מסופי אוטובוסים בתוך הנכסתחבורה הכולל מרכז

קנדה

17



אורבאני-תיק נכסים איכותי במיקום סופר
פאולו-סאובמרכז העסקים של 

ברזיל GAZITBRASIL

Shopping Light

Fully Owned 

GLA: 19k sqm

4

Morumbi Town

Fully Owned 

GLA: 31k sqm +

Landbank: 4,624 sqm

1

Top Center

Fully Owned 

GLA: 20k sqm

3

Cidade Jardim

33% ownership

GLA: 38k sqm 

8

Internacional

Shopping

80.1% ownership

GLA: 76k sqm

6

Mais Shopping

Fully Owned 

GLA: 23k sqm

2

Paulista 1267

Landbank

Potential 

GLA: 4k sqm

Prado Boulevard

98% ownership

GLA: 10k sqm 

Located in Campinas

Carrefour Building

Fully Owned

GLA: 3k sqm

5

7

סאו פאולו

18
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אורבאני -במיקום סופראיכותיתיק נכסים 
בעל מאפיינים דמוגרפיים גבוהים

GAZITBRASIL

Top Center

Carrefour Building

Cidade Jardim

Mais Shopping

Internacional Shopping

Morumbi Town

Shopping Light

5

4 2

1

6

3

4

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

0 250 500 750 1,000 1,250

מ  "ק5תושבים ברדיוס 
( באלפים)

ת 
בי

ק 
ש

למ
ה 

נס
הכ

ון 
צי

ח
(

BR
L

)

73,000: ממוצע בעיר סאו פאולו

30,000: ממוצע בברזיל

1

2

3

4

5

6

מ וחציון הכנסה למשק בית"ק5תושבים ברדיוס 

Source:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística )IBGE(

ברזיל
סאו פאולו
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תמונת מצב
2020ספטמבר 

באירופההשקעות 

שיעור הנכסים הפתוחים לעסקים

100%

21%

87% 98%

56%

95%

ינואר אפריל יוני ספטמבר נובמבר היום

(2020דצמבר )שיעור גבייה 

100% 95% 91% 95%

Q1 Q2 Q3 1-9/2020

BBB (Stable) Fitch

Baa3 (Negative) 
Moody’s

ן  "שווי נדל
מיליארד אירו2.5להשקעה

שטח  
ר"אלף מ808להשכרה

מספר  
26נכסים
שיעור  
92.9%תפוסה
שיעור
37.5%מינוף

דירוג אשראי  
בינלאומי  

ברמת השקעה  

נכסים לא % 
72%משועבדים

שיעור גבייה 
לרבעון  

השלישי
91%

%

הרכב תיק הנכסים

65% פולין
39% ורשה

26%( אחר)פולין 

10% רוסיה

סלובקיה5%

20% כיה'צ
16% פראג

4% (אחר)כיה 'צ

2.5
מיליארד אירו

GAZITGLOBE

כולל נכס בשליטה משותפת 1

1

20
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(2020דצמבר )



30%

5,000

ATRIUM 2014 ATRIUM 30/09/20201 ATRIUM 2025

7
מדינות

מספר נכסים

531 17M€
ערך נכס בממוצע

פוטנציאלבעליאורבנייםנכסים
נוספותבנייהזכויות

מספר נכסים

26 98M€
ערך נכס בממוצע

40% 60%

אסטרטגיה בתחום המסחר
יצירת ערך על ידי פיתוח זכויות בנייה  

בנכסים קיימים

מגורים להשכרה פראג/ ורשה 
מרכזי קניות ראשיים

אסטרטגיה בתחום המגורים להשכרה

יחידות דיוריעד

מרכז ורשה. ערים מובילות

קמעונאות
100%

לא כולל נכסים המוחזקים למכירה 1

4
מדינות

פראג+ ורשה 
מרכז ומזרח  
אירופה

קמעונאות
100%

55%
פראג+ ורשה 

מיקוד
בפורטפוליו  
אורבני

התמקדות בערים מרכזיות צומחות באזורים צפופים•

,  מחזור הון וטיוב תיקי ההשקעות על ידי מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה•
הרחבות/רכישות סלקטיביות והשקעות גדולות בפיתוח מחדש

הרחבת תחומי הפעילות של החברות למגורים להשכרה•

GAZITGLOBEאסטרטגיה באירופההשקעות 

21



WARS SAWA JUNIOR   I   WARSAW  I   POLAND

WARS SAWA JUNIOR GAZITGLOBEהשקעות באירופה

22



WARS SAWA JUNIOR GAZITGLOBE

תמורת2018בשנתנרכשוניור'גורשבה
בסמוךורשהבלבממוקם.אירומיליון301.5

תחתיתרכבתותחנותוהמדעהתרבותלארמון
עובריםרגלהולכימיליון60-כ.ועילית
.בשנהלנכסבסמוך

פולין, ורשהמיקום

, 31/12/2019, שווי הוגן
100%1,286, ח"מיליון ש

36,700(ר"מ)שטח להשכרה 

20מספר חניות

1,769Kתושבים בעיר

.4.03–30/9/2020ליוםנוחותלתרגוםששימשח"ש/אירוח"שע* 23



CENTRAL 
COMMUTER 
STATION

WARS SAWA JUNIOR   I   WARSAW  I   POLAND

דמוגרפיה

אנשים במרחק  

חצי שעת נסיעה

60M

1.6M

24
6
2

GAZITGLOBE

WIDOK TOWERS
OFFICE + RETAIL 
UC 29,000 SQM

PALACE OF 
SCIENCE & CULTURE

CENTRUM MARSZAŁKOWSKA
OFFICE + RETAIL
16,500 SQM

FUTURE SITE FOR 
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 
AND DRAMATIC THEATRE

CBD 1
OFFICE UC
21,000 SQM

WFC
OFFICE
70,800 SQM

CENTRAL 
RAILWAY 
STATION

WFC
OFFICE
70,800 SQM

LUMEN AND SKYLIGHT 
OFFICE
23,500 SQM + 19,500 SQM

הולכי רגל חולפים  

על פני הנכס בשנה  

קווי אוטובוס    

רכבת תחתית

תחנת רכבת

מקרא

קווי רכבת קלה

קווי מטרו      

24

WARS SAWA JUNIOR
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BBB- (Stable) Fitch
Baa3 (Negative) Moody’s
BBB- (Negative) S&P

עומס שכר דירה

9.4% 9.5% 9.3% 9.0%

Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020

שיעורי גבייה
98% 92% 93% 94%

Q1 Q2 Q3 1-9/2020

60

16 

56 
41 29 

108 
2014 2020ספטמבר 

*נכסים' מס ערך נכס ממוצע  
( מיליון אירו)

גודל נכס ממוצע 
( ר"אלפי מ)

טיוב תיק הנכסים

46%
פינלנד  

ואסטוניה
נורבגיה

32%

22%
שוודיה  
ודנמרק

ן  "שווי נדל
מיליארד אירו4.4להשקעה

שטח  
ר"אלף מ1,218להשכרה

מספר  
41נכסים
שיעור  
%93.5תפוסה
שיעור
46.8%מינוף

דירוג אשראי  
בינלאומי  

ברמת השקעה  

נכסים לא % 
89%משועבדים

שיעור גבייה 
לרבעון  

השלישי
93%

%

הרכב תיק הנכסים

כולל נכס בשליטה משותפת 1

14.4
מיליארד אירו

1

GAZITGLOBEאסטרטגיה באירופההשקעות 



אסטרטגיה באירופההשקעות 

GLA
1.5M

GLA
0.6 M2

GLA
1.1M + =

משרדים

יחידות דיור

מלונות

שונות

מגורים להשכרה

קמעונאות

3פורטפוליו נוכחי
פוטנציאל פיתוח 

בנכסים קיימים
פורטפוליו פוטנציאלי צפופיבאזורים,צומחותמרכזיותבעריםהתמקדות•

זכויותפיתוחידיעלשימושיםבעירובמיקודתוך,אוכלוסין
-כשלפיתוחפוטנציאלשלקידום.קיימיםבנכסיםבנייה
בתיקהמסחרחלקאתלהורידעתידאשר,ר"מאלף1600

.כיום82%-כלעומתבעתיד65%-לכהנכסים

נכסיםמכירתידיעלההשקעותתיקיוטיובהוןמחזור•
גדולותוהשקעותסלקטיביותרכישות,ליבהנכסישאינם

.הרחבות/מחדשבפיתוח

ר"מ44,300-כ,הלסינקי,Lippulavia-בפיתוחפרויקט•
שלכוללתבהשקעהיחידות500ולמגוריםלהשכרהשטח

.2022בשנתלהיפתחצפויאשראירומיליון215-כ
מגדלישנילבנייתזכויותלמכירתהסכםעלחתמהסיטיקון
.הפרויקטשלמהפיתוחכחלקד"יח150בנימגורים

פוטנציאללחברה.להשכרהלדיורהפעילותתחומיהרחבת•
.הקייםבתיקדיוריחידות3,500-כלהוספת

ר יחידות דיור"אלף מ200כולל  2

אלף מטר יחידות דיור למכירה בעת ההשלמה200–ר "אלף מ600-פוטנציאל פיתוח של כ 1

26

GAZITGLOBE

ללא נכס בשליטה משותפת3



ISO OMENA GAZITGLOBE

למובילשנבחרקניותמרכזהואאומנהאיסו
שכונהבלבממוקם.2019לשנתבפינלנד
בשנההממוצעהקניהכחבהבמהירותצומחת

30%-בכהגבוהאירואלפי26-כהוא
מיליון20-כהקניותבמרכז.הארצימהממוצע

.בשנהמבקרים

,  הלסינקימיקום
פינלנד

, 31/12/2019, שווי הוגן
100%3,051, ח"מיליון ש

101,000(ר"מ)שטח להשכרה 

220מספר חנויות

2,600מספר חניות

אוכלוסייה ברדיוס של 
אלף430נסיעה מהנכס' דק15

.4.03–30/9/2020ליוםנוחותלתרגוםששימשח"ש/אירוח"שע* 27



דמוגרפיה

20M

430K

€26K

NIITTYKUMPU
אזור מגורים

תושבים+ 5,000
2021השלמה בשנת 

ISO OMENA I   ESPOO, HELSINKI  I   FINLAND

-פיתוח בתהליך 
בריכת שחייה ובית ספר, בית מלון

תחנת מטרו חדשה
2023שתתחיל לפעול בשנת 

מבקרים בשנה

אוכלוסיה  

-ברדיוס של כ

נסיעה ' דק15

מהנכס

כח קניה  

ממוצע  

בשנה לאדם 

-גבוה בכ

30%

מהממוצע 

הארצי

מטרו רכבת תחתית

מקרא
סיום פיתוח

2030תכנון עתידי עד  -ביום עסקים אחד 
איש 30,000שלממוצע

ISO  OMENAבבמטרומשתמשים

FINNOO-אזור מגורים חדש
תושבים17,000-שימנה כ

מתחם עסקים חדש
ר"מ15,000

בנייני מגורים ראשונים מוכנים -2021
השטח אמור להיות מוכן-2030

מגוריםאיזור

מגוריםאיזור

מגוריםאיזור

28
31/12/2019-נכון ל*

ISO OMENA GAZITGLOBE



MORUMBI| SÃO PAULO

BRIDGE TOWER  I  NEW YORK  I  NY

WARS SAWA JUNIOR | WARSAW

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

G KOCHAV HATZAFON | TEL AVIV 

תוצאות ונתונים פיננסיים
2020לרבעון השלישי לשנת 

29



יתרות נזילות

346

724

1,070

2021 2022 כ"סה

לוח סילוקין אגרות חוב 
2022עד סוף שנת 

.2020, בספטמבר30סולו מורחב ליום 

0.9

0.4
0.2
0.3

30/09/2020*

ושווה  מזומן
מזומן

קווי אשראי חתומים  
לא מנוצלים

'  ח טו"הנפקת אג

מסגרת אשראי מבנק ישראלי  
ח"מיליון ש180בסך 

מצטבר 
עד סוף  

2022

שמירה על מאזן יציב
ואיתנות פיננסית

ח"ו מיליון ש

1.8 
ח"מיליארד ש

ח"ו ש עלייה בהון עצמי למניה

36.1 37.8

30/6/2020 30/9/2020

המיוחס לבעלי המניות של החברה

ח"ש 1.8+

14,079 

9,988 

31/12/2016 30/09/2020

(סולו מורחב)חוב נטו 

4.4
ח"מיליארד ש

-בכנטו הקטנת החוב 

ח"ו מיליון ש

+
ח"ו מיליארד ש

לאחר תאריך  
המאזן

30.9.2020ליום 

-למניה בכהגדלת ההון העצמי 

30



לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה

346
724 910 996 1,037 1,077 995

1,354

4.7%
9.7%

12.2%
13.4% 13.9% 14.5% 13.4%

18.2%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4.5% 3.8% 4.0% 3.2% 3.8% 3.6% 1.4%4.0%

ואחריה2028

ח"מיליארד ש
1.07

ח"מיליארד ש

ת ו ל י ז נ ת ו נ ו ע ר פ

ח"מיליון ש לוח הסילוקין
פרופורמה בסמוך למועד פרסום  

'ח טו"כולל הנפקת אגהדוחות 

(  'סדרה טו)ח חדשה "הונפקה סדרת אג2020, באוקטובר20-ב•
Aa2ומדרוג AAבדירוג מעלות , מגובה בנכסי מקרקעין בישראל

1.08%מחזור חוב בריבית אטרקטיבית של •
שנים6.2מ ארוך של "מח•
ח"מיליון ש14-חסכון צפוי בעלויות ריבית שנתיות של כ•

שנים  4.2–( ח"אג)מ ממוצע "מח•

ריבית ממוצעת על התחייבויות  •
3.4%–( לרבות חוב בנקאי)

1.8
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2020תשעת החודשים הראשונים לשנת 
תוצאות עיקריות

3.0%63%

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה
- 10.4%

שיעורי תפוסה
2020, בספטמבר30ליום 

ח"ו מיליוני ש

באיחוד יחסי בתקופה  NOI-ה

ח  "מיליון ש856-הסתכם ב

כ"סה
-4.7%    -13.1%   -24.5%   -5.2%   -5.1%

93.5% 92.9% 94.5% 91.1% 97.6%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

93. %

מנכסים זהים בתקופהNOI-ב10.4%-קיטון של כ
עקב הקלות שניתנו לשוכרים על ידי ממשלת  , השינוי נובע בעיקר מחברת אטריום

פולין בתקופת הסגר ומברזיל אשר נפתחה לפעילות החל מאמצע חודש יוני

FFOלמניה
לעומת התקופה  14.2%-למניה ירד בתקופה בכFFO-ה

ח גדל  "והשפעת המט FCRבנטרול)המקבילה אשתקד

)לעומת התקופה המקבילה אשתקד7.1%%-בתקופה בכ

2.46

2.11

1-9/2019 1-9/2020

FFOלמניה מ-FCR
ח"והפרשי שע

FFO  למניה ללא
FCR14. 9%ח"והפרשי שע

(2% .14)
0.65

1.81

ח"ו מיליוני ש NOIבאיחוד יחסי
לעומת  13.3%-באיחוד יחסי ירד בתקופה בכNOI-ה

בנטרול שערי חליפין ירד  )התקופה המקבילה אשתקד 
(לעומת התקופה המקבילה אשתקד7.2%-בכ

856

987

1-9/2019 1-9/2020

65

922

(2% .7)

(3% .13)

32



315 291

1-9/2019 1-9/2020

ח''ו מיליון  ש תזרים מפעילות שוטפת  
למניה סולו מורחב

2.19 2.31

2.83

2.26
1.82

1.53 1.67
2.12 2.26

1.82

2016 2017 2018 2019 1-9/2020

ATR-תזרים תפעולי למניה כולל דיבידנד מיוחד מ

ATR-תזרים תפעולי למניה ללא דיבידנד מיוחד מ

ח''ו ש

תזרים מפעילות שוטפת ועלויות ריבית

+.4%
CAGR

הוצאות ריבית
סולו מורחב, נטו

-786%
2019-2016בשנים 
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הנגזרהגלובליהכלכליוהמשברהקורונהמגיפתלהשפעותאועתידייםונושאיםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,עתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת

.אחריםפיננסיםונתוניםהוןהוצאות,מזומניםתזרימי,רווחים,להכנסות,היתרבין,להתייחסעשויותעתידפניצופותהצהרות.החברהפועלתבהןמדינותכמהאואחתבמדינהממוקדמשבראוממנה

הצהרותמלבדההצהרותכל.הוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,שלנולמיצובבקשרשלנווציפיותמטרות,שלנוהעסקיתלאסטרטגיהלהתייחסבנוסףעשויותעתידפניצופותהצהרות

,"עשוי","כוונה","ציפייה","אומדן","יכול","להאמין","לחזות"במיליםהשימושכגוןעתידיצפיבטרמינולוגיתהשימושידיעללזיהויוניתנותעתידפניצופותהצהרותהינןהיסטוריותלעובדותבנוגע

.דומיםוביטוייםומינוחים"יעשה","פרויקט","תחזית","תכנון"

ההתפתחויותשלההשפעהועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסף,החברהשלקייםמידעעלמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופהמידעכל

הנחהעלהמבוססתהעתידפניצופהוההצרהמדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות.המגמותושל

שלנוהפעילותתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,שלהםצירוףכלאו,מהםאחדוכל,בשליטתנואינםמהםרבים,וודאותוחוסרסיכוניםכולליםופעולותינועסקינו.כשגויהלהתברריכולהכאמור

.עתידילביצועבטוחהלאוהןעכשוויותציפיותעלמבוססותעתידפניצופותהצהרות.כנכונותדברשלבסופויתבררוהעתידפניצופותההצהרותהאםהשאלהועל

בדוחותפירוטביתרמתואריםאשראלולרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות

."סיכוןגורמי"הכותרתתחתזאתובכללהישראליתהערךניירותלרשותוסיפקנוהגשנואותואחרובמידעכספייםמדוחותכספייםנתוניםשלהמקדיםובדיווחהחברהשלוהשנתייםהתקופתיים

איננו,החליםערךניירותחוקילפיכנדרשמידעלגלותהחובהלמעט.הקודמותלהצהרותתואמותמטעמנוהפועליםאנשיםאלאואלינולייחסניתןאשר,פהובעלבכתב,עתידפניצופותהצהרותכל

מצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינואו,שקרונסיבותאואירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכןמתחייבים

.זו

ערךניירות,לקנייהלהירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוכאןהכלולהמידע

בקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשלכלשהם

.מ"בעגלוב-גזיתשלהערךלניירות

DISCLAIMER

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 

YOU OWN GREAT REAL ESTATE
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אור אקרמן
מנהל קשרי משקיעים

Oackerman@gazitgroup.com 
+972.3.6948000

עדי ימיני
ל  "משנה למנכ

ל כספים"וסמנכ

: התקשרותפרטי 

THANK YOU FOR YOUR TIME

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

G CITY הדמיה  |    ראשון לציון  |


