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 2020 שנת ו רביעיה רבעון התוצאות  את  מפרסמת גלוב גזית 

, סה"כ הפגיעה  ש"חמיליון   1,035  -בכ 2020בשנת  הסתכם  באיחוד יחסי 1המתואם   NOI -ה
 20%  -הינה כ 2020כתוצאה מהמגפה בשנת 

 
הסתכם   הכלכלי   FFO- וה ש"חמיליון  1,646 -כב הסתכם  2020בשנת  המאוחד  NOI -ה

 מיליון ש"ח  469-בכ
 

ש"ח   2.46 -הסתכם בכ 2020בשנת   למניה  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת סולו מורחב
 ש"ח אשתקד   2.26  -כ לעומת

 
 ש"ח  36.8 מד עלעו  למניה מניותהההון העצמי המיוחס לבעלי 

 
 93.9%על  2020, דצמברב 31ליום ועמד יציב  גבוה ונותר   בנכסי החברה שיעור התפוסה

 
 88%  -וברבעון לכ  91% - לכ 2020שנת שיעורי הגבייה היו גבוהים והסתכמו ב

 
אופציות בנכסים    ימימושהסכמי שכירות חדשים לרבות   285במהלך התקופה נחתמו  

אלף מ"ר ובשכ"ד ממוצע משוקלל   53 -של ככולל הפרטיים של החברה, בשטח להשכרה 
)בנטרול החוזה החדש שנחתם    ששולם על אותם שטחים ר הדירהעל שכ 5% - העולה בכ

מיליון דולר לעומת שכר הדירה הקודם   7.8  -דיפו בשכר דירה שנתי של כ -במנהטן עם הום
 מיליון דולר(  4  -של כ

 
      לבהיקף ש ת מכרבדרך של הצע  שלה בברזיל הפעילות מרבית  החברה פועלת להנפקת

 ממניות החברה המונפקת   25% -  49%
 

חתמה על הסכמים    -החברה ממשיכה בתכנית האסטרטגית למימוש נכסים שאינם נכסי ליבה 
 בספרי החברה בהתאם לשווי   מיליון ש"ח 650 -מחייבים למכירת נכסים בהיקף של כ

 
הכוללות  מיליארד   2.4 -למועד פרסום הדוחות הכספיים, לחברה יתרות נזילות בהיקף של כ 

  0.6  -קווי אשראי לא מנוצלים וכ 0.6 -מיליארד ש"ח מזומנים ושווה מזומנים, כ 1.2 -כ
 מיליארד ש"ח נכסים שנחתמו הסכמים מחייבים למכירתם 

 
בישראל החברה   איכותיים כתוצאה מהנפקת סדרת אג"ח טו' המגובה בנכסי מקרקעין

 מיליון ש"ח בשנה בהוצאות ריבית  14 -צפויה לחסוך כ 
 

מיליון דולר להשקעה בחברות   250  -של כ  בהיקף  בארה"ב   SPACגייס החברה פועלת ל
Proptech,  Fintech  ו - Retail Tech העוסקות בתחום הנדל"ן   

 
מנהלת מו"מ    ולשם כך מתחדשתהאנרגיה ה בתחום להרחיב פעילותה פועלת החברה

אשר תיזום פרויקטי   מתקדם עם גורם מקומי מוביל בתחום האנרגיה להקמת שותפות
 של החברה  במדינות הפעילות בישראל ,ובהמשך  אנרגיה סולארית

 

 
 . 22השפעת מגפת הקורונה שתוכר בתקופות עתידיות, פירוט ניתן למצוא במצגת החברה בשקף ממיליון ש"ח  65 - כ המתואם באיחוד יחסי כולל קיטון של NOI -ה  1
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תה ללא ספק אחת המאתגרות שחווה העולם העסקי  יהי  2020שנת  "  חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב:

מסיימים עם ביצועים תפעוליים אשר מהווים עדות מוחשית לאיכות תיק הנכסים וחשיבות  וחרף זאת, אנו  

- ובלט לחיוב עקרון ה  האסטרטגיה שאנו מובילים מזה שנים רבות להתמקדות במרכזי ערים ראשיות בעולם

Last Mile  נו.  עם תמהיל שוכרים אשר מספק מענה שוטף לצרכים היומיומיים של לקוחותי  לפיו אנו פועלים

ו באים לידי ביטוי בהסכמי    2021השנה ולתוך  לאורך  הגבוהים שנשמרו  שיעורי התפוסה  איכות הפורטפוליו 

אנו רואים כי לאחר הסגרים הפעילות    .השכירות שנחתמו ובשכ"ד שעלה לעומת הסכמי השכירות שהסתיימו

והמסחרית   ובהיקפים משמעותיים  חזרו  שבהן הוסר הסגר  מדינותבהעסקית  כי  במהירות  כך    ואנו סבורים 

אנו ממשיכים בתכנית עליה הודענו להורדת המינוף    .יקרה גם במדינות שבהן עדיין יש מגבלות על הפעילות

  להנפקתתכנית    על  כמו כן, הודענו לאחרונה  בקבוצה בין השאר באמצעות מימוש נכסים שאינם נכסי ליבה.

זה  פאולו  סאו  בבורסת  בברזילהקבוצה    פעילות מהלך  המשמעותי  .  בהצפת הערך  צעד חשוב  עבורנו  מהווה 

לצד הורדת המינוף, חיזוק ההון והגדלה משמעותית של יתרות הנזילות של   זאת הטמון בפעילות שלנו במדינה

על  מספר רב של תהליכים  מקדמים במקביל  אנו  חוב מקומי בברזיל.  של החברה, בין היתר דרך גיוס לראשונה 

ל הייצר  מנת  בעלי  לכלל  שלנוערך  השאר    מניות  הפעילות  ובין  טריטוריות  בכל  שבנינו  התשתיות  את  נמנף 

הכוללות יכולות ניהוליות מוכחות, היכרות ומוכרות של השווקים המקומיים לרבות שווקי ההון המקומיים  

 וזאת בשלב זה בתחומים הבאים:

 Retail - ו Proptech, Fintechמיליון דולר להשקעה בחברות   250  -בארה"ב בהיקף של כ SPAC גיוס .1

Tech  .העוסקות בתחום הנדל"ן 

בתחום האנרגיה המתחדשת ולשם כך, מנהלת החברה מו"מ מתקדם עם גורם מקומי מוביל  פעילות   .2

הסול האנרגיה  שותפותא בתחום  להקמת  סולאר  אשר  רית  אנרגיה  של  פרויקטים  באזורי  תיזום  ית 

 " .החברההפעילות של 

 
 
 

 : )"תקופה"(  2020  לשנתעיקרי התוצאות 
 

כ  1,100  -הסתכם בכ  בתקופה  ללא שינוי בשערי חליפין  ד יחסיובאיח  NOI  -ה •   1,228  -מיליון ש"ח לעומת 
 בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

בתקופה    NOI  -ה • זהים  במנכסים  אשתקד  14.9%  -כירד  המקבילה  התקופה  נובע,  לעומת    בעיקר   השינוי 
יוני חודש  מאמצע  החל  חלקית  לפעילות  נפתחה  אשר  הושפעה    מברזיל  בהכנסות  מ ואשר  דירה  שקיטון  כר 

שניתנו לשוכרים    בתשלום דמי השכירות  אטריום עקב הקלות   הבת   מחברתדיון והכנסות חניונים,  י מבוססות פ
ומישראל    בהארכת הסכם השכירותשניתנו כנגד התחייבות    הקלות  ,ממשלת פולין בתקופת הסגר  מכח צו של

 פרט לעסקים המוגדרים חיוניים. 2020בשנת   ימים 140 - בה העסקים היו סגורים כ
 

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  600 -כ  מיליון ש"ח לעומת  469 -בכ הסתכםבתקופה  FFO -ה •
 

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  3.24 -ש"ח לעומת כ 2.81 -הסתכם בכ למניה בתקופה FFO -ה •
 

ש"ח בתקופה    2.26  -כ  ש"ח לעומת  2.46  -הסתכם בכמפעילות שוטפת סולו מורחב בתקופה  המזומנים  תזרים   •
 המקבילה אשתקד. 
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  - מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ 653 -בסך של כ עם הפסד נקי לבעלי המניות 2020שנת  החברה סיימה את  •
ירידת ערך  ממיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, השינוי ברווח הנקי ברובו אינו תזרימי ונובע בעיקר    655

מיליון ש"ח    433  -כ  עליית ערך נכסים בסך של  בתקופה לעומתש"ח  מיליון    940  -בסך של כ  (חלק החברה)  נכסים
 .  (חלק החברה)בתקופה המקבילה אשתקד 

 

 : 91% -הסתכם בכ שיעור הגבייה המשוקלל בקבוצה בתקופה •
 

 
 
 
 

:93.9% -על כ  2020, דצמברב 31ועמד ליום   עלה מהרבעון השלישי בנכסי החברה  שיעור התפוסה •

 

 :)"רבעון"(  2020 לשנת   רביעיעיקרי התוצאות לרבעון ה

מיליון    306  - מיליון ש"ח לעומת כ  244  -הסתכם בכ  ברבעון   ללא שינוי בשערי חליפין  ד יחסי ובאיח  NOI  -ה •
נובע בעיקר מברזיל אשר נפתחה לפעילות חלקית החל מאמצע   NOI -ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ב

נים, כמו גם מפיחות הריאל הברזילאי  כתוצאה מהירידה בהכנסות מבוססות פידיון והכנסות מחניו וחודש יוני  
בתשלום    עקב הקלות. בנוסף, הקיטון מחברת הבת אטריום  לעומת הרבעון המקביל אשתקד  27%  -כשיעור של  ב

 . ממשלת פולין בתקופת הסגר מכח צו שלשניתנו לשוכרים  דמי השכירות
 

 רבעון המקביל אשתקד. במיליון ש"ח  144  -מיליון ש"ח לעומת כ 105 -הסתכם בכ  ברבעון FFO -ה •
 

 ש"ח למניה ברבעון המקביל אשתקד.  0.78ש"ח למניה לעומת  0.70 -הסתכם לכ למניה ברבעון FFO -ה •
 

ש"ח ברבעון    0.94  לעומת  ש"ח למניה  0.65  -הסתכם לכ  מפעילות שוטפת סולו מורחב ברבעון  המזומנים  תזרים •
 . המקביל אשתקד

 

  222  -כ  רווח של  מיליון ש"ח לעומת  163  - בסך כ  נקי לבעלי המניות   הפסדעם    רביעיהחברה סיימה את הרבעון ה  •
  מיליון ש"ח ברבעון   410  -כ  של  מירידת ערך נכסים בסך  נובע בעיקר  השינוימיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

 . (חלק החברה)מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד   494  -כ עליית ערך נכסים בסך של לעומת (חלק החברה)

91%96%97%
76%72%

93%99%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

93.9%97.7%90.7%97.0%92.3%93.6%

מרכז ומזרח  ברזילב"ארהישראלהקבוצה
אירופה

צפון אירופה

 כפי שדווח ע"י החברות   , שיעור גבייה משכ"ד הבסיס וללא נטרוליםחברות פרטיות בבעלות מלאה    
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 :88% -הסתכם בכ בקבוצה ברבעוןשיעור הגבייה המשוקלל  •

 

 

 

 

 

 פיתוח 

הנכס    החברה .1 להרחבת  פיתוח  בעבודות  בכ  Gהחלה  ומתקדמת    4,500  -סביון  של   בנייהבעבודות המ"ר המיועדים למסחר 

למטה המשרדים וחנות חברת דקטלון   יםמ"ר המיועד  6,000  -כפר סבא בשטח של כ  Gפרויקט מפעל המים הצמוד למרכז  

 . 2021וצפוי להסתיים ברבעון רביעי 

ודיפוןל  בנייה   היתר  קיבלההחברה   .2 בניית המרתפים,  חפירה  לבניית תוספת של מגדל משרדים מעל   והגישה בקשה להיתר 

 . 2021, תחילת ההקמה צפויה ברבעון שני, בראשון לציון G CITY -אלף מ"ר ב 65 -קומות מסחר בשטח של כ

  כפר סבא. Gבמרכז  ומשרדים מסחר יהחברה בוחנת הוספת שטח .3

 : חברת הבת סיטיקון הפועלת בצפון אירופה  .4

 הנכס מחובר  .יח"ד  500  -אלף מ"ר שטחי מסחר וכ  44  - כ  בשטח שלבהלסינקי, פינלנד,    Lippulaivaאת פרויקט    בונה  •

יחידות   150  -לכ  מכרה את זכויות הבנייה  . סיטיקוןשנמצאת בהקמה  הרכבת התחתית  להחדשה ש ה  לתחנ  ישירות

 ומייעדת את יתר יחידות הדיור להשכרה.  דיור

בסטוקהולם,   Liljeholmenנכס  עמדות עבודה ב  3000  -דירות ו  120תקים בשיתוף עם עיריית שטוקהולם  סיטיקון   •

 מ"ר  118,000  -לכ  )מרכז מסחרי(  מ"ר קיימים  48,000  -הנמצא בבעלות החברה יגדל מ  שסך שטח הנכס   שוודיה, כך

 . )שימושים מעורבים(

יחידות דיור בחמישה בניינים בנכס הקיים,  800 בנייתבתכנית ל  מתקדמת במרכז ומזרח אירופה  תלועחברת הבת אטריום הפ .5

 בוורשה. הפרויקט נמצא כעת בשלב התכנון וההיתרים.  ,אטריום פרומנדה

להקמת בניין לשימוש מעורב של מסחר ומגורים על קרקע שברשותה במרכז הפיננסי הגישה תכניות לעיריית מיאמי  החברה   .6

 . BRICKLLשל מיאמי 

 

 

 

 

88%95%90%

62%
87%93%99%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

 כפי שדווח ע"י החברות   , שיעור גבייה משכ"ד הבסיס וללא נטרוליםחברות פרטיות בבעלות מלאה    
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 פיננסי 

  36.8  -מיליון ש"ח, כ  5,562  -הסתכם בכ  2020,  דצמברב  31ליום    ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה •
 ש"ח למניה. 

 

נרשמה ירידת ערך בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בחברה ובחברות המאוחדות של    התקופהבמהלך   •
החברה)  ש"חמיליון    940  -כ בצפון(חלק  להשקעה  נדל"ן  משערוך  בעיקר  נבעה  אשר  זאת  אירופה  ומרכז  ,   ,

 . באזורים אלו משינוי בשיעור ההיוון עקב הסנטימנט השלילי בשוק הנדל"ן המניב בעיקר כתוצאה
 

 . 2020, דצמברב 31ליום  61.8%  -עמד על כ שיעור המינוף סולו מורחב •
 

, לחברה יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בחברה ובחברות בבעלות  2020בדצמבר,    31ליום   •
אשראי    קווי מיליארד ש''ח מזומנים ושווי מזומנים והיתרה    1.1-מיליארד ש"ח מתוכן כ  1.5  -מלאה בהיקף של כ

  -לאחר תאריך החתך חתמה החברה על הסכמים מחייבים למכירת נכסים בהיקף של כ  .ים לא מנוצליםחתומ
  90ושחררה פקדון משועבד בסך של  מיליון ש"ח  180 -חתמה על קו אשראי נוסף בהיקף של כ  ,מיליון ש"ח 580

ת הנזילות של  ובאופן מהותי את יתר   יםמגדיל  אלו  כיםמהל  ,'מיליון ש"ח כתוצאה מהשלמה הנפקת אג"ח טו
 למועד דיווח הדוחות הכספיים.  החברה

 

מיליארד ש"ח במח"מ ממוצע של    1.2  -כ  של אשראי ממוסדות פיננסיים בסך    החברה  יכההאר  השנה במהלך    •
  מיליון ש"ח. 180ולאחר תאריך המאזן חתמה על קו אשראי חדש בהיקף של    שנים 3.2

 

 מיליארד ש"ח. 1.5 -בהיקף של כאג"ח  במהלך השנה הנפיקה והרחיבה החברה סדרות   •
 

 בחברות הציבוריות באירופה: לאחר תאריך המאזן  אחרונות הנפקות אג"ח •
 

o  מיליון אירו.    350השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח "ירוקה" בהיקף של  הפועלת בצפון אירופה   סיטיקון
 . 2028לפירעון בשנת   1.625%האג"ח משלמת קופון שנתי בריבית קבועה של 

o   מיליון    300השלימה הנפקת סדרת אג"ח "ירוקה" בהיקף של    הפועלת במרכז ומזרח אירופה אטריום
 . 2027לפירעון בספטמבר  2.625%ת של  אירו. סדרת האג"ח נושאת ריבי

 

ליום   • ובחברות בבעלותה המלאה  כ   2020,  דצמברב  31הריבית הממוצעת על החוב בחברה  על    3.5%  -עמדה 
 .2019,  דצמברב 31ליום  3.41% - לעומת ריבית ממוצעת של כ

 

  4.65  - שנים לעומת כ  4.21  - עמד על כ  2020,  דצמברב  31מח"מ החוב בחברה ובחברות בבעלותה המלאה ליום   •
 . 2019,  דצמברב 31שנים ביום 
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 גלוב  אודות גזית

לשימושים מעורבים לרבות מסחר,    מניב  ן "נדל  של  וניהול  פיתוח,  השבחה,  ברכישההעוסקת    גלובאלית  ן "נדל  חברת  הנה  גלוב  גזית

  כסים נ 105 תומנהל מחזיקה הקבוצה 2020 , דצמברב 31 ליום. מרכזיות  בערים אוכלוסין  צפופי אורבאניים באזוריםמשרדים ומגורים 

  . ח"ש  מיליארד 37 -כ של בשווי ר"מ מיליון  2.5 -כ של להשכרה  בנוי שטח על המשתרעים

 www.gazitglobe.com מידע נוסף באתר החברה:

 : ואנליסטים משקיעים

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

  Zoomתזכורת לשיחת 

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

 .  התוצאות לסקירת Zoom שיחת תקיים החברה – 10:00 בשעה 2021, מרץב 22, שני היום, יום

   המצורף:להצטרף באמצעות הקישור  מוזמנים בשיחה להשתתף המעוניינים

https://gazitgroup.zoom.us/j/95541988214 

Webinar ID: 955 4198 8214 
 

 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:oackerman@gazitgroup.com
https://gazitgroup.zoom.us/j/95541988214
http://www.gazitglobe.com/

