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DISCLAIMER GREAT THINGS HAPPEN WHEN

YOU OWN GREAT REAL ESTATE

ממנההנגזרהגלובליהכלכליוהמשברהקורונהמגיפתלהשפעותאועתידייםונושאיםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,עתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת
הצהרות.אחריםפיננסיםונתוניםהוןהוצאות,מזומניםתזרימי,רווחים,להכנסות,היתרבין,להתייחסעשויותעתידפניצופותהצהרות.החברהפועלתבהןמדינותכמהאואחתבמדינהממוקדמשבראו

ההצהרותכל.נכסיםלפיתוחצפילרבותהוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,שלנולמיצובבקשרשלנווציפיותמטרות,שלנוהעסקיתלאסטרטגיהלהתייחסבנוסףעשויותעתידפניצופות
,"כוונה","ציפייה","אומדן","יכול","להאמין","לחזות"במיליםהשימושכגוןעתידיצפיבטרמינולוגיתהשימושידיעללזיהויוניתנותעתידפניצופותהצהרותהינןהיסטוריותלעובדותבנוגעהצהרותמלבד

.דומיםוביטוייםומינוחים"יעשה","פרויקט","תחזית","תכנון","עשוי"
ושלההתפתחויותשלההשפעהועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסף,החברהשלקייםמידעעלמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופהמידעכל

יכולהכאמורהנחהעלהמבוססתהעתידפניצופהוההצהרהמדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות.המגמות
השאלהועלשלנוהפעילותתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,שלהםצירוףכלאו,מהםאחדוכל,בשליטתנואינםמהםרבים,וודאותוחוסרסיכוניםכולליםופעולותינועסקינו.כשגויהלהתברר

.עתידילביצועבטוחהלאוהןעכשוויותציפיותעלמבוססותעתידפניצופותהצהרות.כנכונותדברשלבסופויתבררוהעתידפניצופותההצהרותהאם
בדוחותפירוטביתרמתואריםאשראלולרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות

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

.זומצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינואו,שקרונסיבותאואירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכןמתחייבים
ערךניירות,לקנייהלהירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוכאןהכלולהמידע

לניירותבקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשלכלשהם
.מ"בעגלוב-גזיתשלהערך

וחברותהחברהשלואומדניםהנחותעלמבוססותהנכסיםמימושלעניןהערכותיה.1968ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעבגדרהינן,נכסיםמכירתבדברהחברהשלהערכותיה
,המניבן"הנדלבענףהקפאוןוימשיךהקורונהמגיפתשתמשךוככל,יחריףואףיימשךהעולמיהכלכלישהמשברככל.החברהבשליטתאינןובעיקרןלהתממששלאעשויות,ודאיותאינןהןאך,הקבוצה

.החודשים12שללתקופהמעברהנכסיםבמימושעיכוביםויחולויתכן
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ח"ו מיליוני ש

2020שנת 

שיעורי תפוסה
2020, בדצמבר31ליום 

93.6% 92.3% 97.0% 90.7%
97.7%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

פרמטרים תפעוליים
באזורי הפעילות

באיחוד  NOI-סך השפעת מגפת הקורונה על ה
(22פירוט בשקף )2020בשנת 20%-יחסי כ

NOIבאיחוד יחסי בתקופה

3.0%63%

דגשים עיקריים

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח 
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה

GAZIT
GLOBE

- 14. 9%

93.9%
כ"סה

בנטרול שערי חליפין  )15.4%-באיחוד יחסי קטן בNOI-ה
1,301לעומת התקופה המקבילה אשתקד( 10.4%-בכקטן 

1,100

2019 2020

(4% .15)
-5.9%    -15.4%   -33.4%   -3.4%   -18.0%

מנכסים זהים בתקופהNOI-ב14.9%-קיטון של כ
עקב הקלות שניתנו לשוכרים על ידי ממשלת  , השינוי נובע בעיקר מחברת אטריום

139-לכמישראל אשר בה עסקים שאינם חיוניים היו סגורים , פולין בתקופת הסגר
ומברזיל בעיקר מקיטון בהכנסות שכר דירה מבוססות פדיון  2020ימים בשנת 

.והכנסות חניונים
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NOI1,299באיחוד יחסי ללא השפעת קורונה
(199)השפעת קורונה שהוכרה בתקופה

NOI 1,100באיחוד יחסי מדווח בתקופה
(65)השפעת קורונה שתוכר בתקופות הבאות

NOI   מתואם כולל סך השפעת הקורונה
1,035שהוכרה בתקופה ושתוכר בתקופות הבאות

(15%)

(20%)



גזיתשלהנכסיםמשווי80%
.מטרופולינים16-במרוכז

המשרת צרכים ושירותים יומיומייםתיק נכסים אורבאני

.2020,בדצמבר31-בשדווחכפי,2020בשנתהקבוצהחברותשלNOI-בהחברהשלהיחסיחלקה*

סופרמרקטים  
15%ובתי מרקחת

,  בנקים
,  מרפאות

משרדים   
ושירותים  

14%

אופנה
30%

אוכל והסעדה
11%

קמעונאים שונים  
(ללא אופנה)

22%

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

55%
משטחי החברה היו  
פתוחים בשיא הסגר

חוזי שכירות בקבוצה9,200

,  בדצמבר31נכסים ליום 105
2020

סופרמרקטים בתיק  
הנכסים 140

תרומת הדייר הגדול בקבוצה  
באיחוד היחסיNOI-מה ~1.8%

:נתונים נבחרים

GAZIT
GLOBE

4

ישראל
14%

ב"ארה
5%

נורבגיה
13%

שבדיה
9%

פינלנד ואסטוניה
15%

פולין
18%

כיה'צ
6%

סלובקיה
2%

רוסיה  
7%

גרמניה
1%

ברזיל
9%

קנדה
1%



(פרט לעסקים חיוניים)תקופות הסגר בחברות בבעלות מלאה 
GAZIT
GLOBE

20-ינו 20-פבר 20-מרץ 20-אפר 20-מאי 20-יונ 20-יול 20-אוג 20-ספט 20-אוק 20-נוב 20-דצמ 21-ינו 21-פבר

תקופת סגר   פעילות רגילה

מרכזים מקורים

מרכזים לא מקורים

חזרה מהירה לשגרה בתנועת המבקרים ופדיונות השוכרים , לאחר הקלה במגבלות בטריטוריות
:  בישראל•

2020משנת ( 37%)ימים 139-המרכזים המקורים היו סגורים לפעילות כ•
2020משנת ( 27%)ימים 97-המרכזים הלא מקורים היו סגורים לפעילות כ•

הנכסים נפתחו תחת הגבלות שונות, שנמשך כחודשיים וחצי, לאחר הסגר הראשון-ב "ארה•

בחודש , באמצע חודש יוני נפתחו המרכזים לפעילות חלקית ובחודש אוקטובר נפתחו לפעילות מלאה-סאו פאולו , ברזיל•
הוטל סגר נוסף בסאו פאולו2021מרץ 
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(בחברות הפרטיות)הסכמי שכירות חדשים 
GAZIT
GLOBE

הסכמי שכירות חדשים לרבות מימושי אופציות  285-במהלך התקופה נחתמו כ•
ד  "ר ובשכ"אלף מ53-בשטח להשכרה של כ, בנכסים הפרטיים של החברה

על ( בניו יורקדיפו-בנטרול החוזה החדש של הום)5%-בכממוצע משוקלל העולה 
.ד ששולם על אותם שטחים"שכ

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 7.8-ד שנתי של כ"בשכ, שנים20לתקופה של , חנויות
.  ד נוכחי"מיליון דולר שכ

לפתיחת החנות  NBA-ברבעון הרביעי 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 
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GAZIT
GLOBE בתכניתהתקדמות משמעותית 

למימוש נכסים שאינם נכסי ליבה

350
₪מיליון 

מקדוניה

גרמניה, מינכן

רמת אביב

יתרה למימוש

362
₪מיליון 

216
₪מיליון 

72
₪מיליון 

650
₪מיליון 

+

הושלמה מכירת קרקע במקדוניה  
התמורה  -₪מיליון 72-תמורת כ

התקבלה במלואה

למכירת  נחתם הסכם מחייב 
-גרמניה תמורת כ, נכס במינכן

₪מיליון 362

למכירת חלק  נחתם הסכם
החברה בקרקע ברמת אביב 

₪מיליון 216-תמורת כ

100%

בוצע
65%
מהתוכנית

1
₪מיליארד 

נחתמו הסכמים מחייבים למכירת  
₪מיליון 650-נכסים בסך של כ

(בתוכנית₪מיליארד 1מתוך )

פעולות להגדלת וחיזוק מבנה ההון

7



SS NOI(18%)

97.7%תפוסה

1.3% גידול בפדיונות בנכסים זהים  
ללא חודשי הסגר והסינמה סיטי

תוצאות ונתונים

ח''שמיליון  -התפתחות ה

NOI

מתחמיםהינוהנכסיםתיקמשטח60%-כ•
Open)"פתוחים Air)".

לשוכריםמושכריםמהשטחים43%-כ•
.הסגרבתקופותלפעולוהמשיכוחיוניים

הינםבישראלהנכסיםתיקמשטח30%-כ•
מהחנויות53%-וכשכונתייםנכסים

.חיוניותהינןהשכונתייםבמתחמים

מספר הנכסים

שווי הנכסים

GLA
שטח להשכרה

3.7 B
NIS

168K
SQM

12GAZITISRAEL

153 160 171 
147 

8.1 אקונומי ממוצע  -ציון סוציו
אשכול פנים עירוני
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Gתל אביבכוכב הצפון

100%-חלק החברה

G FASHIONראשון לציון

GAZITISRAEL

100%-חלק החברה

פתיחת נכסים חדשים במהלך התקופה
בשנה מייצגתNOI-לח "מיליון ש22-תוספת של כ

מ "ק5תושבים ברדיוס 620,000-כ

*10ציון אשכול דמוגרפי עירוני 

מ "ק5תושבים ברדיוס 530,000-כ

7אקונומי -ציון סוציו
(.אשכול פנים עירוני)SESמדד חברתי כלכלי *, ס"הלמ: מקור
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GAZITISRAEL G CITY  ר"אלף מ65-הוספת מגדל מסחר ומשרדים בשטח של כ*

100%)%(חלק החברה 

65,000(ר"מ)שטח להשכרה 

מסחר ומשרדיםשימושים

Q2/2021מועד התחלת הקמה 

Q2/2023מועד סיום מתוכנן מסחר

Q4/2025מועד סיום מתוכנן משרדים

G-בהקייםלנכסתוספת Cityעלהנפרש,לציוןבראשון
,החברהבבעלות,דונם80-כשלבשטחפרטיתקרקע
(הירוקהקו)בבנייההנמצאתהקלההרכבתלתחנתבצמוד

.(ישראלרכבת)דייןמשהמתחנתמטר500-וכ
הגישההחברה,ודיפוןחפירה,להריסהבנייההיתרהתקבל
.המרתפיםלבנייתלהיתרבקשה

| G CITYראשון לציון 

10 לרבות פרטים אודות היקף הפרויקט המתוכנן ולוחות  , המידע להלן* 
.למצגת2לפרטים ראו עמוד . הזמנים להקמתו מהווים מידע צופה פני עתיד



NORTH AMERICA

BRICKELL I MIAMI Illustration

GAZITHORIZONS

:מימוש הפוטנציאל הטמון בתיק הנכסים

חדששכירותהסכםעלחתימהידיעלערךיצירת•
שכירותבדמישנים20שללתקופהדיפו-הוםעם

.הקודםמהחוזהכפולים

: *פוטנציאל רב ליצירת ערך בתיק הנכסים

-בהחדשהנכסבשיפוץלהשקיעהחברהבכוונת•
HARVARD SQUARE.כגוןקמעונאיםCVSו-

SANTANDER BANKחוזיאתלסייםצפויים
שיאפשרמה2021בשנתשלהםהשכירות

אתולהתאיםייחודייםמסחרשטחיליצורלחברה
.השוקלמחיריהדירהשכר

פניעלקומות48בעלמגדללהקמתתכנוןבשלבי•
–מעורביםלשימושיםהמיועדיםר"מ35,000-כ

.ומלונאותמגורים,משרדים,מסחר

לדיור  החברה בוחנת בימים אלו מספר נכסים 
.  בהיקפים של מאות מיליוני דולריםלהשכרה

ב"ארה

GLA
(Company’s share)

561 M
USD

58K
SQM

12 מספר הנכסים

שווי הנכסים

90.7%

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
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5.9

14.0 14.5

SS NOI(3.4%)

המידע להלן אודות תכנית הפיתוח וההשקעה של החברה וכן צפי להשכרת  * 
.למצגת2לפרטים ראו עמוד , נכסיה מהווים מידע צופה פני עתיד



Case Study | Bridge Tower | Home Depot GAZITGLOBE

והןגודלומבחינתהןייחודינכסהינו2017באוקטוברנרכשאשרהנכס
בסמוךהראשונהבשדרהמנהטןשלמזרחיהצפוןבחלקהמיקומומבחינת

האמידותמהשכונותבאחת,למנהטןקווינסביןהמחברקווינסבורולגשר
אחדמיילשלברדיוסתושביםאלף175-כעםבמנהטןביותרוהוותיקות

.ביתלמשקדולראלף200-כשלממוצעתשנתיתוהכנסה

תקרותבעלותמסחרקומות3עםר"מ9,300-כשלבשטחהינוהנכס
לשדרהרחבהחזיתעםהמסחרבחללתומכיםעמודיםומעטגבוהות

.וחניוןסחורותהעמסתרציףצמודלנכס,בנוסף.הראשונה

Bedרשת,שניםבמשך Bath & Beyond,בנכסהמרכזיתהשוכרתהייתה
רשת.2021בשנתהנכסאתפינתההיאעימהשניהלנוומתןמשאולאחר

Starbucksטווחארוךשכירותבחוזה,הנכסשטחיתרתאתמאכלסת.
יורק-ניו, מנהטןמיקום

100%)%(חלק החברה 
9,300(ר"מ)שטח להשכרה 

2מספר חנויות
אלף175תושבים במרחק מייל אחד

אלף דולר200הכנסה שנתית ממוצעת למשק בית

על ידי רכישת נכסים נדיריםיצירת ערך 
במקומות ייחודיים

GAZITHORIZONS
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דולר  ' מ7.8-כ: שכירות שנתית

GAZITGLOBE

2018ספטמבר  2020רבעון שני  2017אוקטובר 2021

73-רכישת הנכס תמורת כ
 Bed Bathכאשר . מיליון דולר

& Beyond  הינה השוכרת
NNNהמרכזית בנכס בחוזה 

ורשת סטארבקס מאכלסת את 
יתרת הנכס

בוצע-1שלב 
רכישת החניון הצמוד לנכס תמורת  

תוספת החניון  , מיליון דולר7-כ
מהווה השבחה משמעותית  

שהופכת את הנכס לנדיר עוד יותר

בוצע-2שלב  בוצע-3שלב 
דיפו  -איגרות החוב של הום

שנים נסחרות  10מ "במח
.1.8%-בתשואה של כ

בחינת אפשרות מימון  
במשכנתא שפיצר זולה 

במיוחד לנכסים המאכלסים 
שוכרי קרדיט לטווח ארוך  

לביצוע-4שלב 

BB&B מפנה את כל או
אנו צופים  , חלק הנכס

להשכיר את הנכס בשכר  
דירה שמתאים לשוק  

הנוכחי

:ההזדמנות:הסיכון
BB&B  מממשת את אופציית

הארכת החוזה עבור שכירות  
מיליון דולר  4-שנתית של כ

NNN
2%-עם עלייה שנתית של כ

ללא  B&BBהשגת הסכם פינוי עם 
תשלום נוסף וחתימת הסכם 

DIY-שכירות חדש עם ענקית ה
דיפו קמעונאית מובילה -הום

בעלת  , המפעילה אלפי חנויות
לתקופה  , Aדירוג אשראי בינלאומי 

שנים ובעלייה שנתית של 20של 
בשכר הדירה1%-כ

97%

לשנה והצפת ערך משמעותית כתוצאה מכך8%-לכ5%-הכפלת שכר הדירה והעלאת התשואה בנכס מכ

:התוצאה
משיכת כל ההשקעה לרבות עלויות  

ובתוספת  HD-התאמת הנכס ל
מיליון דולר במימון  40-מוערכת של כ

תזרים חופשי  , בנוסף.מחדש וללא מס
דולר לאחר חוב' מ0.5-שנתי צפוי של כ

ד"בשכעלייה של

:התוצאה

דולר  ' מ4-כ: שכירות שנתית

:ההזדמנות:הסיכון
שכר דירה נמוך 

משמעותית ממחיר  
השוק

B&BB  יבחרו להאריך
את ההסכם

דולר' מ80-כ: בסיס הנכס 

Case Study | Bridge Tower | Home DepotGAZITHORIZONS
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-התפתחות ה

NOI

117 

170 
220 

151 

להנפקתתשקיףטיוטתהגישההחברה•
בבורסהמכרהצעתשלבדרךהפעילות

25%-49%שלבהיקףפאולו-בסאו
.ממניותיה

-בSelic-ה,מסיביתריביתהורדת•
.Q4/2019-ב4.5%לעומת%2.75

SHOPPING LIGHT | SÃO PAULO

נכסיםהמספר 

GLA176K
SQM

4.1Bשווי הנכסים
BRL

7
GAZITBRASIL ברזיל מיליון ריאל

97.0%שיעור תפוסה

14

14.3%
18.2%

2018 2019

מנכסים זהים טרום קורונהNOI-צמיחה דו ספרתית ב

SS NOI(33.4%)בתקופה



מרביתשל((IPOלמסחרראשונילרישוםתשקיףטיוטתבברזילערךלניירותלרשות2021,בפברואר2-בהגישההחברה
תגייסהיעודיתהקרן,בנוסף,ממניותיה25%-49%שלבהיקףמכרהצעתשלבדרךפאולובסאובבורסהבברזילפעילותה

.לציבורההצעהטרםטווחארוךמובטחחוב

המלאהבבעלותהנמצאתאשרן"בנדללהשקעותברזילאיתקרןוהיא(ריטלקרןדומה)FIIשלבמתכונתתהיההמכרהצעת
.החברהשל

?בברזילהפעילותבהנפקתהרציונלמה

בברזילבהחזקהיותררבהגמישות1.

הנזילותיתרותהגדלת2.

בקבוצההמינוףהקטנת3.

לברזילהחשיפההקטנת4.

המונפקתהקרןמשווישנתייםניהולדמי-חדשהכנסהמקוריצירת5.

הגשת תשקיף להנפקת הפעילות בברזיל

15



.(המשך)הגשת תשקיף להנפקת הפעילות בברזיל 

Top Center

Fully Owned 

GLA: 20k sqm

Cidade Jardim

33% ownership

GLA: 38k sqm 

Mais Shopping

Fully Owned 

GLA: 23k sqm

2

Paulista 1267

Landbank

Potential 

GLA: 4k sqm

Shopping Light

Fully Owned 

GLA: 19k sqm

4
Morumbi Town

Fully Owned 

GLA: 31k sqm +

Landbank: 4,624 sqm

3

Internacional

Shopping

80.1% ownership

GLA: 76k sqm

1

Prado Boulevard

98% ownership

GLA: 10k sqm 

Located in Campinas

5

נכסי הקרן שתונפק הרשומים בשווי  
-מיליארד ריאל ברזילאי כ2.8-של כ
*ח בספרי החברה"מיליארד ש1.7

נכסים שאינם בקרן שתונפק הרשומים  
מיליארד ריאל ברזילאי  1.3-בשווי של כ

*ח בספרי החברה"מיליארד ש0.8-כ

0.6ח ששימש לתרגום נוחות הינו "ש/ברזיאליח ריאל "שע, 31/12/2020ליום *
16



מיליון  650-קרן ההשקעות תגייס חוב מובטח בשעבוד לזמן ארוך בהיקף של כ-' שלב א
בדרך של הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים, ח"מיליון ש390-ריאל ברזילאי כ

מאחזקותיה בקרן ההשקעות לפי שווי  25%-49%גזית תבצע הצעת מכר של -' שלב ב
ח"מיליון ש630-320-מיליארד ריאל ברזילאי כ1.0-0.5-בספרים בהיקף צפוי של כ

מיליארד  1.7-1.2-סך התמורה מההנפקה ומגיוס החוב צפויה להסתכם בכ-תוצאה 
ח"מיליארד ש1ח עד "מיליון ש710-ריאל ברזילאי כ

משווי השוק של הקרן בתוספת דמי הצלחה  0.9%-הכנסה נוספת מדמי ניהול שנתיים של כ
(ח"מיליון ש36-30-מיליון ריאל ברזילאי כ60-50-הכנסה צפויה של כ)

17

.(המשך)הגשת תשקיף להנפקת הפעילות בברזיל 

אלההערכות.למצגת2בשקףכמפורט,עתידפניצופהמידעמהוותמהןהצפויהוהתמורההשלמתןמידת,ההצעותהשלמתלמועדיבאשרהחברההערכות*
העולמיההוןשוקבתנאיהשינוייםבשל,היתרבין,החברהבשליטתואינןלהתממששלאעשויות,וודאיותאינןוהן,זהלמועדנכוןהחברהשלהנחותעלמבוססות

.(רגולטוריםהיתריםקבלתכדוגמת)להצעותהתנאיםובהתקיימות,והשפעותיההקורונהמגפתעקבהתחלואהבמצב,בברזילהריביתובשיעוריובברזיל



–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 ** 

GAZIT
GLOBE

NEW YORK

MIAMI

BOSTON

SÃO PAULO

WROCLAW

OSLO
STOCKHOLM

WARSAW
PRAGUE

HELSINKI

COPENHAGEN
TALLIN

TEL AVIV

PHILADELPHIA

TORONTO

80%

משווי הנכסים של גזית  80%
מטרופולינים  16-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

10%

27%

11%

18%

14%

13
ASSETS

8 
ASSETS

10
ASSETS

24
ASSETS

7 
ASSETS

18



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 הרביעי ולשנת 

19



2020שנת 
תוצאות עיקריות

GAZIT
GLOBE

3.0%63%

NOIמנכסים זהים

צפון אירופה מרכז ומזרח
אירופה

ברזיל ב"ארה ישראל כ"סה

שיעורי תפוסה
2021, בדצמבר31ליום 

ח"ו מיליוני ש

באיחוד יחסי בתקופה  NOI-ה

ח  "מיליון ש1,100-הסתכם ב

כ"סה
-5.9%    -15.4%  -33.4%   -3.4%  -18.0%

93.6% 92.3% 97.0% 90.7%
97.7%

צפון אירופה   מרכז אירופה ברזיל ב"ארה ישראל

93.9%

FFOלמניה
לעומת התקופה  13.3%-בכלמניה ירד בתקופה FFO-ה

3.24המקבילה אשתקד
2.81

2019 2020

(3% .13)

20

- 14. 9%

מנכסים זהים בתקופהNOI-ב14.9%-קיטון של כ
עקב הקלות שניתנו לשוכרים על ידי ממשלת  , השינוי נובע בעיקר מחברת אטריום

139-לכמישראל אשר בה עסקים שאינם חיוניים היו סגורים , פולין בתקופת הסגר
בעיקר מקיטון בהכנסות שכר דירה מבוססות פדיון  ומברזיל2020ימים בשנת 

.והכנסות חניונים

השפעת מגפת הקורונה

המתואם  NOI-מה20%-פגיעה של כ-רווח והפסד •
(פירוט בשקף הבא)ח "מיליון ש264-כ, באיחוד יחסי

בעיקר  , ח בהון העצמי למניה"ש7.6-קיטון של כ-מאזן•
ן להשקעה ושינויים בשערי  "כתוצאה מירידת ערך נדל

(23פירוט בשקף )חליפין 



1,299 

1,100

59 7 

68 

26 65 
40 

NOI - 2020
ללא השפעת קורונה אטריום סיטיקון   ברזיל ישראל

NOI -2020
מדווח

14.
0

המתואם באיחוד יחסי בתקופהNOI-השפעת מגפת הקורונה על ה
GAZIT
GLOBE

כתוצאה מהשפעת הקורונה שהוכרה בתקופה ( 15%)ח "מיליון ש199-ירידה של כ•

(   שהוכרה בתקופה ושתוכר בתקופות הבאות)כתוצאה מסך השפעת הקורונה ( 20%)ח "מיליון ש264-ירידה של כ•

1,035

NOIמתואם כולל סך השפעת הקורונה
השפעת הקורונה שהוכרה בתקופה

השפעת הקורונה שתוכר בתקופות הבאות

21

NOI1,299באיחוד יחסי ללא השפעת קורונה
(199)השפעת קורונה שהוכרה בתקופה

NOI 1,100באיחוד יחסי מדווח בתקופה
(65)השפעת קורונה שתוכר בתקופות הבאות  

NOI   מתואם כולל סך השפעת הקורונה
1,035שהוכרה בתקופה ובתקופות הבאות

(15.%)

(20%)



44.4 

36.8 

5.5 
2.8 0.4 1.6 

1.7 
6.0 

6.2 

הון עצמי למניה  
ליום  

31.12.2019
רכישה עצמית  

של מניות FFO אחר דיבידנד
שערוך נגזרים  

(ח"ללא מט)

ן "ירידת ערך נדל
חלק  )להשקעה 

(החברה

,  ח"השפעת שע
נטו מעסקאות  

גידור

הון עצמי למניה  
ליום  

31.12.2020

על ההון העצמי למניהח"בשעהשפעת מגפת הקורונה והשינוי 
GAZIT
GLOBE

22

:עיקר הפגיעה בהון העצמי למניה הינה•

ברובו משינוי בשיעורי ההיוון עקב סנטימנט שלילי באירופה  , ן להשקעה"ח למניה מירידת ערך נדל"ש6-ירידה של כ•

בתקופה28%-בכעיקר השינוי כתוצאה מפיחות הריאל הברזילאי מול השקל , ח למניה משינויים בשערי חליפין"ש6.2-ירידה של כ•



86%93%88%
76%

55%

92%98%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

GAZIT
GLOBE

:2020שנת 

:2020רבעון רביעי 

G TZAMERET | TEL AVIV 

שיעורי הגבייה באטריום אינם כוללים  , י החברות הבנות"כפי שדווח ע
את הפטורים מתשלום דמי שכירות שחוקקה ממשלת פולין

שיעור  , חברות פרטיות בבעלות מלאה
ללא נטרוליםד הבסיס "גבייה משכ

23

91%96%97%
76%72%

93%99%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

88%95%90%

62%
87%93%99%

צפון  )סיטיקון משוקלל בקבוצה
(אירופה

מרכז  )אטריום 
(ומזרח אירופה

קנדה וגרמניהב  "ארהברזילישראל  

שיעורי גבייה בקבוצה



650
605

522

411 395

2016 2017 2018 2019 2020

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

2.19 2.31

2.83

2.26 2.46

1.53 1.67
2.12 2.26 2.46

2016 2017 2018 2019 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
GAZIT
GLOBE

+13%
CAGR

הוצאות ריבית
סולו מורחב, נטו

39.2- %
2020-2016בשנים 

24

2020-2016בשנים 

 3.9- %
2020-2019בשנים 



14,079 

9,620 

31/12/2016 31/12/2020

GAZIT
GLOBE שמירה על מאזן יציב

ואיתנות פיננסית
חוב נטונתונים עיקריים

4.4
ח"מיליארד ש

-בכנטו הקטנת החוב 

ח"ו מיליון ש

+

25

(סולו מורחב)ח "מיליארד ש1.1-יתרת מזומן ושווה מזומן של כ•
61.8%-( סולו מורחב)יחס חוב נטו לסך המאזן •
58.8%-( מאוחד)יחס חוב נטו לסך מאזן •
שנים  4.2-ח "ממוצע חוב בנקאי ואגמ"מח•
3.50%-ח "ריבית ממוצעת על התחייבויות ואג•

.2020, בדצמבר31סולו מורחב ליום 

יתרות נזילות

346
723

909

1,978

2021 2022 2023 כ"סה

לוח סילוקין אגרות חוב 
2023עד סוף שנת 

.2020, בדצמבר31סולו מורחב ליום 

1.1

0.4
0.6

0.3

30/09/2020*

מצטבר 
עד סוף  

2023

ח"ו מיליון ש

 2.4
ח"מיליארד ש

ח"ו מיליארד ש

לאחר תאריך  
המאזן

ושווה מזומןמזומן31.12.2020ליום 

קווי אשראי חתומים לא מנוצלים

נכסים שנחתמו הסכמים מחייבים למכירתם

ח "מיליון ש180מסגרת אשראי מבנק ישראלי בסך 
('ח טו"אג)ח "מיליון ש90-ושחרור פקדון משועבד של כ
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ואחריה2028

GAZIT
GLOBE (סולו מורחב)לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה

ח"מיליון ש לוח הסילוקין
31.12.2020סולו מורחב ליום 

(  '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  4.3–( ח"אג)מ ממוצע "מח•

ריבית ממוצעת על התחייבויות  •
3.45%–( ח"אג)

26
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2.4
*ח"מיליארד ש ח"מיליארד ש

ת ו נ ו ע ר פ

25כמפורט בשקף *



אור אקרמן
מנהל קשרי משקיעים

oackerman@gazitgroup.com 
+972.3.6948000

ל "משנה למנכ
ל כספים"וסמנכ

פרטי התקשרות:

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

עדי ימיני
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