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יח"ד  140-בריקל במיאמי בב ההמגורים להשכרקיבלה אישור להגדלת פרויקט  לובג גזית

 מול הפרויקטמסחרי  נכסורוכשת נוספות 

( )"החברה"(, חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח TASE: GZTגזית גלוב ) – 2022 מרץב 06תל אביב, 

וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים 

רויקט המגורים קיבלה את אישור הרשויות להגדלת פ, חברת הבת בבעלות מלאה, Horizonsגזית מודיעה היום כי  מרכזיות

 לגזיתתאפשר "ד ההגדלה המשמעותית של מספר יח יח"ד. 504-יח"ד ל 364-מ ,Brickell Gateway, במיאמישלה להשכרה 

ים למגורים, משרדים חזק יםביקושו נהנה מצמיחה מהירהאשר במרכז העסקים והפיננסים של מיאמי  יותר יעיל בניין לבנות

 .ומסחר

אשר כעת  דולר מיליון 20.1 תמורתמ"ר  840-מסחרי בשטח של כ נכספרויקט ה מול רכשההיום כי  ודיעהכמו כן, החברה מ

 Brickell Gateway לפרויקטוצפוי לייצר גמישות נוספת  דונם 1.3 -על שטח קרקע של כ, מושכר במלואו לחמישה דיירים

 ביוני המוצלחת הרכישה לאחר, בריקלגלוב באזור  גזית של השלישית הרכישהנכס החדש הינו ה. וההשכרה הפיתוח במהלך

 .לפרויקט הפיתוח מדרום בלוקים שני הממוקם כרות במלואן,ש"ד המויח 262 הכולל  Maizon הדירות בניין של 2021

האסטרטגיה שלנו  משמעותי במימוש צעדמהווה  ,שבוע"הגדלת הזכויות אותה קיבלנו ה: Horizonsמועלם, מנכ"ל גזית ג'ף 

באזור  האחרונה שנההגבוה ב והביקוש, פלורידה של "מנהטן מיני" המכונה, זה אזורב גדולים מאמינים. אנו בריקלאזור ב

, מגדילה באזור שלנו הקיים נכסהחדש, בנוסף ל נכסה ורכישתהגדלת מספר יחידות הדיור . נכונה שלנו התזהכי  הוכיחזה 

להמשך הרחבת בכוונתנו לפעול . Brickell Gatewayנכסים שלנו ומשפרת עוד יותר את הציפיות שלנו מפרויקט ה ערךאת 

 ".ובוסטון יורק-ניו ,, כמו גם בערים נוספות בפלורידהבבריקלפעילותנו 
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 הדמיה של הפרויקט

 

 אודות גזית גלוב

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

הקבוצה מחזיקה  2021, ספטמברב 30מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות. ליום 

  מיליארד ש"ח. 37 -מיליון מ"ר בשווי של כ 2.5 -של כנכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה  102ומנהלת 

 www.gazitglobe.com מידע נוסף באתר החברה:

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

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

