
 

  
 

 

 

 

 

 

82.5.8102 

  3102שנת רבעון הראשון ללגלוב מפרסמת דוחות כספיים -גזית

התזרים נטו מנכסים , בהתאמה ,21% -כו 21% -כגדלו בלמניה   F.F.O -וה F.F.O- ה

 3.2% -זהים גדל בכ

 ה- N.O.I ח ברבעון המקביל "מיליון ש 140 -ח לעומת כ"מיליון ש 113 -והסתכם בכ 5% -גדל בכ
  אשתקד

 ה- F.F.O  מיליון  211 -לעומת כ( ח למניה"ש 0.10)ח "מיליון ש 250 -והסתכם בכ 21% -גדל בכ
 .ברבעון המקביל אשתקד( ח למניה"ש 1..0)ח "ש

 מכירה של באמצעות מחזרה הון הקבוצה  הרבעוןבמהלך . ח"ש וןימיל 111 -ההשקעות הסתכמו בכ
 .ח"מיליון ש 122 -כ בהיקף של שאינם נכסי ליבה נכסים

 הרבעון המקביל אשתקד לעומת  3.2% -בכ ברבעוןגדל , ברמת הקבוצה, זרים נטו מנכסים זהיםהת
 בדצמבר 32ליום  15.0% -כ לעומת %..14-רמה של כמד על ע 1023מרץ ב 32ליום שיעור התפוסה ו

 .1023במרץ  32ליום  14.3% -וכ 1021

  41.2)ח "מיליון ש 121,. -כעל  עמד 1023 מרץב 32ליום המיוחס לבעלי מניות החברה ההון העצמי 
 315,. -כו 1021בדצמבר  32ליום  (ח למניה"ש 5..4)ח "מיליון ש 141,. -לעומת כ( ח למניה"ש

המיוחס לבעלי מניות  בהון העצמיהירידה  .1021 מרץב 32ליום ( ח למניה"ש 44.1)ח "מיליון ש
 .ים ביחס לשקלמהיחלשות המטבעות הזר בעיקרה נובעת 1021 שנת לעומת סוףהחברה 

 EPRA NAV  ח למניה "ש 51.1 -לעומת כלמניה ח "ש 54.2 -עמד על כ 1023 מרץב 32למניה ליום
 . 1021 מרץב 32ח למניה ליום "ש 52.1 -וכ 1021בדצמבר  32 יוםל

  לקבוצה יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בהיקף של כ, 1023 מרץב 32ליום- 
  .וחברות בנות בבעלותה המלאה ח ברמת החברה"מיליארד ש 1.0 -מתוכם כ, ח"מיליארד ש 1.2

  יחס החוב נטו לסך מאזן(LTV ) 32ליום  51.2% -לעומת כ 55.1% -בכ 1023במרץ  32הסתכם ליום 
 .1021במרץ  32ליום  1%..5 -וכ 1021בדצמבר 

  חברת הדירוג לאחר תאריך המאזן העלתהS&P Maalot חברה מרמה של את דירוג האשראי של ה
ilA+  לרמה שלilAA- יציב דירוג עם אופק. 

  1-הצפוי להיות משולם בח למניה "ש 0.43בסך של רבעוני ידנד בדיהחברה הכריזה על חלוקת 
ח "ש 0.43  בסךהרבעוני  הדיבידנד (.1023 ,ביוני .2 לבעלי מניות רשומים נכון ליום) 1023 ,ביולי

 .ח"ש 1..2 דיבידנד שנתי למניה שלמייצג  למניה
 

אנחנו מסכמים רבעון טוב נוסף במהלכו הצגנו המשך צמיחה בפרמטרים : "ל החברה מסר"מנכ, רוני סופר

אנו . לצד המשך תהליך הורדת המינוף וחיזוק המאזן למניה FFO -בו FFO -גידול חזק ב, בראשם ,התפעוליים

נות לא נסתרים מעיני סוכנויות הדירוג אשר בוצעו בעקביות במהלך השנים האחרואלו לכים מהשמחים לראות ש

 S&Pעל ידי   -AAלרמה של  +Aמרמה של ובאו לידי ביטוי לאחרונה עם העלאת דירוג החוב של החברה 

Maalot.  דרך ניהול יומיומי בכל נכס ונכס ברחבי העולם , של הקבוצהנכסים התיק אנו פועלים כל העת לטיוב

 ."נכסים אורבאניים איכותיים אשר מתאימים לפורטפוליו של הקבוצהוזאת לצד רכישה ופיתוח סלקטיביים של 

 

 



 

  
 

 

 1023הרבעון הראשון לשנת גשים לתוצאות ד

 ברבעון ח "מיליון ש 0,851 -ח לעומת כ"מיליון ש 0,2,1 -בכ מווהסתכ 6% -ההכנסות מהשכרה גדלו בכ

 .אשתקדהמקביל 

 ה- N.O.I אשתקדברבעון המקביל ח "מיליון ש 2,1 -ח לעומת כ"מיליון ש 222 -והסתכם בכ 5% -גדל בכ. 

 ה- F.F.O  6..1)ח "מיליון ש 086 -לעומת כ( ח למניה"ש 1.11)ח "מיליון ש 051 -והסתכם בכ 01% -גדל בכ 

 .אשתקדברבעון המקביל ( ח למניה"ש

 כ לעומת רווח של( ח למניה"ש 8.12)ח "מיליון ש 2,5 -מיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכנקי ההרווח ה- 

 . אשתקדברבעון המקביל ( ח למניה"ש 0.50)ח "מיליון ש 852

  ברבעון המקביל  ח"שמיליון  008 -לעומת כ ח"שמיליון  8. -בכתזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם

  .אשתקד

 מגידול בעיקר נבע ולעומת הרבעון המקביל אשתקד  2.0% -גדל בכ, ברמת הקבוצה, התזרים נטו מנכסים זהים

בתזרים מנכסים זהים באירופה וגידול  %..8 -גידול של כ, בתזרים מנכסים זהים בצפון אמריקה %..2 -של כ

 . בתזרים מנכסים זהים בישראל 0.8% -של כ

  וכ 8108בדצמבר  20ליום  15.1% -לעומת כ %..,1 -מה של כמד על רע 8102מרץ ב 20ליום שיעור התפוסה- 

 16.0%, בצפון אמריקה %..12 -כ על עמד 8102 מרץב 20שיעור התפוסה ליום . 8108 מרץב 20ליום  2%.,1

 .בישראל 12.6% -באירופה ו

 מיליון  202 -ח לעומת כ"מיליון ש ..0 -כב מההסתכן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה ונדל"ערך של נדלעליית ה

 . אשתקדברבעון המקביל ח "ש

 

 ופיתוח מחדש, פיתוח, רכישות

 ר וקרקעות צמודות לפיתוח "אלף מ ,0 -נכסים מניבים בשטח כולל של כ 8הקבוצה כשה רהרבעון  במהלך

של חדשים ח בפרויקטים "ש וןמילי 265 -הקבוצה כבנוסף השקיעה . ח"ש וןמילי ,86 -כבסך כולל של  ,עתידי

 . פיתוח ופיתוח מחדש

  נכסים  85 -ו ר"אלף מ 885 -של כנכסים בפיתוח עם שטח להשכרה כולל  01לקבוצה  ,8102 מרץב 20נכון ליום

העלות . ח"מיליון ש 26,,, -ר בהשקעה כוללת של כ"אלפי מ 822 -להשכרה כולל של כבפיתוח מחדש עם שטח 

 .ח"מיליון ש 0,250 -הנוספת הצפויה להשלמת הפרויקטים בפיתוח ובפיתוח מחדש הינה כ

  רי הרבעון השלימה חברת הבת סיטיקון את רכישת המרכז המסחבמהלךKista יחד , שבדיה, שבשטוקהולם

 8.5 -כ)מיליון אירו  521 -בהיקף של כCanada Pension Plan Investment Board (CPPIB)  (51% )עם

 .(ח"מיליארד ש

 

 פעילויות מימון

  מיליארד  0 -ח להמרה בהיקף של כ"ח ואג"אג ,ח"ש וןמילי 1., -גייסה הקבוצה הון בסך של כבמהלך הרבעון

 .ח"ש

 לעומת ריבית  %.., -משקפות ריבית שנתית ממוצעת של כ 8102שנת רבעון הראשון של ות המימון בהוצא

 .מקביל אשתקדברבעון ה 1%.,של שנתית ממוצעת 

  חברת הדירוג לאחר תאריך המאזן העלתהS&P Maalot  את דירוג האשראי של החברה מרמה שלilA+ 

 .עם אופק יציב -ilAAלרמה של 



 

  
 

 

  דורגה  סיטיקון לאחר תאריך המאזן(CTY ) לראשונה על ידי סוכנויות הדירוג הבינלאומיותS&P ו- 

Moody’s  אשר העניקו לחברה דירוג השקעהBBB- ו- Baa3, עם אופק יציב ,בהתאמה.  

 

 

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

 תזכורת לשיחת ועידה 

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

 שיחת ועידה לסקירת התוצאות  - 22:00בשעה  1023, אימב 11, ישלישיום 
 

 המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות 

 03 - 1210101 :לפני השעה האמורה לטלפון

 

שיחת הועידה תלווה במצגת אותה ניתן להוריד מאתר החברה סמוך לשעת הועידה 

globe.com-www.gazit וכן ממערכות הדיווחים מגנא ומאיה 

 

 

 

 

 גלוב-אודות גזית

הגלובאליות הגדולות בעולם המתמחה ברכישה וניהול של מרכזים  ן"גלוב הנה אחת מחברות הנדל-גזית

בצפון  בנוסף פועלת החברה בתחום מבני המשרדים הרפואיים. סופרמרקטים ברחבי העולם מסחריים מעוגני

, בנוסף. 25ן "ובמדד נדל 15א "נכללת במדד ת, (TASE: GZT)גזית גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב . מריקהא

מחזיקה ומנהלת , מדינות 10 -הקבוצה פעילה בלמעלה מ(. NYSE:GZT)החברה נסחרת בבורסה בניו יורק 

נכסי החברה הכולל הינו שווי . ר"מיליון מ 1.1 -נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ 100 -למעלה מ

 .ח"מיליארד ש 5. -למעלה מ

 globe.com-www.gazit  :מידע נוסף באתר החברה

 

 :לפרטים נוספים
 

 גלוב-גזית, מנהל קשרי משקיעים, נדב כהן
 12-61,2111: טלפון

 158-6101621: נייד

ncohen@gazitgroup.com 
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