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,להתייחסעשויותעתידפניצופותהצהרות.עתידייםונושאיםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,עתידפניצופותהצהרותלכלולעשויהזומצגת

וציפיותמטרות,שלנוהעסקיתלאסטרטגיהלהתייחסבנוסףעשויותעתידפניצופותהצהרות.אחריםפיננסיםונתוניםהוןהוצאות,מזומניםתזרימי,רווחים,להכנסות,היתרבין

ידיעללזיהויוניתנותעתידפניצופותהצהרותהינןהיסטוריותלעובדותבנוגעהצהרותמלבדההצהרותכל.הוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,שלנולמיצובבקשרשלנו

וביטוייםומינוחים"יעשה","פרויקט","תחזית","תכנון","עשוי","כוונה","ציפייה","אומדן","יכול","להאמין","לחזות"במיליםהשימושכגוןעתידיצפיבטרמינולוגיתהשימוש

.דומים

ההשפעהועל,ומגמותעתידיותלהתפתחויותבקשרהחברהשלעכשוויותוהערכותציפיותעלובנוסף,החברהשלקייםמידעעלמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופהמידעכל

וההצרהמדויקתכלאלהתברריכולהשכזוהנחהכל,סבירותהןעתידפניצופההצהרהכלמבוססתשעליהןשההנחותמאמיניםשאנולמרות.המגמותושלההתפתחויותשל

צירוףכלאו,מהםאחדוכל,בשליטתנואינםמהםרבים,וודאותוחוסרסיכוניםכולליםופעולותינועסקינו.כשגויהלהתברריכולהכאמורהנחהעלהמבוססתהעתידפניצופה

עלמבוססותעתידפניצופותהצהרות.כנכונותדברשלבסופויתבררוהעתידפניצופותההצהרותהאםהשאלהועלשלנוהפעילותתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,שלהם

.עתידילביצועבטוחהלאוהןעכשוויותציפיות

מתואריםאשראלולרבות,גורמיםבמגווןכתלות,זובמצגתעתידפניצופההצהרהמכלהשתמעואושהוצגומאלומשמעותיתלהשתנותעשויותבעתידומגמותממשיותתוצאות

הערךניירותלרשותוסיפקנוהגשנואותואחרובמידע20Fבטופסשלנוהשנתיח"הדו,F-1בטופסשלנוהרישוםהצהרת,החברהשלוהשנתייםהתקופתייםבדוחותפירוטביתר

.U.S-ה,ב"בארהלרשויותוכןהישראלית Securities and Exchange Commission,ה,בקנדהולרשויות-Canadian Securities Administratorsהכותרתתחתזאתובכלל

."סיכוןגורמי"

ניירותחוקילפיכנדרשמידעלגלותהחובהלמעט.הקודמותלהצהרותתואמותמטעמנוהפועליםאנשיםאלאואלינולייחסניתןאשר,פהובעלבכתב,עתידפניצופותהצהרותכל

או,שקרונסיבותאואירועיםלשקףמנתעללהיעשותעשויאשרהצהרהלכלשינויכלתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעכללעדכןמתחייביםאיננו,החליםערך

.זומצגתתאריךלאחר,להםמודעיםשנעשינו

להירשםאולקנותהצעהאוהזמנהכלשלשידולכלאו,ממנהחלקאולמכורהצעהאוהזמנהכליוצראומהווהואינו,אחרהצעהמסמךאותשקיףמהווהאינוכאןהכלולהמידע

,עםבקשרעליהםלהסתמךאפשרותאובסיסמהוויםאינםהפצתועובדתאוממנוחלקכלאוהמידעובנוסף,אחרתאגידכלאומ"בעגלוב-גזיתשלכלשהםערךניירות,לקנייה

.מ"בעגלוב-גזיתשלהערךלניירותבקשראוהתחייבות,חוזה,פעולהכל

Disclaimer
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31/12/2016 היום

–בפעולההעסקיתהתכנית

הפרטין"הנדלרכיבהגדלת

:הבאותההתאמותלמעט2016-ו2017בדצמבר31לימיםהנתוניםעלמבוסס

.2018במרץ22ליוםהמניהומחירהמצגתליוםנכוןהמניותכמותבסיסעלמוצגתההשקעה.Regency Centersשלמניותמיליון4.4-כעודגלובגזיתמכרה2017בדצמבר31-הלאחר (1)

 SanהנכסומכירתShopping lightלנכססמוךנכסרכישת, פאולובסאופאוליסטה' בשדקרקערכישת, 2018מרץבחודשמושלמתלהיותצפויהאשרInternacionalרכישתאתכוללבברזילהנכסיםשווי (2)

Palegrino  .

.  Cityconחברתממניותנוספים0.9%-כ, (ח''שמיליון66-כ)אירומיליון16-לכבתמורהCityconחברתשלמניותמיליון8.3-כהחברהרכשה2018פברוארחודשבמהלך (3)

(.  ח''שמיליון12.4-בכבמאזןמופיעהנכס2017בדצמבר31ליוםנכון)ח''שמיליון105-כהינהאשרהמלאהבעלותוהצפוןכוכבאתכוללבישראלהנכסיםשווי( 4)

. 2018במרץ25ליוםנכוןהחברהשלהשוקשווימסךהפרטיהרכיבהרכב( 5)

5.4

6.8 35%

33%

32%
פרטי

-נטו כ, ן הפרטי"השקענו בתיק הנדל

26%-גידול של כ, ח''שמיליארד 1.4
First Capital-וRegencyמכרנו מניות 

ח''שמיליארד 2.4-לכבתמורה 

היקף נכסים היקף מתוך שווי שוק נכסים

26%
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מרץבחודשמושלמתלהיותצפויהאשרInternacionalרכישתוכולל את , (FCR-וRegencyללא )חלקה היחסי של החברה מסך שווי הנכסים של החברות המאוחדות * 

.  San PalegrinoהנכסומכירתShopping lightלנכססמוךנכסרכישת, פאולובסאופאוליסטה' בשדקרקערכישת, 2018

י ראשון לציון'י כפר סבא וג'כולל ג**

* מטרופולינים14-משווי הנכסים של גזית מרוכז ב69%

התמקדות בערים מרכזיות  -אסטרטגיה בפעולה 

אוכלוסיןצפופיבאזורים 

סאו פאולו
נכסים8

14%

,  ניו יורק: ב"ארה

בוסטון, מיאמי
נכסים3

2%

29%

,  אוסלו, הלסינקי, סטוקהולם

וטמפרטאלין , קופנהאגן

נכסים27

13%

פראג  , וורשה: מרכז אירופה

וורוצלאב

נכסים6

11%

תל אביב וגוש דן

נכסים7
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איכות תיק הנכסים

:שיעור היוון משוקלל של תיק הנכסים

6.3%

סאו פאולו

7.9%

צפון אמריקה

5.3%

5.4%

סקנדינביה

7.5%

מרכז ומזרח אירופה

6.9%

ישראל

.  Regency Centersבחברות הקבוצה ללא NOI-פ חלקה היחסי של החברה ב"שיעור ההיוון המשוקלל מחושב ע

5.9%–ללא רוסיה 



6

כפר סבא Gתוצאות כספיות

ישראל
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41.7

51.4

31/12/2016 31/12/2017

62.0%
53.4%

31/12/2016 31/12/2017

2017תוצאות עיקריות 

 Regency Centersשל כלל חברות הקבוצה לרבות של FFO-וכולל את חלקה היחסי של החברה ב EPRA-הכלכלי מחושב בהתאם לגישת ההנהלה וכללי ה FFO-ה( 1)

LTV 8.6%-קיטון של כ–סולו מורחב 22%-גידול של כ–הון עצמי 

8,158

9,936

31/12/2016 31/12/2017

23%-גידול של כ–הון עצמי למניה 

94

74

31/12/2016 31/12/2017

–הוצאות הנהלה וכלליות מטה החברה 
21%-קיטון של כ
ח   "מיליוני ש

3.02

3.58

2016 2017

FFO 19%-גידול של כ-( 1)כלכלי למניה

28%-גידול של כ-ללא שינוי בשערי החליפין 

2.80

ח   "מיליוני ש

ח"ש

ח"ש
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%-שינוי ב 2016(1) 2017 (למעט נתונים למניה)ח "במיליוני ש

18% 591 698 FFO (2)כלכלי

27% 548 698 FFO ( 2)כלכלי ללא שינוי בשערי החליפין

(0.3%) 1,971 1,966 NOI

3.7% 1,895 1,966 NOIללא שינוי בשערי החליפין

787 493 רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה

393 438 ( 3)רווח מתואם 

(1) (1)

לדוחות הכספיים'' ל2ראה ביאורים , סווג מחדש( 1)

 . Regency Centersשל כלל חברות הקבוצה לרבות של FFO-וכולל את חלקה היחסי של החברה ב EPRA-הכלכלי מחושב בהתאם לגישת ההנהלה וכללי ה FFO-ה( 2)

לפני מס, הפסד מניירות ערך/ח בגין נגזרים פיננסיים ורווח"השפעת המט, ן"הפסדי שערוכי נדל/רווח לבעלי מניות החברה בנטרול רווחי( 3)

(1)(1)

הכלכלי למניהFFO-ב19%-גידול של כ
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3.6%
2.5%

1.0%

6.4%

9.2%

2.6%

US- REG Canada -
FCR

Northern
Europe

Central &
Eastern
Europe

Brazil Israel

ISO Omenaללא , 50%Kistaכולל (1)

2017בשנת שכירות נטו מנכסים זהים בדמי 3.4%-גידול של כ

96.1%–שיעור תפוסה גבוה ויציב בכל הטריטוריות 

פיזור גיאוגרפיכ"סה

פיזור גיאוגרפי

(1)

95.4% 95.0% 96.2% 96.6%
92.6%

96.5%95.5% 96.1% 96.0% 96.8% 97.2% 97.5%

USA Canada Northern Europe CEE Brazil Israel

31/12/2016 31/12/2017

95.5%
96.1%

שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים

3.4%

כ"סה

גידול 2016 2017 במטבע מקומי

2.6% ח''ש103.4 ח''ש106.1 ישראל

39.4% 66.0BRL 92.0BRL ברזיל

1.7% 17.4$C 17.7$C First Capital-קנדה

1.8% 22.8€ 23.2€ Citycon–צפון אירופה 

5.6% 12.6€ 13.3€ Atrium-מרכז ומזרח אירופה 

גידול בדמי השכירות הממוצעים למטר  

בכל הטריטוריות



1

0

1

0

(1) (1)

2016, בדצמבר31ליום  2017, בדצמבר31ליום  (פרט לנתונים למניה)ח "במיליוני ש

86,887 48,963 כ מאזן"סה

33,768 18,117 כ הון"סה

8,158 9,936 הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה

41.7 51.4 הון עצמי למניה

56.5 59.6 EPRA NAVלמניה

ח בהון העצמי"מיליארד ש1.8-גידול של כ

(  ח"ש)הון עצמי למניה 

10
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1

1

1

1,296
1,511

1,179
996

870
1,049

1,200

489

944
1,117

12.2%

14.2%

11.1%

9.4%

8.2%

9.8%
11.3%

4.6%

8.9%
10.5%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ולאחריה2027

5.2% 5.8% 5.1% 5.1% 5.2% 4.8% 4.7% 4.0% 4.0% 4.3%

ח''שבמיליוני 

31.12.2017ליום ( סולו מורחב)לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה 

(*)

שנים  4.6–מ ממוצע "מח

 4.9%–ריבית ממוצעת על התחייבויות

(בראשון לציוןG City-חלק מ)ן להשקעה "אשר מובטחת בנדל, 6.5%בקופון של ח''שמיליון 759-כבסך של ( 'סדרה י)כולל תשלום קרן אגרות חוב )*( 

לוח סילוקין מאוזן ופרוס לטווח ארוך
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2

1

2

56%

44%

31/12/2017

בנקים בינלאומיים בנקים מקומיים

ח''מיליארד ש1.4-לא כולל יתרות נזילות וקווי אשראי ניתנים למשיכה בחברה כלולה בסך של כ. מזומן וקווי אשראי הניתנים למשיכה(1)

גמישות פיננסית= נזילות גבוהה 

4.0

3.8

31/12/2017

ח"ש7.8

החברה וחברות  

בבעלותה המלאה

חברות מאוחדות

39%

61%

31/12/2016

נגישות למקורות גלובאליים

1.5$US

מיליארדי דולר

נזילות גבוהה
ח"מיליארדי ש

1.3$US

12
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פרטי התקשרות

עדי ימיני

ל כספים"ל וסמנכ"משנה למנכ

+972.3.6948000

סגלסוןדורון לביא 

מנהל קשרי משקיעים

dlavi@gazitgroup.com

+972.3.6948037

Gתל אביב  , תל ברוך


