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אודות החברה

GAZITGLOBE

חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה ,השבחה ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי
שימושים מעורבים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בצפון אמריקה ,ברזיל ,ישראל ,צפון ,מרכז
ומזרח אירופה.

2.5
מיליון מ"ר
שטחים להשכרה

נוכחות גלובלית

)(1

102
נכסים
US 10%

מיליארד ש''ח
39.9
ערך נכסים כולל

CEE 25%
)(2

Israel 21%

Brazil 18%

נסחרת בבורסת תל אביב ונכללת במדד
תל אביב 35

Nordics 24%

Germany 2%

המידע במצגת נכון ל 30 -ביוני  ,2019אלא אם מצוין אחרת.
שער ש''ח/דולר ארה"ב נכון ל 30-ביוני  3.57 = 2019ש''ח לדולר
( )1מבוסס על ערך ההשקעות כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה ליום ה 30 -ביוני 2019
( )2כולל השקעות בבולגריה ומקדוניה דרך ג'י ישראל.
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אודות החברה

GAZITGLOBE

תיק ההשקעות

אחזקה פיננסית

חברות בנות ציבוריות
השבחת תיקי הנכסים ויצירת ערך נוסף

השקעה
של כ4.2 -
מיליארד ש''ח )(5

60.1%
בעלות

)(5

השקעה של כ1.3 -
מיליארד ש''ח

 32נכסים

השקעות בבעלות מלאה
הגדלת "האוסף הפרטי"

השקעה
של כ4.1 -
מיליארד ש''ח

השקעה
של כ3.6-
מיליארד ש''ח

השקעה
של כ3.1 -
מיליארד ש''ח

48.6%
בעלות

100%
בעלות

100%
בעלות

)(2

 40נכסים

)(1

 11נכסים

() 3

 9.9%בעלות

First Capital
נרכשה ב2000 -

Atrium
נרכשה ב2008 -

Citycon
נרכשה ב2004 -

גזית ישראל
נוסדה ב2005 -

 8נכסים

גזית ברזיל
נוסדה ב2008-

השקעה
של כ1.6 -
מיליארד ש‘’ח

100%
בעלות
 11נכסים

)(4

Gazit Horizons
נוסדה ב2017 -

?
הזדמנויות

הנתונים נכונים ליום  30ביוני  ,2019אלא אם מצוין אחרת ,וכוללים התאמות עיגול .תרשים העמודות לא שורטט ע"ב קנה מידה.
) Citycon (1כולל נכס בשליטה משותפת ()Kista 50%
( -Atrium )2כולל נכס בשליטה משותפת ) (Arkady Pankrac 75%וללא שני נכסים המוצגים כנכסים המיועדים למימוש.
) (3ישראל – לא כולל את כוכב הצפון שבתל אביב אשר בפיתוח וצפוי להסתיים בסוף שנת .2019
( -Horizons )4כולל נכס בשליטה משותפת ( Ceasar’s Bayבברוקלין).
( )5ביום  23ביולי  2019הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת כל מניות חברת הבת אטריום אשר אינן בבעלות החברה (כ .)40%-בד בבד עם השלמת הרכישה תמכור החברה כ 18% -מהון מניות אטריום לשני גופים מוסדיים כך שאחוז
אחזקת החברה באטריום לאחר העסקה צפוי לעמוד על כ .82% -השלמת עסקת  ATRהינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התלויה בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה ,לרבות אישור רוב מיוחד מקרב בעלי
מניות המיעוט של  ATRואין לחברה כל ודאות כי העסקה תושלם.
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הסכם לרכישת כלל מניות המיעוט בחברת אטריום*
ו

יתרונות העסקה לגזית:

מיליוני ש"ח
ATRIUM PROMENADA I WARSAW, POLAND

 הגדלת ההשקעה בתיק נכסים איכותי אשר לחברה היכרות רבת שנים עימו

 רכישת פלטפורמה עם הנהלה איכותית בעלת ניסיון מוכח
 כ 85% -משווי התיק מרוכז בשתיים מן המדינות הצומחות באירופה ,פולין וצ'כיה .כ50% -
משווי התיק מרוכז בערים המרכזיות וורשה ופראג
 ה FFO -של החברה צפוי לגדול בכ 72 -מיליון ש''ח (כ 0.38 -ש''ח למניה) ,לכ 656 -מיליון
ש''ח (כ 3.52 -ש''ח למניה) (*) ,גידול של כ12% -
 מרבית נכסי אטריום בהיקף של כ 2.2 -מיליארד אירו אינם משועבדים (כ 8.8 -מיליארד ש''ח)
 הגדלת ההון העצמי של החברה בכ 241 -מיליון ש''ח (כ 1.4 -ש''ח למניה) עקב רכישת מניות
במחיר למניה הנמוך מההון העצמי למניה של אטריום

(*) ביום  23ביולי  2019הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת כל מניות חברת הבת אטריום אשר אינן בבעלות החברה (כ .)40%-בד בבד עם השלמת הרכישה תמכור החברה כ 18% -מהון מניות אטריום
לשני גופים מוסדיים כך שאחוז אחזקת החברה באטריום לאחר העסקה צפוי לעמוד על כ .82% -השלמת עסקת  ATRהינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התלויה בגורמים שאינם
בשליטתה הבלעדית של החברה ,לרבות אישור בית המשפט באי ג'רזי ואישור רוב מיוחד מקרב בעלי מניות המיעוט של  ATRואין לחברה כל ודאות כי העסקה תושלם .התחזית לרבות תחזית ה FFO -פרו
פורמה מבוססת על תוצאות החברה לרבעון השני לשנת  ,2019תנאי העסקה לרבות חלוקת הדיבידנד המיוחד אשר אטריום צפויה לחלק ,ואחוז אחזקה לאחר העסקה של .82%

GREAT THINGS HAPPEN WHEN
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

4

חברת נדל"ן תפעולית
התקדמות התכנית העסקית – הגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי תוך כדי הורדת המינוף

הגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי
23%

77%

49%

#451

61%
39%

51%

PRIVATE

הורדת המינוף (סולו מורחב)

80% / 20%

PUBLIC
451

MID 101
TERM
TARGET
5

2015

61% / 39%

<50%

5

20%

)2018 (December 31

30/6/2019

– Pro Forma
*Atrium Transaction

80%

53.4% 53.9% 47.1% 48.2%
2018 30/6/2019 Pro

*Forma

2017

63.2% 62.0%
2016

2015

(*) ביום  23ביולי  2019הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת כל מניות חברת הבת אטריום אשר אינן בבעלות החברה (כ .)40%-השלמת עסקת  ATRהינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
התלויה בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה ,לרבות אישור בית המשפט באי ג'רזי ואישור רוב מיוחד מקרב בעלי מניות המיעוט של  ATRואין לחברה כל ודאות כי העסקה תושלם .התחזית מבוססת על
תוצאות החברה לרבעון השני לשנת  ,2019תנאי העסקה לרבות חלוקת הדיבידנד המיוחד אשר אטריום צפויה לחלק ,ואחוז אחזקה לאחר העסקה של .82%
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אודות החברה

GAZITGLOBE

אסטרטגיה עסקית
קריטריוני השקעה

זיהוי הזדמנויות בנכסים בהם ניתן להגדיל משמעותית את
תזרים המזומנים ושווים על ידי ניהול פרואקטיבי של הנכס,
פיתוחו מחדש והרחבתו ,שילוב נכסים סמוכים ,שכר דירה
נמוך ממחיר השוק וקרקע מוערכת בחסר.

דמוגרפיה
מיקומים אורבאנים צפופי
אוכלוסין

תזרים
מזומנים

היקף עסקה
מהותי

תשואה ביחס לסיכון

פוטנציאל
השבחה

ייחודיות

יצירת ערך דרך
פיתוח ,הרחבה
והחלפת דיירים

נכסים לאו ברי תחליף

עלות תחליפית
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DIZENGOFF SQUARE I TEL AVIV

מיקומים אורבאנים צפופי אוכלוסין
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 - MARKETPLACE CENTERנרכש באפריל  2019בתמורה לכ 81.8-מיליון דולר
MARKETPLACE CENTER I BOSTON I MA

מבקרים בשנה

15M

אוכלוסיה במרחק 3
מייל מהנכס (אלפים)

הכנסה ממוצעת
למשק בית במרחק
 3מייל מהנכס
(אלפים)

389

$106
LEGEND
תחנת מטרו

8
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 מיליון אירו301.5- בתמורה לכ2018 נרכש באוקטובר- בלב מרכז העסקים של ורשה

WARS SAWA JUNIOR
 פוליןI  ורשהI WARS SAWA JUNIOR

60M

WIDOK TOWERS
OFFICE + RETAIL
UC 29,000 SQM

CENTRUM
MARSZAŁKOWSKA
OFFICE + RETAIL
16,500 SQM

FUTURE SITE FOR
MUSEUM OF
CONTEMPORARY ART
AND DRAMATIC THEATRE

1.6M

אנשים במרחק חצי
שעת נסיעה

PALACE OF
SCIENCE &
CULTURE

24
6
2

CENTRAL
COMMUTER
STATION

CBD 1
OFFICE UC
21,000 SQM

הולכי רגל חולפים על
פני הנכס בשנה

LUMEN AND SKYLIGHT
OFFICE
23,500 SQM + 19,500 SQM

קווי אוטובוס

קווי רכבת קלה

קווי מטרו

LEGEND
WFC
OFFICE
70,800 SQM

CENTRAL
RAILWAY
STATION

UNDERGROUND STATION
TRAMWAY STOP
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השקעות במרכז אירופה

GAZITGLOBE
WARS SAWA JUNIOR I WARSAW I POLAND

באוקטובר  2018רכשה אטריום מרכז קניות מרכזי בוורשה תמורת כ 301.5 -מיליון אירו (כ 1.27 -מיליארד ש"ח).
אטריום מחזיקה בחמישה מרכזי קניות מרכזיים בבירה הפולנית עם שטח להשכרה כולל בפולין של כ 550 -אלף מ"ר.
הנכס ,מרכז קניות עירוני בממוקם במרכז וורשה באזור קניות בולט בעיר נבנה בתחילת שנות ה 70 -של המאה הקודמת ובמקור היה חנות הכל-בו הראשונה בוורשה .אחרי מספר הרחבות ושדרוגים לאורך השנים ,כיום הנכס הנו
מהמבוססים והפופולריים ביותר בעיר.
הנכס כולל כ 26 -אלף מ"ר של שטחי השכרה מודרניים ואיכותיים אשר מושכרים במלואם למגוון של שוכרים מקומיים ובינלאומיים חזקים ( CCC ,TK Maxx ,ZARAו )H&M -בנוסף ,הנכס כולל כ 11 -אלף מ"ר נוספים המשמשים בעיקר
למשרדים ואכסון.
הנכס נהנה מגישה יוצאת דופן לתחבורה ציבורית הכוללת שני קווי מטרו ,רכבת חשמלית ,אוטובוסים ומגרשי חניה נוחים ולמעלה מ 60 -מיליון מבקרים והולכי רגל החולפים ליד הנכס מדי שנה.
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TOP CENTER- PAULISTA AVENUE
 מקומות בילוי ומגורים, משרדים, מוזיאונים, מיליון הולכי רגל ביום – אוניברסיטאות1.5
TOP CENTER I PAULISTA I SÃO PAULO I BRAZIL

JAPAN HOUSE

7M

HOUSE OF ROSES
SESC

מבקרים בשנה

SMART FIT

TV GAZETA CÁSPER LÍBERO
COLLEGE

MAKSOUD
PLAZA
HOTEL

MATTOS
FILHO
OFFICE

1.1M

5 אוכלוסיה במרחק
ק"מ מהנכס

HOSPITAL
RESERVA
CULTURAL –
CINEMA
PETROBRÁS HQ
COMMERCIAL AND
RESIDENTIAL AREA

MASP

CITIBANK
HEAD
OFFICE

R$150K
2  פי,הכנסה ממוצעת למשק בית לשנה
מההכנסה הממוצעת למשק בית בסאו
פאולו

LEGEND
UNDERGROUND STATION

FIESP

TRIANON
PARK
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PAULISTA AVENUE
 1.5מיליון הולכי רגל
ביום.
שדרה תוססת באורך  3ק"מ עם
תחבורה ציבורית ,אוניברסיטאות,
מוזיאונים ,משרדים ,בתי מגורים
ומקומות בילויי.
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CITY

LIVE / WORK / PLAY/

GLA

(אלפי מ"ר)

NOI

מייצג (מש"ח)

יחס כיסוי

(  / GLAדונם)

ראשון לציון

כיום
בגמר תהליך שינוי
+108% ~140 K SQR ~67 K SQR
+188% ~ 150 M NIS ~ 80 M NIS

84%

2 75K 815M
השקעה בפיתוח
וניצול זכויות נוספות

אלף מ"ר זכויות
נוספות עיקריות
בתהליך קידום
לניצול

תחנות של הרכבת הקלה
יוקמו בצמוד למתחמים

176%

חיבור לכביש 20

רכבת קלה  -תחנה

1313

רכבת קלה  -תחנה

חיבור לכביש 4

 מ"ר100,900 - בעל שטח להשכרה של כ€758M - נכס בשווי של כ- ISO OMENA
ISO OMENA I ESPOO, HELSINKI I FINLAND

CATCHMENT AREA AND FUTURE DEVELOPMENT

NIITTYKUMPU
RESIDENTIAL AREA
+ 5000 RESIDENTS
COMPLETION IN 2021

NEW METRO STATION
METRO WILL START
OPERATING IN 2023

DEVELOPMENT IN PROCESS –
HOTEL, SWIMMING POOL AND SCHOOL

FINNOO NEW RESIDENTIAL AREA
TOTAL OF 17,000 RESIDENTS

AVERAGE OF 30,000 DAILY PASSENGERS
USES METRO IN ISO OMENA
(BUSINESS DAY AVERAGE)

20M
€26K

מבקרים בשנה

כח קניה
ממוצע בשנה
לאדם גבוה
30%-בכ
מהממוצע
הארצי

NEW BUSINESS SPACE
15,000 SQM

FIRST RESIDENTIAL BUILDINGS READY IN
2021. THE AREA SHOULD BE READY IN 2030

430K

אוכלוסיה ברדיוס
' דק15 -של כ
נסיעה מהנכס

LEGEND
COMPLETED DEVELOPMENT

FUTURE DEVELOPMENT UNTILL 2030
UNDERGROUND STATION
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
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STRATEGY GAZITGLOBE

78%

28%

25
ASSETS
14%

7
ASSETS
9%

שטוקהולם
הלסינקי
אוסלו
קופנהאגן
טאלין
גוטנבורג

אסטרטגיה בפעולה  -התמקדות בערים מרכזיות באזורים צפופי אוכלוסין

משווי הנכסים* של גזית מרוכז ב 14-מטרופולינים ביחס לכ 69% -בתחילת 2018
TAMPERE
HELSINKI
TALLIN

STOCKHOLM
OSLO

WARSAW
WROCLAW

COPENHAGEN

PRAGUE
BOSTON
NEW YORK

CENTRAL EUROPE:

וורשה
פראג
וורוסלאב

11
ASSETS

ניו יורק
בוסטון
מיאמי

14%

סאו פאולו

TEL AVIV

MIAMI

7
ASSETS
13%

10
ASSETS
15

תל אביב וגוש
דן**

SÃO PAULO

* חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים של החברות המאוחדות.
** גוש דן – לרבות הנכסים בראשון לציון ,כפר סבא וסביון ושתי חלקות קרקע.
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סאו פאולו
CASE STUDY
BRASIL

•
•
•

I

SÃO PAULO

GAZITBRASIL

יצירת ערך על ידי פיתוח וניהול פרואקטיבי

TOP CENTER

I

SÃO PAULO

 96%תפוסה
התשואה על עלות הנכס עלתה ממועד הרכישה ) (1מכ )2014( 6.5% -ל)2018( 9.0% -
גידול של כ 70% -בהכנסה תפעולית נטו בחמש שנים

) (1מרכז הקניות בלבד ,ללא מגדל המשרדים.

AFTER

1616

BEFORE

SÃO PAULO I TOP CENTER

SÃO PAULO I TOP CENTER

2018

2017

2016

2015

2014

פתיחת חנות הדגל של DECATHLON

שיפוץ  Lobbyוחתימה עם DECATHLON

רכישת מגדל המשרדים והחניון

והעברת המטה הארגוני של
 DECATHLONלמגדל המשרדים

על חנות הדגל ומשרדיה בסאו פאולו

השכרה מחדש של  95%מתמהיל הדיירים,
תוך הכנסת מותגים בינלאומיים  Forever 21 -וM.A.C -

רכישה והגשת תכניות לעירייה
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צפון אמריקה

GAZITHORIZONS

 CEASAR’S BAYיצירת ערך של כ 19 -מיליון דולר בתקופה של פחות משנה
CEASAR’S BAY I BROOKLYN, NY

נרכש ביוני 2018

 Ceasar’s Bayהינו מרכז מסחרי בעל שטח להשכרה של כ 27,870 -מ"ר
המשתרע על פני קרקע בהיקף של כ 56.6 -דונם ,הממוקם על קו המים המזרחי
של נהר ה Hudson -הפונה לניו-יורק .המרכז הינו אחד מהנכסים בעלי מחזור
המכירות הגבוה ביותר באזור ניו -יורק והוא ממוקם בסמוך ועם גישה ישירה
לכביש ה –  Belt Parkwayאשר דרכו עוברים כ 140,000 -כלי רכב ביום .הנכס
מעוגן ע"י  Kohl's, Best Buy,ו – .Modell's Sporting Goods.

שיעור אחזקה גזית
41%

שווי הנכס גדל מ  50מיליון דולר לכ 69 -מיליון דולר
ליום  31בדצמבר ( 2018חלקה של גזית) גידול של כ-
 38%בתוך פחות משנה.

שטח להשכרה –
 28,000מ"ר
 $67,686הכנסה
ממוצעת למשק בית ב 1 -מייל
רדיוס

דמי השכירות נטו יגדלו מכ 5.1 -מיליון דולר לכ-
 10.5מיליון דולר לאחר שנתיים מהרכישה (בהתבסס
על החוזים הקיימים).

 87,247כמות האוכלוסייה
ב 1-מייל רדיוס

פוטנציאל עתידי

תחזית 2020
התשואה על עלות הרכישה תעלה לכ8.6% -

הכנסות מפרסום ,שירותי אחסנה
ופוטנציאל לפיתוח הקרקע הסמוכה
למבנים.
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בהנחת מינוף של כ 50% -תשואת המזומן ( Cash
 )On Cashתגדל לכ.15% -
לאחר התייצבות דמי השכירות שווה הנכס צפוי
לגדול לכ 78 -מיליון דולר (חלק גזית בהנחת שיעור
היוון של כ)5.5% -

פברואר 2019

יוני 2018

אכלוס ופתיחת  3חנויות קטנות.

רכישה תמורת כ 50 -מיליון דולר
(חלקה של גזית)

הקטנת שטח ההשכרה של  Kohl’sעל
מנת לשפר את השטח הפנוי מסגירת
Toy’s R Us
חתימת הסכם עם  Targetלהשכרת
השטח הפנוי בהיקף של כ 90,000 -רגל
רבוע.

שיעור תפוסה במועד הרכישה –
73.5%
תשואת כניסה – כ.4.1% -

GREAT THINGS HAPPEN WHEN
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GAZITGLOBE

צפון אירופה

 – ISO OMENAהשלמת ההרחבה של כ 37,700 -מ"ר בהשקעה של כ 270 -מיליון אירו
שטח להשכרה לאחר ההרחבה מסתכם בכ 101,000 -מ"ר.
בנובמבר  2017נפתחה תחנת המטרו האזורית בתוך הנכס.

TENANT SALES

SAME STORE SALES

+7%

2018
18

2017

•

כ 20 -מיליון מבקרים בשנה.

•

 37%מהמבקרים בנכס עוברים דרך אזורי ההסעדה.

•

 1.5מיליון אנשים בשנה מבקרים בשירותים ציבוריים
(מוניציפאליים ,חינוך ועוד) אשר נמצאים בנכס.

•

 62%מהמבקרים בנכס מגיעים אליו לפחות פעם בשבוע.

FOOTFALL – 20m Visitors

+74%

+17%

2018

2017

2018

2017
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
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ברזיל GAZITBRASIL
 - INTERNACIONALיצירת ערך דרך פעולות ניהול פרו אקטיביות


הרכישה הושלמה בחודש אפריל  .2018הנכס נמצא
בתפוסה של כ.98.2% -



 116חוזים התווספו –  24קיוסקים 22 ,חנויות ו 70 -חוזי
מדיה



נחתמו חוזים חדשים בשטח להשכרה של כ 1,581 -מ"ר
בשכר דירה הגבוה בכ 15.8% -מהחוזים
הקודמים.



מותגים בינלאומיים עם יותר מנקודת מכירה אחת בקניון:

צמיחה Q2/2019

Q2/2018

R$14.6M R$21.4M 46.4%
NOI

12.7%

R$465M R$524M

 2 – McDonald'sסניפים ו 3-קיוסקים

פדיון

 2 – Burger Kingסניפים ו 2 -קיוסקים

 – Samsungחנות וקיוסק.
) 2 – Claro (Mobileנקודות מכירה

2.5%

12.9M

12.6M
מבקרים

) 2 – O Boticario (Perfumeחנויות

סיכום

החברה הגדילה את המכירות בנכס ברבעון לעומת הרבעון המקביל ע"י הוספת דיירים והכנסת דיירים בינלאומיים לנכס ,פעולות אשר הובילו להגדלת
ה NOI -בנכס בכ 6.8-מיליון ריאל ,גידול של כ .46.4% -בנכס עדיין פוטנציאל השבחה משמעותי דרך פעולות ניהול נוספות ודרך ניצול זכויות נוספות
מאושרות בהיקף של כ 200,000 -מ"ר.
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
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GAZITGLOBE

השקעות באירופה
 CITYCONוATRIUM -
•

התמקדות בערים מרכזיות צומחות באזורים צפופים

•

מיחזור הון וטיוב תיקי ההשקעות על ידי מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה ,רכישות סלקטיביות והשקעות גדולות בפיתוח מחדש/הרחבות

Jun-19

2014

Jun-19

153

2014

112

84
60

56
40

28
16
Avg.
Asset
אירו)
Valueמיליון
)(EUR'mממוצע (
ערך נכס

Avg.
Size
מ"ר)
Assetאלפי
ממוצע (
)(sqm'000נכס
גודל

17
Num
*Assets
מס'ofנכסים*

תמונת מצב -יוני 2019

)Avg. Asset Value (EUR'm

ערך נכס ממוצע (מיליון אירו)

32

27
9
)Avg. Asset Size (sqm'000

גודל נכס ממוצע ( אלפי מ"ר)

*Num of Assets
מס' נכסים*

תמונת מצב -יוני 2019

•

פתיחת  Molndal Galleriaבגוטנברג ,שבדיה ,בספטמבר  ,2018כ 26,000-מ"ר בהשקעה של כ-
 115מיליון אירו.

•

 85%מתיק ההשקעות ממוקם בפולין ובצ'כיה ,כשפולין מהווה כ51% , 64% -
מתוכם בוורשה ופראג.

•

פיתוח גדול שמתקיים כעת  , Lippulavia -הלסינקי ,כ 44,300-מ"ר שטח להשכרה בהשקעה
כוללת של כ 215-מיליון אירו אשר צפוי להיפתח בשנת .2022

•

 2פרויקטים גדולים (עלות כוללת של כ 300 -מיליון אירו) מתקיימים כעת
בורשה –  ,Promenadaו Reduta-אשר יוסיפו כ 60 -אלפי מ"ר לתיק
הנכסים בוורשה .כ 26 -אלפי מ"ר הסתיימו ברבעון .2018 ,4

•

שבעת הנכסים הגדולים מהווים כ 50% -משווי תיק הנכסים.
•

עשרת הנכסים הגדולים מהווים כ 68% -משווי תיק הנכסים.

•

מתחילת שנת  2019מכרה אטריום נכסים בערים משניות בפולין ובסלובקיה
בתמורה לכ 364 -מיליון אירו הגבוהה מהיתרה בספרי אטריום.

20

מקור :מצגות חברה של  CityconוAtrium -
*  - Cityconנכס בבעלות כולל  – Atrium . Kistaכולל נכס בשליטה משותפת (.)Arkady Pankrac 75%
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עשרת הנכסים הגדולים מהווים כ 37% -משווי תיק הנכסים בחברה

ANNUAL
PEDESTRIANS
FOOTFALL

WARS SAWA JUNIOR

ATRIUM PROMENADA

סאו פאולו ,ברזיל

ורשה ,פולין

ורשה ,פולין
שווי (חלקה של גזית  , 60.1%מיליון ש"ח) 640

שווי (חלקה של גזית  , 60.1%מיליון ש"ח)731 :

G KFAR SABA

ATRIUM TARGOWEK

שווי (חלק החברה  , 60.1%מיליון ש"ח)575 :
)GLA: 39,500 sqm (100%

שווי (חלק החברה  , 51%מיליון ש"ח)550 :
)GLA: 42,060 sqm (100%

הלסינקי ,פינלנד
שווי ( חלקה של גזית  , 48.6%מיליארד ש"ח)1.5 :

שווי (מיליארד ש"ח)1.33 :

GLA: 77,000 sqm

GLA: 80,600 sqm

ATRIUM FLORA

KISTA GALLERIA

פראג ,צ'כיה

כפר סבא ,ישראל

G CITY
ראשון לציון ,ישראל

שווי (חלקה של גזית  , 80.1%מיליארד ש"ח)1.2 :

GLA: 37,000 sqm

GLA: 63,300 sqm

ורשה ,פולין

INTERNACIONAL

שווי (חלקה של גזית  , 60.1%מיליון ש"ח)560 :
GLA: 38,000 sqm

ISO OMENA

GLA: 100,900 sqm

LILJEHOLMSTORGET

סטוקהולם ,שוודיה

סטוקהולם ,שוודיה

שווי (חלקה של גזית בשרשור  , 24.3%מיליון ש"ח)560 :

שווי (חלקה של גזית  , 48.6%מיליון ש"ח)608 :

)GLA: 92,500 sqm (100%

GLA: 41,100 sqm

GREAT THINGS HAPPEN WHEN
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פרוייקטים שהסתיימו ופרוייקטים בפיתוח

GAZITGLOBE

מנועי צמיחה – השקעות פרטיות – צפי להגדלת ה NOI -בכ 103 – 110 -מיליון ש"ח (חלק החברה)
כוכב הצפון ,בפיתוח

 ,G CITYפיתוח והרחבה

סביון ,בהרחבה

GLA 4,500 SQM
השקעה של כ 47-מיליון ש"ח

Q4 2019

Q4 2019

Q1 2021

MAIS, SAO PAULO, EXPANSION

GLA 2,200 SQM
השקעה כוללת של כ 115 -מיליון ש"ח

GLA 13,265 SQM
השקעה כוללת של כ 170-מיליון ש"ח

הושלם

GLA 8,750 SQM
השקעה כוללת של כ 60 -מיליון ש"ח

פרויקטים בבנייה ובשלבי תכנון– חברות בנות
 Gכפר סבא – Decathlon

 - G CITYמגדל משרדים

 Gכפר סבא  -הרחבת המסחר ומגדל משרדים
Q1 2024

Q2 2021

GLA 13,611 SQM
השקעה כוללת של כ164-174 -
מיליון ש''ח (חלק החברה )25.5%

)GLA 40,000 SQM )Company’s share 20,400 SQM
השקעה כוללת של כ 475-515 -מיליון ש"ח
(חלק החברה  240-265מיליון ש"ח)

BRICKELL - MIAMI

Q4 2024

GLA 60,000 SQM
השקעה כוללת של  585 - 615מיליון ש"ח

POTENTIAL GLA 35,000 SQM
השקעה כוללת TBD -

זכויות בנייה נוספות וקרקעות

22

מגרש בשדרת פאוליסטה בסאו פאולו ,ברזיל ,עם זכויות לכ 3,750 -מ"ר שטחי מסחר ולמעלה מכ 315,000-מ"ר זכויות בנייה לשימושים מעורבים במטרופולין סאו פאולו.
קרקע ברחוב אינשטיין ברמת אביב (חלק החברה  )50%בעלת זכויות למסחר ומגורים בהיקף של כ 32,000 -מ"ר.
קרקע בהיקף של כ 15 -דונם אשר סמוכה לנכס בסביון.
קרקע בשכונת נווה גן ברמת השרון בהיקף של כ 4 -דונם (חלק החברה  )34%הנמצאת במרחק של כ 500 -מ"ר מהנכס ג'י תל ברוך ובעלת זכויות למסחר ומשרדים.
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שקעות באירופה
EUROPEAN INVESTMENTS
ופרוייקטים בפיתוח
השקעות באירופה פרוייקטים שהסתיימו
פרוייקטים בפיתוח
MOLNDAL GALLERIA,
GOTHENBURG, DEVELOPMENT
COMPLETED

GLA 24,000 SQM
€  מיליון115 השקעה כוללת של

ATRIUM PROMENADA 3RD PHASE
(DEVELOPMENT EXPANSION)
2021

GLA 28,600 SQM

LIPPULAIVA, HELSINKI (DEVELOPMENT
EXPANSION)
2022

GLA FROM 19,200 SQM TO 44,300

השקעות פוטנציאליות בפרויקטים עתידיים
KISTA, STOCKHOLM

GLA FROM 92,600 SQM TO 105,000
€  מיליון80 השקעה כוללת של
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
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OASEN, BERGEN

GLA FROM 57,000 SQM TO 68,800
€  מיליון100 השקעה כוללת של

LILJEHOLMSTORGET, STOCKHOLM

GLA FROM 40,600 SQM TO 64,500
€  מיליון100 השקעה כוללת של

TREKANTEN, OSLO

GLA FROM 23,900 SQM TO 45,000
€  מיליון135 השקעה כוללת של

23

ARKADY PANKRAC I PRAGUE I CZECH REPUBLIC
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נתונים פיננסיים
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חברת נדל"ן עם תזרים מזומנים צומח ,איכותי ומבוזר
תחזית  FFOלשנת 2019
בהנחת השלמת עסקת *Atrium

תחזית לשנת 2019

650-662
מיליון ש''ח

577-592
מיליון ש''ח

משקף תשואת  FFOשל *9.7%-9.9%
מכפיל FFO X10

משקף תשואת  FFOשל *8.6%-8.8%
מכפיל FFO X11.5

מחלקת דיבידנד של כ 299 -מיליון ש''ח לשנה
המשקף תשואת דיבידנד של כ.*4.5% -

מחלקת דיבידנד של כ 299 -מיליון ש''ח לשנה
המשקף תשואת דיבידנד של כ.*4.5% -

(*) ביום  23ביולי  2019הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת כל מניות חברת הבת אטריום אשר אינן בבעלות החברה (כ .)40%-השלמת עסקת  ATRהינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,התלויה בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה ,לרבות אישור בית המשפט באי ג'רזי ואישור רוב מיוחד מקרב בעלי מניות המיעוט של  ATRואין לחברה כל ודאות כי העסקה תושלם.
התחזית מבוססת על תוצאות החברה לרבעון השני לשנת  ,2019תנאי העסקה לרבות חלוקת הדיבידנד המיוחד אשר אטריום צפויה לחלק ,ואחוז אחזקה לאחר העסקה של .82%

25

(**) נכון למחיר הסגירה ביום  2בספטמבר .2019
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GAZITGLOBE
תוצאות תפעוליות יציבות ,חזקות ומפוזרות

גידול בהכנסות שכר דירה מנכסים זהים ()SS NOI
סה"כ בקבוצה

4.1%
H1* 2019

תפוסה
סה"כ בקבוצה

3.4%

3.1%

2017 YE

** 2018 YE

95.5%

96.6%

2.1%
*2016 YE

30/6/2019

2018 YE

95.6%
2017 YE

95.5%
2016 YE

*כולל רוסיה שכר הדירה בנכסים זהים גדל בשנת  2016בכ 1.2% -לעומת לשנת  2015ובחצי השנה הראשונה ב 2019 -בכ.3.7% -
** התזרים מנכסים זהים בקבוצה בנטרול השיפוץ ב G City -אשר הסתיים ברבעון  2017 3גדל בכ.2.6% -

גידול בהכנסות שכר דירה מנכסים זהים ( - )SS NOIפיזור גיאוגרפי )(H1 2019

23.2%

1.3%
ישראל

98.5%

1.5%
ברזיל

מרכז ומזרח אירופה *

*התזרים מנכסים זהים נטו במרכז ומזרח אירופה כולל רוסיה גדל בכ,0.5% -
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)(3

תפוסה  -פיזור גיאוגרפי 30/6/2019

95.6%

95.2%

95.6%

0.1%
צפון אירופה

ישראל

ברזיל

מרכז ומזרח אירופה

צפון אירופה
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חסכון בעלויות המימון בשנים הקרובות ועלייה בתזרים המזומנים
פירעונות אג"ח ב 4 -השנים הקרובות

תזרים מפעילות שוטפת למניה סולו מורחב
מיליון ש''ח

ש''ח

2.83

897

904

2022

2021

1,037

2.31

2.12
1.67

2.19
1.53

1.06 1.06

212
)**(

2019

2020

H1/2019

2018

תזרים תפעולי למניה ללא דיבידנד מיוחד מATR -

2022

2021

2020

2019

4.7%

4.9%

5.1%

6.5%

חסכון בהוצאות מימון ללא מחזור חוב (מיליון ש''ח)

42

44

53

14

חסכון בהוצאות מימון בהנחה של מחזור מלא* (מיליון ש''ח)

28

30

36

10

28-42
4.5-7.5%

30-44
5-7.5%

36-53
6-9%

10-14
2-2.5%

ריבית ממוצעת של סדרות אג"ח אשר מגיעות לפירעון

טווח חסכון בהוצאות המימון (מיליון ש''ח)
טווח גידול שנתי ב FFO -ב% -

(*) מחזור מלא בתשואת סדרת אג"ח י"ג ביום  20באוגוסט  2019של כ.1.63% -
(**) תשלום קרן אגרות חוב (סדרה י') בסך של כ 212 -מיליון ש''ח בקופון של  ,6.5%אשר מובטחת בנדל"ן להשקעה (חלק מ G City -בראשון לציון)

2017

2016

תזרים תפעולי למניה כולל דיבידנד מיוחד מATR -

הוצאות המימון ,נטו ,סולו מורחב
522

605

650

מיליון ש''ח

211

H1/2019

2018

2017

2016
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איתנות פיננסית
חוב נטו (סולו מורחב)

 LTVסולו מורחב

<50%

MID
TERM
TARGET

53.4% 53.9% 47.1% 48.2%
2018 30/6/2019 Pro

*Forma

נזילות בחברה ובחברות בבעלותה המלאה

2017

63.2% 62.0%
7,678
2016

2015

ו מיליארד ש"ח

מעבר לנזילות בהיקף של כ 4.5-מיליארד ש''ח החברה צפויה לקבל תמורה בגין מכירת מניות  FCRבהיקף
של כ 340-מיליון ש''ח לא יאוחר מאפריל .2020

4.5

קווי אשראי
בלתי מנוצלים
מזומן ושווי
מזומן

2.5

ו מיליון ש"ח

30/6/2019

2018

2017

נכסים לא משועבדים

2016
ו

מיליארד ש"ח

כ 6.7 -מיליארד ש''ח נכסים לא משועבדים ,כ 2.2 -מיליארד ש''ח מהם בישראל (כ78% -
מסך הנדל"ן הפרטי אינו משועבד לעומת כ 51% -בסוף שנת )2015

6.7
2.2

2.0
30/06/2019

11,177

12,481

14,079

30/06/2019

31/12/2015

(*) ביום  23ביולי  2019הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת כל מניות חברת הבת אטריום אשר אינן בבעלות החברה (כ .)40%-השלמת עסקת  ATRהינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
התלויה בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה ,לרבות אישור בית המשפט באי ג'רזי ואישור רוב מיוחד מקרב בעלי מניות המיעוט של  ATRואין לחברה כל ודאות כי העסקה תושלם.
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לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה
(סולו מורחב) ליום 30.6.2019
במיליוני ש''ח

12.1%

14.0%

11.1%

12.0%
10.0%

12.9%

12.2%

10.1%

2,500

11.4%
9.9%

9.9%

2,000

8.1%

8.0%
6.0%

3,000

737

917

1,101

1,172
1,011

1,111

897

904

1,500

1,037
2.3%

212

4.0%

)*(

2.0%

2028
2.8%

2027
3.9%

2026

2025

2024

2023

2022

3.7%

3.3%

4.7%

4.6%

4.7%



מח"מ ממוצע (אג"ח) –  4.8שנים



ריבית ממוצעת על התחייבויות (לרבות חוב בנקאי) – 3.97%

2021
4.9%

2020
5.1%

1,000
500
0

2019
6.5%

(*) תשלום קרן אגרות חוב (סדרה י') בסך של כ 212 -מיליון ש''ח בקופון של  ,6.5%אשר מובטחת בנדל"ן להשקעה (חלק מ G City -בראשון לציון)
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DISCLAIMER
מצגת זו עשויה לכלול הצהרות צופות פני עתיד ,לרבות תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ונושאים עתידיים .הצהרות צופות פני עתיד עשויות להתייחס ,בין היתר ,להכנסות ,רווחים,

תזרימי מזומנים ,הוצאות הון ונתונים פיננסים אחרים .הצהרות צופות פני עתיד עשויות בנוסף להתייחס לאסטרטגיה העסקית שלנו ,מטרות וציפיות שלנו בקשר למיצוב שלנו ,פעולות עתידיות ,רווחיות ,נזילות
ומשאבי הון .כל ההצהרות מלבד הצהרות בנוגע לעובדות היסטוריות הינן הצהרות צופות פני עתיד וניתנות לזיהוי על ידי השימוש בטרמינולוגית צפי עתידי כגון השימוש במילים "לחזות"" ,להאמין"" ,יכול"" ,אומדן",
"ציפייה"" ,כוונה"" ,עשוי"" ,תכנון"" ,תחזית"" ,פרויקט"" ,יעשה" ומינוחים וביטויים דומים.
כל מידע צופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס על מידע קיים של החברה ,ובנוסף על ציפיות והערכות עכשוויות של החברה בקשר להתפתחויות עתידיות ומגמות ,ועל ההשפעה של ההתפתחויות ושל המגמות.
למרות שאנו מאמינים שההנחות שעליהן מבוססת כל הצהרה צופה פני עתיד הן סבירות ,כל הנחה שכזו יכולה להתברר כלא מדויקת וההצרה צופה פני העתיד המבוססת על הנחה כאמור יכולה להתברר כשגויה.
עסקינו ופעולותינו כוללים סיכונים וחוסר וודאות ,רבים מהם אינם בשליטתנו ,וכל אחד מהם ,או כל צירוף שלהם ,עלול להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות שלנו ועל השאלה האם ההצהרות צופות פני העתיד

יתבררו בסופו של דבר כנכונות .הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על ציפיות עכשוויות והן לא בטוחה לביצוע עתידי.
תוצאות ממשיות ומגמות בעתיד עשויות להשתנות משמעותית מאלו שהוצגו או השתמעו מכל הצהרה צופה פני עתיד במצגת זו ,כתלות במגוון גורמים ,לרבות אלו אשר מתוארים ביתר פירוט בדוחות התקופתיים
והשנתיים של החברה תחת הכותרת "גורמי סיכון".
כל הצהרות צופות פני עתיד ,בכתב ובעל פה ,אשר ניתן לייחס אלינו או אל אנשים הפועלים מטעמנו תואמות להצהרות הקודמות .למעט החובה לגלות מידע כנדרש לפי חוקי ניירות ערך החלים ,איננו מתחייבים
לעדכן כל מידע הכלול במצגת זו או לפרסם את תוצאות כל שינוי לכל הצהרה אשר עשוי להיעשות על מנת לשקף אירועים או נסיבות שקרו ,או שנעשינו מודעים להם ,לאחר תאריך מצגת זו.
המידע הכלול כאן אינו מהווה תשקיף או מסמך הצעה אחר ,ואינו מהווה או יוצר כל הזמנה או הצעה למכור או חלק ממנה ,או כל שידול של כל הזמנה או הצעה לקנות או להירשם לקנייה ,ניירות ערך כלשהם של

גזית-גלוב בע"מ או כל תאגיד אחר ,ובנוסף המידע או כל חלק ממנו או עובדת הפצתו אינם מהווים בסיס או אפשרות להסתמך עליהם בקשר עם ,כל פעולה ,חוזה ,התחייבות או בקשר לניירות הערך של גזית-גלוב
בע"מ.
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דורון לביא סגלסון
מנהל קשרי משקיעים
dlavi@gazitgroup.com
+972.3.6948037

THANK YOU FOR YOUR TIME.

עדי ימיני

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
+972.3.6948000

אמצעי תקשורת

