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GREAT THINGS HAPPEN WHEN 
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

השלמת עסקת  
אטריום

2022 פברואר



DISCLAIMER
לרבות ,)1968 – )התשכ"ח ערך ניירות בחוק 32א בסעיף כהגדרתו עתיד פני צופות הצהרות לכלול עשויה זו מצגת
עתידיים לאירועים המתייחסים תפעוליים ונתונים צפויות סינרגיות פיננסיים, נתונים אומדנים, הערכות, תחזיות,
לפרויקטים ביחס ונתונים תחזיות שלה, המוחזקות והחברות החברה בשליטת ואינה ודאית אינה שהתממשותם
זה מידע אחרים. פיננסים נתונים נכסים, ומימוש השקעה תוכנית לפיתוח, זמנים לוחות צפי ופיתוח, בתכנון
שצברה המקצועי והידע העבר ניסיון פי על נעשתה אשר החברה של הסובייקטיבית הערכתה על מבוסס כאמור,
של עכשוויות והערכות ציפיות על ובנוסף שלה המוחזקות והחברות החברה של קיים מידע בסיס על החברה,
שידועים כפי והכל החברה, פעילות על הצפויה השפעתן ועל ומגמות, עתידיות להתפתחויות בקשר החברה

זו. מצגת פרסום במועד לחברה
יכולה שכזו הנחה כל סבירות, הן עתיד פני צופה הצהרה כל מבוססת שעליהן שההנחות מאמינים שאנו למרות
ומגמות ממשיות תוצאות כשגויה. להתברר עלולה כאמור הנחה על המבוססת וההצהרה מדויקת, כלא להתברר
כתלות זו, במצגת עתיד פני צופה הצהרה מכל השתמעו או שהוצגו מאלו משמעותית להשתנות עשויות בעתיד
בדוח כמפורט שלה המוחזקות והחברות החברה פעילות את המאפיינים הסיכון גורמי לרבות גורמים, במגוון
פרק תחת זאת ובכלל בישראל, הערך ניירות לרשות וסיפקנו הגשנו אותו אחר ובמידע החברה של התקופתי
שינויים גאוגרפיים, אזורים על המשפיעים כלכליים תנאים ביניהם החברה, של התקופתי בדוח סיכון" "גורמי
ופיתוח חידוש בתחום בפעילות הכרוכים סיכונים מהותיים, ושוכרים השיווק רשתות של השכירות במדיניות
באזורי והגיאופוליטית הכלכלית בסביבה ההתפתחויות אחרות, והוצאות תפעול בהוצאות גידול תחרות, נכסים,
קבלת וכן והשפעותיה, הקורונה למגיפת לב בשים לרבות שלה, המוחזקות והחברות החברה של הפעילות
תוצאות כן ועל החברה של ההשקעות תוכנית והשלמת הפיתוח, פוטנציאל למיצוי הנדרשים רגולטוריים אישורים

זו. במצגת מהאמור מהותי באופן שונות להיות עלולות החברה, של הפעילות
או זו במצגת הכלול מידע כל לעדכן מתחייבים איננו ערך, ניירות דיני לפי כנדרש מידע לגלות החובה למעט
או שקרו, נסיבות או אירועים לשקף מנת על להיעשות עשוי אשר הצהרה לכל שינוי כל תוצאות את לפרסם

זו. מצגת תאריך לאחר להם, מודעים שנעשינו
למכור הצעה או הזמנה כל יוצר או מהווה ואינו אחר, הצעה מסמך או תשקיף מהווה אינו זו במצגת הכלול המידע
גזית-גלוב של כלשהם ערך ניירות לקנייה, להירשם או לקנות הצעה או הזמנה כל של שידול כל או ממנה, חלק או
אפשרות או בסיס מהווים אינם הפצתו עובדת או ממנו חלק כל או המידע ובנוסף אחר, תאגיד כל או בע"מ

החברה. של הערך לניירות בקשר או התחייבות חוזה, פעולה, כל עם בקשר עליהם להסתמך
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יתרונות המיזוג

3

04
גמישות בתפעול  

בנייה ופיתוח , הנכסים
של נכסים חדשים  

ומכירת נכסים שאינם  
נכסי ליבה

03
מימוניות  סינרגיות

חסכון צפוי של  
מיליון ש" ח  30-40 כ-

בשנה במהלך  
השנתיים הבאות

02
תפעוליות סינרגיות
חסכון צפוי של כ-

מיליון ש"ח  11-18
בשנה  

06
יצירת מותג 

G בינלאומי מוביל
וחיזוק הקשרים עם 
דיירים בינלאומיים

05
הוספת נכסים לא  
7 משועבדים של כ-

מיליארד ש"ח לסולו  
של גזית

01
מחיר אטרקטיבי

הנחה על   21% כ-
EPRA NRV ה-

FFO מיידית ל- ותוספת
ש"ח 0.19 של כ-

למניה



GAZIT
GLOBE

תהליך רכישת אטריום 
בשנתיים האחרונות
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אירו למניה  במהלך  מהחברה בשער ממוצע של 2.68 15% רכישת כ-
משבר הק ורונה 

אירו למניה 3.63 מניות המיעוט ב- 25% רכישת כ-

40% סה"כ רכישת כ-
3.23 מיליון מניות( במחיר ממוצע של כ- מאטריום )173.3

EPRA NRV ממחיר ה- 21% בהנחה של כ-
30/9/2021 אירו למניה ל- 4.11 כ-

סירוב בעלי מניות המיעוט )40%( להצעת הרכש 
אירו למניה במחיר 3.75 באוגוסט 2019



GAZIT
GLOBE

גזית לפני/אחרי

5

אחרי העסקהלפני העסקה

החזקות פרט יות 
וציבוריות 01

2021
55%

פרטי

45%
ציבורי

2022
90%

פרטי

10%
ציבורי

תוספת נזילות מיליארד ש"ח03 1.5 כ-

תוספת נכסים 
לא משועבדים מיליארד ש"ח04 7.0 כ-

פיזור 
גיאוגרפי 0222%

ישראל

11%
ארה"ב וקנדה

11%
ברזיל

10%
צפון אירופה

27%
מרכז אירופה

3%
מזרח אירופה

26%
ישראל

15%
ארה"ב וקנדה

15%
ברזיל

2%
מזרח אירופה

20%
צפון אירופה

22%
מרכז אירופה



GAZIT
GLOBE

אטריום כרטיס ביקור

פולין 64%
ורשה 38%

פולין )אחר( 26%

רוסיה 10%
סלובקיה 5%

צ'כיה 21%
צ'כיה )אחר( 4%

פראג 17% אירו
2.5
מיליארד 

נכסים מניבים
6.6%תשואה

מיליארד אירו שווי 
נכסים מניבים  

ונכסים בפיתוח
2.7

מיליארד אירו  
בפולין 1.6

מיליארד אירו  
בצ'כיה 0.5

חלוקת תיק השקעות לפי מדינות

שיעור  
תפוסה 92.6%

מיליארד ש" ח 
נכסים לא  
משועבדים

כ-7

GAZIT
GLOBE

6

נכסים 
מניבים 26

30/9/2021: נתונים ליום

ממוקמים  
55%בוורשה ופראג



GAZIT
GLOBE

אטריום אסטרטגיה
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ATRIUM 2014

מסחר

אג
30%

ורשה + פר
מרכז ומזרח  

אירופה

ות
7
מדינ

€17
כס בממוצע

M
םערך נ

153
מספר נכסי

ATRIUM 30.9.2021
מסחר ודיור להשכרה

אג
55%

ורשה + פר
מיקוד

בפורטפוליו  
אורבני

בעלי אורבניים נכסים
נוספות בנייה זכויות פוטנציאל ת

4
מדינו

רכישת יחידות  
דיור להשכרה 650

€94
כס בממוצע

M
סיםערך נ

26
מספר נכ

ATRIUM 2025

יצירת ערך על ידי  השכרה 
אגרסיבית ופיתוח זכויות בנייה  

בנכסים קיימים

אסטרטגיה  
בתחום  

המגורים 
להשכרה

חברה מובילה בתחום  
הדיור להשכרה בפולין

ערים מובילות. מרכז ורשה
>5,000 יעד

יחידות דיור

אסטרטגיה  
בתחום המסחר

60%
40%מסחר

מגורים  
להשכרה

ת
2
מדינו



GAZIT
GLOBE Wars Sawa Junior

אחד המרכזים המסחריים המרכזיים ביותר בוורשה. 
ממוקם מול מרכז הקונגרסים המפורסם ומול שתי 
תחנות מטרו ובכניסה לעיר העתיקה. בשנת 2019

מיליון איש על פני המרכז. 60 חלפו למעלה מ-

וורשה, פולין

8

אפשרות לתוספת בניי ה 
משמעותית בלב וורשה

הגדולה  חנות אדידס
במרכז אירופה



GAZIT
GLOBE Wars Sawa Junior

פולין, וורשה

GAZIT
GLOBE

9

אלף מ"ר  38.9
שטח להשכר ה 

דונם 9.1
שטח קרקע

€297M
שווי שוק

9
מספר שוכרים

פוטנציאל פיתוח
לבנות בתוספת לנכס הקיים בנייני משרדים, 

מגורים ומלונאות
Norman Foster :אדריכל

נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



GAZIT
GLOBE Atrium Promenada

וורשה, פולין

GAZIT
GLOBE

10

אלף מ"ר  63
שטח להשכר ה 

תכנית
מ"ר  הוספת בניין משרדים בשטח של כ-8,000
יחידות דיור בצמ וד  2,000 מעל הנכס ובניית כ-

יחידות בבנייה לנכס, מתוכם 200

€285M
שווי שוק

142
מספר שוכרים

נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



GAZIT
GLOBE

יישום האסטרטגיה בתחום המגורים להשכרה
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יחידות בערים   4,500 למעלה מ-
מרכזיות בפולין בשלבים שונים

GAZIT
GLOBE

2,500 כ-
יחידות מיוע דות 

להקמה על קרקעות 
בבעלות אטריום  

2,000 כ-
Pipeline-יחידות ב

רכישות



GAZIT
GLOBE

וורשה, פרומנדה דיור להשכרה -
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מ"ר  30 כ-
גודל ממוצע של דירות 

סטודיו וחדר אחד

פרומנדה

יחידות800

יחידות  1,100
נוספות

החלה בניית  
200

יחידות דיור

קהל היעד הינם  
צעירים בעלי  

מקצועות חופשיים

יחידות הדיור יושכרו מרוהטות באופן מלא

אזור עם ביקוש גבוה, בעל נגישות גבוהה לתח בורה 
הציבורית ובסמוך לתחנת המטרו העתידית

הבנייה תושלם בשלבים החל משנת 2023

יחידות דיו ר להשכרה  800 בניינים הכוללים כ- בניית 5
מעל קומת מסחר קרקע

מ"ר 9,300 חלקת קרקע בבעלות אטריום בשטח של כ-
בצמוד למרכז המסחרי אטריום פרומנדה בוורשה

החלה בניית השלב הראשון בפרויקט

יחידות בקרקע הצמודה לנכס 1,100 בניית עוד כ-



GAZIT
GLOBE

וורשה וקראקוב דיור להשכרה -
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יחידות דיור  רכישת 650
בשני נכסים בסכום של  

מיליון אירו כ-53
הנכסים ממוקמים בוורשה 

וקראקוב, פולין. שתי הערי ם 
הגדולות בפולין

קהל היעד הינו בעלי  
מקצועות חופשיים 

ומשפחות צעירות

צבר רכישות עתידי בטוו ח 
הזמן הקצר עד בינוני  

בערים מרכזיות בפולין

Wtochy הנכס ממוקם בחלקה המערבי של העיר ברובע
הנכס נמצא בקרבת תחבורה ציבורית וקרוב לשדה 

התעופה הבינלאומי ולרובע המשרדים מוקוטוב

וורשה
"רוביקון"

Krowodrza הנכס ממוקם בחלקה הצפון מערבי של העיר ברובע
דקות נסיעה מהכיכר המרכזית של העיר ותחנת הרכבת  10

ובסמיכות למרכז מסחרי
Bailce נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית בקרבת שדה התעופה

קראקוב



GAZIT
GLOBE

במבט קדימה
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השלמת 5,000
יחידות דיור להשכרה עד 2025

מיליון אירו   500
מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה

בנכסי ליבה שהושלמה   JV יצירת
השבחתם

פיתוח והרחבת הפרויקטים פרומנדה  
War Sawa Junior-ו



GAZIT
GLOBE

יישום  
אסטרטגיה
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02
באמצעות

2018בשנת 
ממונפת של   IRR תשואת EQYONE מיזוג מוצלח של

REGENCY ומימוש מניות REGENCY עם 21% כ-
הפרטית   הקמת גזית הורייזון

2019בשנת 
מימוש מוצלח של יתרת ההחזקה ב-FCR בתשואת 

20% ממונפת של כ- IRR 
2021בשנת 

השלמת מיזוג גזית ישראל לתוך גזית גלוב
2022בשנת 

השלמת רכישת המיעוט בחברת אטריום

שנים לחברה   5 הפיכת גזית ב-
תפעולית מלאה

בשנת 2015
מהחברה הייתה בהחזקה פרטית   20% כ-

לאחר השלמת העסקה   בשנת 2022
מהחברה הינה בהחזקה פרטית 90% כ-

01

GAZIT
GLOBE



ARKADI PANKRC

נספחים



GAZIT
GLOBE

למה וורשה?
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דמוגרפיה ושוק עבודה מנ וע 01
צמיחה

1.8
מיליון תושבים

כ-4%
צמיחת האוכלוסייה 

בשנים הבאות  

כ-4.5%
צמיחה במשכורת  
הממוצעת השנתית

מרכזי שירותים מנ וע 02
צמיחה

כ-279
מרכזי שירות  

בוורשה

64,000
עובדים במגזר  

השירותים

כ-14%
גידול ממוצע במס פר 

מקומות העבודה 
בשנים 2016-2020

267,600
סטודנטי ם 

ובוגרים

השכלה מנ וע 03
צמיחה

69
אוניברסיטאות  

ומכללות

שוק דיור להשכרה שאינו מפותח
מלאי יחידות לדיור להשכרה 12%-10%

בעלות של משקיעים פרטיים

מחסור בהיצע יחידות

ביקושים עולים
 JLL:מקור



GAZIT
GLOBE

(המשך)? למה וורשה

18
  Green Street:מקור

גידול ריאלי בהכנסה הפנויה לנפש
אחד הגורמים התומכים בדיור להשכרה הינו גידול ריאלי בהכנס ה 

הפנויה לנפש
הגידול בהכנסה הפנויה תורם ליכולת לשלם שכר דירה גבוה יותר

הגידול בהכנסה הפנויה בערים בפולין גבוה מאשר בערים במערב  
אירופה

במשך שנים תאגידים בינלאומיים ובנקים מובילים מיקמו את  
הבק-אופיס שלהם בפולין, מומחים מעריכים בעתיד כי כמות  

המשרות בתאגידים אלו ימשיכו לצמוח ולייצר ערך לשוק  
התעסוקה המקומי

יחס חוב תוצר לעומת אחוז האבטלה
מיתרונות החברות באיחוד האירופי, תוך שמירה על  פולין נהנת
אוטונומיה ושליטה על המדיניות המוניטרית המקומית, על ידי  

מטבע משלה

פולין נמצאת במצב יציב מבחינה פיסקלית ומתיישרת עם מדינות  
אחרות בצפון אירופה כמו: צרפת, איטליה, וספרד

לפולין  קיימת היכולת לקבוע שער ריבית המתאימה לתנאי השוק 
המקומי



GAZIT
GLOBE

Wars Sawa Junior  |  GLA: 38,400

GALERIA DOMINIKANSKA  |  GLA: 32,600

נכסים נבחרים
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Atrium Promenada |  GLA:  63,000

Warsaw and Wroclaw

Atrium Targowek |  GLA: 40,400

Atrium Pankrac |  GLA: 39,600

Atrium Flora  |  GLA: 39,800

Prague



GAZIT
GLOBE Atrium Targowek

וורשה, פולין

אלף מ"ר  40.4
שטח להשכר ה 

תוספת עתידית
מ"ר 12,000 כ-

€229M
שווי שוק

135
מספר שוכרים

GAZIT
GLOBE

20
נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



GAZIT
GLOBE Galeria Dominikanska

וורצלאב, פולין, עיר ההיי טק של פולין , 
בלב מרכז העסקים

אלף מ"ר  32.6
שטח להשכר ה 

€178M
שווי שוק

93
מספר שוכרים

GAZIT
GLOBE

21
נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



GAZIT
GLOBE Atrium Pankrac

בעלות| פראג, צ'כיה   75% 

שוכרי עוגן

אלף מ"ר  29.2
שטח להשכר ה 

בלב מרכז העסקים של פארג, 
עם תחנת מטרו קיימת בנכס

€180M
שווי שוק  

)חלק החברה(

115
מספר שוכרים

קרקע עם זכויות לבניין משרדים בשטח 
מ"ר 10,000 כ-

GAZIT
GLOBE

22
נתונים ליום: 31/12/2020



GAZIT
GLOBE Atrium Flora

פראג, צ'כיה

אלף מ"ר  39.8
שטח להשכר ה 

ממוקם במרכז העירוני הצפוף  
עם תחנת מטרו בנכס

€229M
שווי שוק

104
מספר שוכרים

GAZIT
GLOBE

23
נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



GAZIT
GLOBE Wars Sawa Junior

וורשה, פולין

GAZIT
GLOBE

24

אלף מ"ר  38.9
שטח להשכר ה 

דונם 9.1
שטח קרקע

€297M
שווי שוק

9
מספר שוכרים

פוטנציאל פיתוח
לבנות בתוספת לנכס הקיים בנייני משרדים, 

מגורים ומלונאות
Norman Foster :אדריכל

נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



GAZIT
GLOBE Atrium Promenada

וורשה, פולין

GAZIT
GLOBE

25

אלף מ"ר  63
שטח להשכר ה 

תכנית
מ"ר  הוספת בניין משרדים בשטח של כ-8,000
יחידות דיור בצמ וד  2,000 מעל הנכס ובניית כ-

יחידות בבנייה לנכס, מתוכם 200

€285M
שווי שוק

142
מספר שוכרים

נתונים ליום: 31/12/2020

שוכרי עוגן



ATRIUM PROMENADA

GREAT THINGS HAPPEN WHEN 
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

פרטי  
התקשרות:

עדי ימיני
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

אור אקרמן
מנהל קשרי משקיעים

oackerman@gazitgroup.com
+972.3.6948000
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