09.03.2016

דירקטוריון גזית-גלוב אישר תיקון לתקנון במסגרתו יובאו מדי שנה למינוי כל
הדירקטורים שאינם חיצוניים
זהבית כהן ,מנכ"לית אייפקס ישראל ,מונתה לדירקטורית בגזית-גלוב

תל אביב 9 ,במרץ  ,2016גזית-גלוב ) ,(NYSE; TSX; TASE: GZTאחת מחברות הנדל"ן המובילות בעולם ,המתמחה
בניהול ,רכישה ,פיתוח ופיתוח מחדש של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים באזורים אורבאניים צומחים
מודיעה כי דירקטוריון גזית-גלוב אישר תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה לעניין מינוי דירקטורים בחברה ,כך
שלעומת מנגנון המינוי המדורג ( )Staggered Boardהקיים כיום ,יובאו מדי שנה למינוי כל הדירקטורים בחברה
אשר אינם דירקטורים חיצוניים.
חיים כצמן ,בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון גזית גלוב ,מסר" :השינוי במתכונת הדירקטוריון מיועד להגביר את
האיכות הגבוהה של המימשל התאגידי בקבוצה ,ולהתאימו למקובל בחברות גלובליות מובילות .אנו רואים חשיבות
רב ה בהעמדת הדירקטורים לבחירה מדי שנה ,משום שהדבר מעניק לחברה גמישות ניהולית ומאפשר לכלל בעלי
המניות מן הציבור ,להשפיע באמצעות האסיפה הכללית על מינוי דירקטורים".
בנוסף ,הודיע הדירקטוריון על סיום כהונתו של הדירקטור שי פילפל ועל מינויה של זהבית כהן ,שותפה בקרן
אייפקס העולמית ומנכ"לית המשרד הישראלי ,לדירקטורית בחברה .לכהן ניסיון רב במיזוגים ורכישות ,תחום בו
תוכל לתרום ליישום האסטרטגיה של גזית-גלוב .היא כיהנה בעבר כיו"ר הדירקטוריונים של תנובה ופסגות ,ובטרם
הצטרפה לאייפקס ,כיהנה כמשנה למנכ"ל וכסמנכ"ל כספים בקבוצת איי.די.בי ,כסמנכ"לית בChase Manhattan -
 Bankועוד .לכהן תואר ראשון מאוניברסיטת  ,Duquesneתואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת פיטסבורג ותואר
שני נוסף מבי"ס  ,Whartonאוניברסיטת פנסילבניה .היא משמשת כמרצה לכלכלה וראיית חשבון בבי"ס .Wharton
גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני
סופרמרקטים ביותר מ 20 -מדינות ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים .גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל
אביב ) (TASE: GZTונכללת במדד ת"א  25ובמדד נדל"ן  15בישראל וכן בבורסה בניו יורק ( ,)NYSE: GZTובבורסת טורונטו
( .)TSX: GZTליום  30בספטמבר  2015הקבוצה מחזיקה ומנהלת  458נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ6.6 -
מיליון מ"ר .שווי נכסי החברה הכולל הינו יותר מ 80 -מיליארד ש"ח.
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