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גזיתגלוב :תוצאות הרבעו הראשו לשנת 2010
ההכנסות מהשכרה הסתכמו בכ  1.1מיליארד ש"ח ,גידול של כ  14%לעומת הרבעו המקביל
אשתקד
ה  N.O.Iהסתכ! בכ  734מיליו ש"ח ,גידול של כ  11%לעומת הרבעו המקביל אשתקד
תזרי! המזומני! מפעילות שוטפת הסתכ! ברבעו בכ  88מיליו ש"ח ,גידול של כ 105%
לעומת הרבעו המקביל אשתקד
ה ) F.F.Oללא רווח מפדיו מוקד! של אג"ח( הסתכ! ברבעו בכ  83מיליו ש"ח ) 0.60ש"ח
למניה( לעומת כ  104מיליו ש"ח ) 0.83ש"ח למניה( ברבעו המקביל אשתקד .הירידה נובעת
בעיקר מעסקת החלפת האג"ח להמרה של אטריו! למניות אטריו!

 הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכ! ברבעו בכ  218מיליו ש"ח לעומת כ  267מיליו ש"ח
ברבעו המקביל אשתקד .הירידה ברווח נובעת בעיקר מרווחי! בעלי אופי חד פעמי אשר נרשמו ברבעו
המקביל אשתקד ,כתוצאה מעליה בשיעור ההחזקה בחברות בנות ציבוריות
 ליו! ה 31במר 2010 +לקבוצה יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרי! בלתי מנוצלי! בהיק ,של כ 5.9
מיליארד ש"ח ,מתוכ! כ  1.4מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות שאינ ציבוריות )סולו מורחב(
 במהל .הרבעו השלימה הקבוצה הנפקות הו בהיק ,של כ  401מליו ש"ח וכ הנפקות אג"ח בהיק ,של
כ  639מיליו ש"ח
 התזרי! נטו מנכסי! זהי! ברמת הקבוצה שמר על יציבות ברבעו הראשו  ,שיעור התפוסה ברמת הקבוצה
שמר על רמתו הגבוהה והסתכ! בכ  93.7%לעומת כ  93.6%ביו!  31בדצמבר .2009


יחס החוב נטו לשווי הנכסי )הנגזר בעיקר מהצגת הנדל" להשקעה על פי שוויו ההוג( ירד והסתכ ליו 31
במר!  2010בכ"  63.0%לעומת כ"  63.7%ליו  31בדצמבר  2009וכ"  65.1%ליו  31במר! .2009



ליו!  31במר 2010 +לקבוצה  8נכסי! בפיתוח בשטח של כ"  71.5אלפי מ"ר 19 ,נכסי בפיתוח מחדש וכ
עתודות קרקע נוספות לפיתוח עתידי המוצגי בספרי החברה בס* של כ"  2.9מיליארד ש"ח .העלות הנוספת
הצפויה להשלמת הפרויקטי בביצוע הינה כ"  1מיליארד ש"ח.
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החברה הכריזה על דיבידנד בס* של  0.37ש"ח למניה ,בהתא למדיניות החברה ,הצפוי להיות מחולק ביו
ה" 1ביולי ,הדיבידנד הרבעוני משק ,קצב חלוקה שנתי שלא יפחת מ"  1.48ש"ח למניה לשנת .2010

רוני סופר ,מנכ"ל החברה ,מסר" :ברבעו הראשו של השנה אנו מציגי גידול במרבית הפרמטרי התפעוליי
לצד ירידה מסוימת בתזרי מפעולות ) (FFOלעומת הרבעו המקביל אשתקד .ירידה זו נובעת בעיקר מהשפעות
הקשורות בהשלמת העסקה להחלפת האג"ח להמרה של חברת אטריו למניות אטריו .בראיה ארוכת טווח ועל
רקע קצב השקעות מוגבר במהל* המשבר ,גדל ה"  FFOשל החברה בכ"  60%מרמה של כ"  52מיליו ש"ח ברבעו
הראשו של שנת  2008לרמה של כ" 83מיליו ש"ח ברבעו זה".
סופר ממשי" :.אנו ממשיכי לפעול בהתא לאסטרטגיה העסקית והשמרנות הפיננסית שאפיינה את פעילותנו
מאז ומתמיד .במהל* שני הרבעוני האחרוני התמקדנו בקיטו המנו ,הפיננסי תו* הגדלת יתרות הנזילות של
הקבוצה באמצעות גיוסי חוב בעל מח"מ ארו* ,גיוסי הו ומחזור ההו בדר* של מכירה חלקית של נכסי
לשותפי פיננסיי אסטרטגיי .אנו מאמיני כי האיתנות הפיננסית ,יתרות הנזילות הגבוהות וקווי האשראי
הבלתי מנוצלי לצד מדיניות פיזור הסיכוני במספר כלכלות מובילות בעול ,יאפשרו לנו לנצל הזדמנויות
השקעה אשר עשויות להגיע לשולחננו ,וזאת בי היתר ,על רקע אי הוודאות האחרונה בשווקי הפיננסי
הבינלאומיי".
דגשי! לתוצאות הרבעו הראשו של שנת 2010

)מיליוני ש"ח למעט נתוני! למניה(
הכנסות מהשכרת מבני
N.O.I
 N.O.Iבאיחוד יחסי
רווח גולמי
רווח גולמי מהשכרת מבני
תזרי מזומני מפעילות שוטפת
 F.F.Oבנטרול רווח מפדיו מוקד אל אג"ח
 F.F.Oבנטרול רווח מפדיו מוקד אל אג"ח למניה
השקעות בנדל" להשקעה ,בנדל" להשקעה בפיתוח וברכוש קבוע
הפחתת נדל" להשקעה ונדל" להשקעה בפיתוח:
מאוחד
חלק החברה
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה מדולל למניה
הו עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה
הו עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה
השווי הנכסי של החברה למניה EPRA NAV
 EPRA NNNAVלמניה

ל  3החודשי! שהסתיימו ביו! 31
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***************************************

תזכורת לשיחת ועידה
****************************************

יו! שני 24 ,במאי 2010 ,בשעה   14:00שיחת ועידה לסקירת התוצאות
המעונייני! להשתת ,בשיחה מוזמני! להתקשר מספר דקות
לפני השעה האמורה לטלפו 03 – 9180650 :
שיחת הועידה תלווה במצגת אותה נית להוריד מאתר החברה סמו .לשעת הועידה
 www.gazit-globe.comוכ ממערכות הדיווחי! מגנא ומאיה

אודות גזית גלוב
גזיתגלוב ,חברת הנדל" הגדולה בישראל ,עוסקת ברכישה פיתוח וניהול של נכסי! מניבי! ברחבי העול! תו.
התמקדות במרכזי! מסחריי! מעוגני סופרמרקטי! באזורי! אורבאניי! צומחי! .בנוס ,פועלת החברה
בתחומי הדיור המוג ומבני משרדי! רפואיי! בצפו אמריקה וכ פועלת לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות
בתחומי עיסוקה ו\או בתחומי! משיקי! באזורי פעילותה ובאזורי! נוספי! .הקבוצה מחזיקה ומנהלת כ 650
נכסי! .הנכסי! הנ"ל משתרעי! על שטח בנוי להשכרה של כ  6.3מיליו מ"ר ,מניבי! שכר דירה שנתי בס.
כ 5.4מיליארד ש"ח ורשומי! בספרי החברה לפי שווי הוג של כ  54מיליארד ש"ח.
החברה פועלת מתו .שאיפה מתמדת למקס! את תזרי! המזומני! שלה תו .השבחת נכסיה ולהגדלת תשלומי
הדיבידנד שהחברה מחלקת לבעלי מניותיה לאור .זמ .
אתר החברהhttp://www.gazit-globe.com :

לפרטי! נוספי!
עודד ב חורי
קשרי משקיעי! בע"מ
טל035167620 :
מיילoded@km-ir.co.il :
אתרwww.km-ir.co.il :
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