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מנכ"ל גזית גלוב רוני סופר הודיע על פרישתו מהקבוצה אחרי  19שנה
רחל (רוחה) לוין תמונה למנכ"ל קב' גזית גלוב
בתקופת כהונתו עלה שווי השוק של החברה בכ 165% -מ 3.25 -מיליארד שקל ב2009 -
ל 8.6 -מיליארד שקל ב 2015 -והתשואה לבעלי המניות עמדה על כ 140% -לעומת עלייה של
כ 75% -במדד נדל"ן ;15
חיים כצמן ודורי סגל" :רוני הוא מאבני היסוד של הקבוצה ושותף מלא בהפיכתה לקבוצה גלובלית
שפועלת ביותר מ 20 -מדינות עם היקף נכסים מנוהל של כ 21 -מיליארד דולר"
אחרי  19שנים בקבוצת גזית גלוב ,הודיע היום רוני סופר ,מנכ"ל הקבוצה ,כי יסיים את תפקידו לקראת סוף השנה,
אחרי כשש שנים וחצי בתפקיד המנכ"ל .את סופר תחליף רחל (רוחה) לוין ,ששימשה בשש השנים האחרונות כמנכ"ל
החברה הבת האירופית אטריום ,וכיום משמשת כיו"ר גזית ישראל ,כסגן יו"ר דירקטוריון אטריום וכדירקטורית
בגזית גלוב ובסיטיקון.
סופר ( )44הצטרף לקבוצת גזית גלוב ב 1997 -כאנליסט ומאז מילא בה שורה של תפקידי ניהול בכירים .במהלך כהונתו
רכש מומחיות בתחומי הנדל"ן הרפואי והנדל"ן הקמעונאי ,והיה מעורב בפעילות המיזוגים והרכישות ובפיתוח
הבינלאומי של הקבוצה .ב 2001 -מונה לסמנכ"ל הקבוצה ,ושנה לאחר מכן מונה לנשיא ומנכ"ל גזית גלוב ארה"ב ועבר
להתגורר במיאמי ,פלורידה ,שם הקים וניהל את פיתוח פעילות הנדל"ן הרפואי )- (Healthcare Real Estate
פלטפורמה פרטית בבעלות גזית גלוב ,במקביל לעבודתו בתחום המיזוגים והרכישות בקבוצה ומול שוקי ההון בארץ
ובעולם.
ב 2009-מונה סופר למנכ"ל קב' גזית גלוב ,במקביל לתפקידיו כנשיא וכמנכ"ל  Gazit Group USAחברת בת פרטית
של גזית-גלוב בארה"ב ,כיו"ר פעיל של  ProMed Propertiesוכדירקטור בחברה הבת האירופית אטריום ,בגזית
ברזיל ובחברות בת פרטיות נוספות של הקבוצה בעולם .במהלך כהונתו כמנכ"ל קב' גזית גלוב הוביל סופר את הנפקת
החברה למסחר בבורסת ניו-יורק ( )NYSEורישום למסחר בבורסת טורונטו .לפני כמה חודשים נענה סופר לבקשת
דירקטוריון החברה לשמש כמנכ"ל זמני של קבוצת דורי ,על מנת לסייע במאמצי שיקומה.
בתקופת כהונתו כמנכ"ל קב' גזית גלוב ,עמדה התשואה לבעלי המניות על כ 140% -לעומת עלייה של כ 75% -במדד
נדל"ן  ;15שווי השוק של החברה עלה בכ 165% -מ 3.25 -מיליארד שקל ב 2009 -ל 8.6 -מיליארד שקל ב;2015 -
הדיבידנד השנתי שהחברה משלמת לבעלי המניות עלה ב 30% -מ 1.42 -שקלים למניה ל 1.84 -שקלים למניה; שיעור
המינוף ירד מ 66.7% -ל 49.3% -ובעקבות כל אלה עלה הדירוג של החברה על ידי  S&Pמ  A+נגטיב ל  AA-יציב ואילו
הדירוג הניתן על ידי מידרוג עלה מ A1 -נגטיב ל Aa3 -יציב.

חיים כצמן ודורי סגל מסרו" :אנו גאים במסלול הקריירה של רוני ששזור היטב בסיפור הצמיחה הגלובלי של גזית
גלוב .רוני הוא מאבני היסוד של הקבוצה ושותף מלא בהפיכתה לקבוצה גלובלית שפועלת ביותר מ 20 -מדינות עם
היקף נכסים מנוהל של כ 21 -מיליארד דולר .לרוני נכונו עוד שנים ארוכות של תפקידי ניהול בכירים בכל תחום
שיבחר ,וכל חברה תתברך בכישוריו".
סופר מסר היום" :אחרי  19שנים אינטנסיביות בקבוצת גזית גלוב ,שלמעשה שימשה עד היום כמקום העבודה היחיד
שלי ,החלטתי לסיים את תפקידי כמנכ"ל ולפנות לאתגרים אישיים ומקצועיים חדשים .היתה לי הזכות לעבוד באחת
הקבוצות המובילות בתחומן בעולם ולהיות שותף להפיכתה של חברה ישראלית לחברה גלובלית משמעותית .אני אסיר
תודה לחיים כצמן ודורי סגל על הרגשת השותפות המקצועית והחברות שהעניקו לי במשך שנים ארוכות ,כמו להנהלת
הקבוצה ,ההנהלות המקומיות ועובדי הקבוצה בארץ ובעולם".
אודות גזית-גלוב
גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים
מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באיזורים אורבאניים צומחים .גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל
אביב ) (TASE: GZTונכללת במדד ת"א  25ובמדד נדל"ן  15בישראל וכן בבורסה בניו יורק (,)NYSE: GZT
ובבורסת טורונטו ( .)TSX: GZTהקבוצה פעילה בלמעלה מ 20 -מדינות ,מחזיקה ומנהלת  448נכסים המשתרעים
על שטח בנוי להשכרה של כ 6.2 -מיליון מ"ר .שווי נכסי החברה הכולל הינו למעלה מ 75 -מיליארד ש"ח .מידע
נוסף באתר החברהwww.gazit-globe.com:
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