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 באירופה Data Centers-רחיבה את פעילותה בתחום הקבוצת עזריאלי מ

וקרקע סמוכה עם פוטנציאל הרחבה משמעותי פעיל  Data Centerרוכשת  הקבוצה

, MW 7.4-בהיקף של כקיימים עם חוזים בלונדון  40MWלפיתוח עתידי בהיקף כולל של 

 .מיליון ש"ח( 220-מיליון ליש"ט )כ 52-בהשקעה של כ

 

 Data Center מחזיקה ומתפעלת החברה חתמה על הסכם לרכישת במסגרת העסקה, קבוצת עזריאלי 

. 7.4MW-של כנוכחי שנים ובהיקף  5-בלונדון לה הסכמי שכירות עם לקוחות לתקופה ממוצעת של כ

וחשמל  פוטנציאל בניה ופיתוח עתידיבמקביל, עזריאלי רוכשת קרקע צמודה כאשר על שתי הקרקעות קיים 

 .MW40בהיקף של ירוק זמין 

 העסקה כפופה לתנאים מתלים המקובלים בעסקאות מסוג זה.

 

הנורבגית, המוחזקת במלואה על ידי קבוצת עזריאלי, שמה לה Green Mountain חברת עם רכישת 

בהנהלתה ולעשות שימוש האירופי,  Data Centers-בשוק ההקבוצה למטרה להרחיב את נוכחותה 

בשוק  התרחב, בידע המקצועי ובקשריה העסקיים, על מנת לבסס אחיזה ולGreen Mountainשל  המנוסה

של יישום מטרה זו משך עסקה זו מהווה ה. ים ובתשואות גבוהותאשר מאופיין בשיעורי צמיחה גבוה ,זה

בשוק  רגלדריסת  , עםהשני בגודלו בעולם Data Centers-הכניסה דרך לונדון שהינו שוק אמצעות ב

 . זה משמעותי

 
 

Green Mountain תתקשר עם החברה הנרכשת ע"י קבוצת עזריאלי,  100% בשיעור של המוחזקת

מהירים,   time to marketלתמוך ביעדי מתוך כוונה  – שיווק ותפעול של האתרבהסכם למתן שירותי 

כבר כיום, . Green Mountainעמוד בתקני הקיימות המחמירים של שיכדי באת האתר ובמקביל לשדרג 

  :Green Mountainם החזון של ופוטנציאל ליישבעל  והינואנרגיה מתחדשת,  100%-בהאתר נתמך 

"Setting the Green Standard ."גו מחדש באופן תימו ים הניתנים בושירות, האתר וההנרכשת החברה

 .ויהוו חלק אינטגרלי מהפורטפוליו הייחודי שלה Green Mountainתחת מלא 

 

ממנועי הצמיחה  אחדכ Data Centers-התחום אסטרטגית את הגדרנו " קבוצת עזריאלי:יו"ר , דנה עזריאלי

לאספקת  לונדוןב, ואנו בטוחים שמימוש הזדמנות ייחודית זו תציב סטנדרט חדש המשמעותיים של הקבוצה

. החזון שלנו הינו להמשיך ולהתפתח תוך התחשבות בשיקולי איכות סביבהשירותי קישוריות ואחסון מידע 

 Data-השווקים בינלאומיים נוספים, ולונדון הינה מיקום אידיאלי להמשך פיתוח פלטפורמת לבהדרגה 

Centers שלנו". 
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ושמחים לדווח  Data Centers-התחום ממשיכים בפיתוח של  אנחנו " אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי:

תנופת פיתוח אנו נמצאים ב. בתחום בעולם והצומחים המרכזייםמהשווקים היום על עסקה ראשונה בלונדון, 

אחרי  .השלמת הפרויקטים הרבים שבפיתוחעם להכנסות גדל הולך ובקצב תרום לשל הפעילות אשר צפויה 

לבניית פעילות בינלאומית  נובמימוש האסטרטגיה שלמרכזית אבן דרך שהיוותה  Green Mountainכישת ר

 זו צפויה להוות נדבך נוסף בהפיכתנו לשחקן גלובאלי בזירה צומחת זו."העסקה ה, הזבתחום משמעותית 

 

)לאחר רכישה  מיליארד שקל 5.6מעל צת עזריאלי עומד על בקבו Data Centers-הסך השווי של פעילות 

 NOI-הגיע היקף חלקה של עזריאלי ב 2022מפעילות הקבוצה. ברבעון הראשון של  12%-, ומהווה כזו(

, תרומה אשר תלך ותגדל עם השלמת הפרויקטים הרבים נהמיליון ש"ח 120-מפעילות זו לקצב שנתי של כ

( הפעילה בשוק 100%) Green Mountain -( הפעילה בעיקר בצפון אמריקה וב24%) שבפיתוח בקומפאס

 .פיםנוס יםעתידי יםעם הרכישה הנוכחית ופיתוח עיר מרכזיתפיתוח דריסת רגל נוספת ביחד עם האירופאי 
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