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13 lutego 2008 r. � Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spóùka"), czoùowy deweloper dziaùaj¹cy na 

rynkach wschodz¹cych, ogùasza pomy�lne zakoñczenie oferty publicznej Obligacji Serii B Spóùki, 

przeprowadzonej w Izraelu na podstawie prospektu emisyjnego Spóùki z 3 lutego 2008 r. oraz 

aneksu do prospektu z 11 lutego 2008 r. stanowi¹cego czê�ã prospektu (ù¹cznie zwanych 

"Prospektem").  
 
Na podstawie Prospektu Plaza zaoferowaùa w ofercie publicznej Obligacje Serii B ("Jednostki 
Obligacji Serii B") (na ka¿d¹ Jednostkê Obligacji Serii B przypada Obligacja Serii B o warto�ci 

nominalnej 1000 NIS). Oferta zostaùa przeprowadzona w formie aukcji. Jednostki Obligacji Serii B 

oferowane byùy w drodze aukcji, w której potencjalni inwestorzy okre�lali akceptowany przez 

siebie poziom rocznego oprocentowania Obligacji Serii B, które nie mogùo jednak przekraczaã 

5,4%. 
 
W ramach oferty Obligacji Serii B Plaza otrzymaùa 626 zleceñ kupna 713 538 Jednostek Obligacji 
Serii B, z czego zlecenia dotycz¹ce 79 538 Jednostek Obligacji Serii B zùo¿one zostaùy przez 

inwestorów indywidualnych, natomiast zlecenia dotycz¹ce 634 000 Jednostek Obligacji Serii B 

pochodziùy od inwestorów kwalifikowanych. Roczne oprocentowanie ustalono na poziomie 5,4% 
("Ustalona Stopa Oprocentowania"). W zwi¹zku z powy¿szym, Plaza wyemituje 713 538 

Jednostek Obligacji Serii B, przy czym: 
 
(i) 97 zleceñ zùo¿onych przez inwestorów kwalifikowanych na zakup 634 000 zostaùo przyjêtych 

do realizacji w caùo�ci.  
 
(ii) 529 zleceñ zùo¿onych przez inwestorów indywidualnych na zakup 79 538 Jednostek Obligacji 

Serii B, w których oferowana stopa oprocentowania byùa równa lub ni¿sza od Ustalonej Stopy 

Oprocentowania zostaùo przyjêtych do realizacji w caùo�ci.  
 
 
Stopa oprocentowania Obligacji Serii B w okresie od 13 lutego 2008 r. (planowana data 
rozliczenia) do 30 czerwca 2008 r. (wù¹cznie) wyniesie 2,056%.  
 
Kwota brutto �rodków pozyskanych przez Plaza bezpo�rednio w ramach oferty Jednostek 

Obligacji Serii B wyniosùa ù¹cznie ok. 713,5 mln NIS (okoùo 137 mln EUR) 
 
Zamkniêcie oferty Obligacji Serii B przewidziane jest na dzisiaj. Obligacje Serii B zostan¹ 

wprowadzone do obrotu na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Tel Awiwie ("TASE") 14 lutego 

2008 r. 
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Oferta Obligacji Serii B byùa skierowana wyù¹cznie do obywateli Izraela. 
 
Ponadto Plaza informuje, ¿e 11 lutego 2008 r. Obligacje Serii A Spóùki zostaùy wprowadzone do 

obrotu na TASE, na podstawie prospektu Spóùki z 3 lutego 2008 r.  
 
Komentuj¹c pomy�lnie zakoñczon¹ ofertê publiczn¹, Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny 

Plaza Centers N.V., powiedziaù: 
 
"Po raz kolejny Plaza udowodniùa swoj¹ zdolno�ã do pozyskiwania �rodków w drodze emisji 

wysokiej jako�ci obligacji, o atrakcyjnej stopie procentowej. Jeste�my bardzo zadowoleni, ¿e udaùo 

nam siê zdobyã zainteresowanie inwestorów rynku obligacji i ¿e fundusze, które zdobyli�my dadz¹ 

nam dodatkow¹ elastyczno�ã finansow¹ i siùê do kontynuacji budowy wysokiej jako�ci centrów 

handlowo-rozrywkowych na rynkach rozwijaj¹cych siê, na których operujemy."  
 
 
Informacje o Plaza Centers N.V.  
 
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest czoùowym deweloperem dziaùaj¹cym na rynkach 

wschodz¹cych, gdzie Spóùka realizuje przedsiêwziêcia budowy centrów handlowo-rozrywkowych. 
Spóùka koncentruje siê na budowie takich centrów zarówno w stolicach poszczególnych krajów, 

jak i w du¿ych o�rodkach regionalnych; ponadto, w wypadku pojawienia siê atrakcyjnych 

perspektyw rozbudowy, realizuje projekty rozbudowy ju¿ istniej¹cych centrów. Spóùka jest 

notowana na dwóch gieùdach: na rynku gùównym Londyñskiej Gieùdy Papierów Warto�ciowych 

oraz, od 19 paêdziernika 2007 r., na Gieùdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie (LSE: 

"PLAZ", GPW: "PLZ/PLAZACNTR"). Spóùka Plaza Centers N.V. jest podmiotem po�rednio 

zale¿nym izraelskiej spóùki Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), której akcje s¹ notowane na Gieùdzie 

Papierów Warto�ciowych w Tel Awiwie oraz na Rynku Globalnym NASDAQ w Stanach 

Zjednoczonych.  
 
Spóùka Plaza Centers jest czùonkiem Grupy Europe Israel kontrolowanej przez jej zaùo¿yciela, 

Mordechaya Zissera. Od ponad 11 lat Grupa zajmuje siê budow¹ nieruchomo�ci na rynkach 

rozwijaj¹cych siê.  
 
Dalsze informacje mo¿na uzyskaã od nastêpuj¹cych osób:  
 
Plaza Centers 
Mordechay Zisser, Prezes Zarz¹du Grupy +972 3 608 6000 
Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny +36 1 462 7221 
Roy Linden, Dyrektor Finansowy +36 1 462 7105 
 
Financial Dynamics  
Stephanie Highett / Laurence Jones +44 20 7831 3113  
 
 
Podstawa prawna: 
par. 36 rozporz¹dzenia z Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji 

bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych 
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PLAZA CENTERS N.V. ANNOUNCES THE RESULTS OF A PUBLIC OFFERING OF 

NOTES IN ISRAEL 

 
February 13, 2008 � Plaza Centers N.V. ("Plaza" or the "Company"), a leading emerging 
markets property developer, announces that yesterday it completed a successful public 
offering in Israel of Series B Notes of Plaza pursuant to Plaza's prospectus dated February 3, 
2008 and the complementary notice dated February 11, 2008 which constitute part of the 
prospectus (collectively, the "Prospectus").  
 
In the Prospectus, Plaza offered to the public Series B Notes ("Series B Units") (each Series 
B Unit consists of NIS 1,000 par value Series B Notes).  The offering was conducted in a 
tender. Series B Units were offered by a tender on the annual interest rate borne by Series B 
Notes which could not have exceeded 5.4%. 
 
In the context of the offering of Series B Notes, Plaza has received ��� orders for the 
purchase of 713,538 Series B Units out of which 79,538 Series B Units were received from 
the public and 634,000 Series B Units were received from classified investors. The annual 
interest rate was set to 5.4% (the "Determined Interest Rate").  Accordingly, Plaza will issue 
713,538 Series B Note Units as follows: 

 
 

(i) 97 orders received from classified investors for the purchase of 634,000 Series 
B Units were accepted in full. 

 
(ii) 529 orders received from the public for the purchase of 79,538 Series B Units 

in which the proposed interest rate was equal or below the Determined Interest 
Rate were accepted in full.  

 
The interest rate to be borne by the Series B Notes with respect to the period commencing 
on February 13, 2008 (the expected date of clearance) and ending on June 30, 2008 
(inclusive) will be 2.056%. 
 
The immediate gross proceeds to Plaza from the offering of Series B Note Units totaled 
approximately NIS 713.5 million (approximately �137 million). 
 
The issue of the Series B Units is expected to be completed today. The Series B Notes, as 
discussed above, are expected to be listed for trade on the Tel Aviv Stock Exchange (the 
�TASE�) on February 14, 2008.  
 
The offering of the Series B Notes was made to persons in Israel only. 
 
 
In addition, Plaza announces that the Listing of the Series A Notes of Plaza on the TASE, 
pursuant to Plaza's prospectus dated February 3, 2008, was completed on February 11, 
2008. 
 

Commenting on the successful public offering, Ran Shtarkman, President and CEO of 

Plaza Centers N.V., said: 
 



�Plaza has once again shown its ability to raise finance through the issuance of highly rated 
bonds with favorable interest rates. We are very pleased to have yet again secured the 
support of Bond investors and the funds we have raised will provide us with substantial 
additional financial flexibility and firepower to continue the development of high quality 
shopping and entertainment centres throughout the emerging markets in which we operate.� 
 

 

About Plaza Centers N.V.  
 
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) is a leading emerging markets developer of 
shopping and entertainment centres.  It focuses on constructing new centres and, where there 
is significant redevelopment potential, redeveloping existing centres in both capital cities and 
important regional centres. The Company is dual listed on the Main Board of the London 
Stock Exchange and, as of 19 October 2007, the Warsaw Stock Exchange (LSE:�PLAZ�, 
WSE: �PLZ/PLAZACNTR�). Plaza Centers N.V.  is an indirect subsidiary of Elbit Imaging Ltd. 
(�EIL�), an Israeli public company whose shares are traded on both the Tel Aviv Stock 
Exchange in Israel and the NASDAQ Global Market in the United States.  

 
Plaza Centers is a member of the Europe Israel Group of companies which is controlled by its 
founder, Mr Mordechay Zisser.  It has been active in real estate development in emerging 
markets for over 12 years. 
 

 

For further details, please contact:  

 

Plaza Centers 

Mordechay Zisser, Chairman 

Ran Shtarkman, President and CEO 

Roy Linden, CFO 

 

+972 3 608 6000 

+36 1 462 7221 

+36 1 462 7105 

 

Financial Dynamics  

Stephanie Highett / Laurence Jones 

 

+44 20 7831 3113 

 


