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 1בנק אגוד לישראל בע"מ מחזיק [בעקיפין]  4.9%מהון המניות של מידרוג בע"מ באמצעות אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ .מניות החברה חסרות אמצעי
שליטה כלשהם.

מידרוג

בנק אגוד לישראל בע"מ
הערכת איתנות פיננסית של הבנק ()BCA
פיקדונות לזמן ארוך ואגרות חוב
כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון)
שטרי הון נדחים (הון משני עליון)
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי
לספיגת הפסדים (הון רובד )2
פיקדונות לזמן קצר

a2.il
Aa3.il
A1.il
)A2.il(hyb

בחינת דירוג עם השלכות חיוביות
בחינת דירוג עם השלכות חיוביות
בחינת דירוג עם השלכות חיוביות

)A3.il(hyb

בחינת דירוג עם השלכות חיוביות

P-1.il

מידרוג מציבה תחת בחינה ) (CREDIT REVIEWעם השלכות חיוביות את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית ( a2.il )BCAשל
בנק אגוד לישראל בע"מ ("הבנק") .כמו כן ,מידרוג מציבה תחת בחינה ) (CREDIT REVIEWעם השלכות חיוביות דירוג  Aa3.ilשל
הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק ,אשר ממשיכים לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה ,של  2רמות דירוג
(נוטשים) ביחס להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית .בנוסף ,מידרוג מציבה תחת בחינה ) (CREDIT REVIEWעם השלכות
חיוביות את דירוגי החובות הנחותים (שאינם מוכרים לצורך באזל  )IIIכדלקמן :דירוג כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון)
 A1.ilודירוג שטרי הון נדחים (הון משני עליון) ) .A2.il(hybדירוגים אלו מגלמים את התנאים החוזיים של המכשירים ובהם את
הנחיתות החוזית של חובות אלו ביחס לחוב הבכיר של הבנק ,את מדרג הבכירות בין החובות הנחותים עצמם וכן את השפעת
מנגנוני ספיגת ההפסדים .כמו כן ,דירוג חובות נחותים אלה מגלם אף הוא הנחה לתמיכת מדינה .בנוסף ,מידרוג מציבה תחת בחינה
( )CREDIT REVIEWעם השלכות חיוביות את דירוג ) A3.il(hybלכתבי ההתחייבות הנדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים
( )CoCoעל ידי מחיקה או מחיקה חלקית (מסווגים כהון רובד  .)2דירוג זה נמוך בנוטש אחד ביחס להערכת ה BCA -ובשלושה
נוטשים ביחס לחוב הבכיר ומגלם את תנאי המכשיר ובהם הנחיתות החוזית ומנגנוני ספיגת ההפסדים של מכשיר זה וללא הנחת
תמיכה חיצונית.
כמו כן ,מידרוג מותירה על כנו דירוג  P-1.ilלפיקדונות לזמן קצר.
הצבת דירוגי הבנק תחת בחינה עם השלכות חיוביות הינה בעקבות הערכת מידרוג להסתברות גבוהה להשלמת המיזוג בין הבנק
לבנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן" :מזרחי טפחות") (הערכת איתנות פיננסית פנימית ( )BCAשל  aa2.ilודירוג פיקדונות לזמן ארוך
ואגרות חוב של  Aaa.ilבאופק יציב) בטווח הזמן הקצר .זאת נוכח ,התקיימותם של התנאים המתלים העיקריים להבנתנו בקשר עם
הסכם המיזוג (להלן" :הצעת רכש") מתאריך ה 28-בנובמבר  ,2017לפיו הבנק צפוי להתמזג עם ולתוך מזרחי טפחות וזאת גם בכפוף
להשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת הרכש על ידי כלל בעלי המניות של הבנק או בדרך מיזוג סטטוטורי אשר ביצועו יהיה
טעון את אישורם של האורגנים המוסמכים בבנק ובמזרחי טפחות .ביום  28לנובמבר  ,2019התקבל בבנק פסק הדין של בית הדין
לתחרות ,לפיו קיבל בית הדין לתחרות את העררים שהגישו בעלי השליטה בבנק ,הבנק ומזרחי טפחות על החלטת מ"מ הממונה על
התחרות להתנגד למיזוג בין הבנק לבין מזרחי טפחות .בנוסף ב 8-בינואר  ,2019הודיעה רשות התחרות כי מיזוגו של הבנק מותנה
במכירת פעילות האשראי בתחום היהלומים של הבנק או של מזרחי טפחות באופן סופי ובלתי חוזר ,וזאת לאחר קבלת אישורו של
הממונה של רוכש הפעילות הנמכרת ותוכן הפעילות הנמכרת .כמו כן ,רשות התחרות התנתה את המיזוג בעדכון הוראת ניהול בנקאי
תקין מס  ,201כך שהדרישה לתוספת בהון תחול רק עבור תאגיד בנקאי שסך נכסיו המאזני גבוה מנתח של  24%מסך הנכסים
המאזניים במערכת.
אנו עשויים לממש את כיוון הבחינה החיובי של דירוגי ההתחייבויות השונות של הבנק ולהשוותם לאלה של מזרחי טפחות ,בכפוף
למיזוג הסופי של הבנק עם ולתוך מזרחי טפחות ,לאחר לקבלת כלל האישורים הנדרשים ,או כאשר תחול ודאות גבוהה לגבי השלמת
המיזוג.
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מידרוג
להערכת מידרוג לא צפוי שינוי מהותי בפרופיל העסקי ,בפרופיל הסיכון ובפרופיל הפיננסי של הבנק ,בטווח הזמן הקצר ועד להשלמת
המיזוג (ככל ויושלם) ,ואלו משתקפים ב BCA -הנוכחי של הבנק .הערכה זו לוקחת בחשבון גם תשלום דיבידנד בסך של  100מיליון
 ,₪שהוכרז לאחרונה .כאשר ,פרופורמה לחלוקת הדיבידנד יחס הלימות ההון רובד  1של הבנק ליום  30בספטמבר  2019היה עומד
על כ 10.35% -ובפער של כ 97 -נקודות בסיס ביחס לדרישת הפיקוח על הבנקים.
בנוסף נציין ,כי ב BCA-הנוכחי גם גילמנו את חשיפת הבנק לסיכונים תפעוליים ובפרט סיכונים טכנולוגיים במידה והמיזוג לא יצא
לפועל .יחד עם זאת ,אנו סבורים כי התארכות תקופת אי הוודאות והשלכתה על עדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק ,עלולה לפגום
בפרופיל העסקי ופרופיל הסיכון של הבנק.
כתבי ההתחייבות הנדחים ואגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג*:
דירוג
מספר נייר ערך
סדרה
בחינה עם השלכות חיוביות
1133503
ח
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1131762
ז
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1124080
יט
A1.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1154764
י
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1157353
יא
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1160167
יב
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1139492
ט
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1161538
יג
Aa3.il
בחינה עם השלכות חיוביות
1139153
כ
)A3.il(hyb
בחינה עם השלכות חיוביות
1141878
כא
)A3.il(hyb
בחינה עם השלכות חיוביות
1115278
שטר הון 1
)A2.il (hyb
בחינה עם השלכות חיוביות
1115286
שטר הון 2
)A2.il (hyb

מועד פירעון סופי
01.06.2020
27.03.2021
04.07.2021
15.09.2022
02.04.2024
05.09.2024
01.03.2025
04.12.2026
11.09.2026
10.09.2027
10.09.2059
10.09.2059

* הונפקו על אגוד הנפקות בע"מ (חברת בת של הבנק) ותמורתם הופקדה בבנק

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש ינואר .2019

אודות החברה
בנק אגוד לישראל בע"מ נוסד בשנת  .1951הבנק נוסד על ידי החברה הכלכלית הארצישראלית (ארה"ב) מניו יורק והחברה הכלכלית
בע"מ  -הלונדונית ,אשר המשיכו את פעילות המחלקה הבנקאית של האגודה הארצישראלית ,אשר החלה בפעילותה בארץ ישראל
עוד בשנת  .1922משנת  1983ועד ליום  17במאי  1993הוחזקה השליטה בבנק על-ידי מדינת ישראל (באמצעות בל"ל בטוחות) ועל
ידי בנק לאומי לישראל בע"מ שרכש את מניות הבנק בשנת  1954ובשנת  1961בעקבות הסכם למכירת גרעין השליטה בבנק ,הועבר
גרעין השליטה בשנת  1993לשלמה אליהו אחזקות בע"מ ,ישעיהו לנדאו אחזקות ( )1993בע"מ ונכסי דוד לובינסקי (אחזקות) 1993
בע"מ .ביום  29אוקטובר  2012חדלה שלמה אליהו אחזקות בע"מ להוות חלק מגרעין השליטה בבנק בעקבות השלמת רכישת
השליטה במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ על ידי מר שלמה אליהו באמצעות אליהו  1959בע"מ (לשעבר אליהו חברה לביטוח
בע"מ) .מניות הבנק רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .לבנק  35סניפים הפזורים ברחבי הארץ (הכוללים מרכז
לבנקאות פרטית) .הבנק מספק ללקוחותיו מגוון שרותי בנקאות .הבנק הוא השישי בגודלו במערכת הבנקאית בישראל עם נתח שוק
של כ 3% -נכון ל 30-בספטמבר  .2019ביום  30ביולי  ,2017התקבלה הודעה מטעם בעלי המניות המחזיקים בגרעין השליטה בבנק,
כי בכוונתם לפעול למכירת החזקותיהם בבנק .ביום  27בנובמבר  ,2018הודיעו בעלי המניות על כוונתם לבצע מיזוג של הבנק עם בנק
מזרחי טפחות בע"מ .ב 30-למאי  ,2018הודיע מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים על התנגדותו לאישור המיזוג הנזכר לעיל .ב6-
באוגוסט 2018 ,הצטרף הבנק לערר של בעלי השליטה ובנק מזרחי טפחות שהוגש בחודש ספטמבר  2018על החלטת מ"מ הממונה
על ההגבלים העסקיים לדחות את בקשת המיזוג בין הבנק לבנק מזרחי .ביום  28לנובמבר  ,2019התקבל בבנק פסק הדין של בית
הדין לתחרות ,לפיו קיבל בית הדין לתחרות את העררים שהוגשו על החלטת מ"מ הממונה שלא לאשר את המיזוג .ביום  9בינואר,
 2019פרסמה הממונה על התחרות את החלטתה באשר לתנאים שיש בהם להפיג את החששות לפגיעה בתחרות עקב מיזוג כאמור,
כמפורט לעיל.
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מידרוג
דוחות קשורים
בנק אגוד לישראל בע"מ  -דוחות קשורים
מתודולוגיה לדירוג בנקים  -דוח מתודולוגי ספטמבר 2019
טבלת זיקות והחזקות
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג
הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il

מידע כללי
תאריך דוח הדירוג:
התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג:
התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:
שם יוזם הדירוג:
שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

14.01.2020
02.12.2019
27.02.2006
בנק אגוד לישראל בע"מ
בנק אגוד לישראל בע"מ

מידע מן המנפיק
מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק.
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מידרוג
סולם דירוג להערכת אשראי בסיסית Baseline Credit Assessment (BCA) -
aaa.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  aaa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה
(עצמאית) ,הגבוהה ביותר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או
מהמדינה.

aa.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  aa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה
(עצמאית) ,גבוהה מאוד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או
מהמדינה.

a.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  a.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה (עצמאית),
גבוהה יחסית למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה.

baa.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  baa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה
(עצמאית) ,בינונית למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה והם
עלולים להיות בעלי מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.

ba.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  ba.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה
(עצמאית) ,חלשה יחסית למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה
והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים.

b.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  b.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה (עצמאית),
חלשה מאוד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה והם
בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים.

caa.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  caa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה
(עצמאית) ,חלשה ביותר למנפיקים מקומיים אחרים ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה
והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים ביותר.

ca.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  ca.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה
(עצמאית) ,חלשה באופן קיצוני ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה והם קרובים מאוד
למצב של כשל פירעון עם סיכויים כלשהם להחזר קרן וריבית.

c.il

מנפיקים או הנפקות המוערכים  c.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,איתנות פיננסית פנימית או בלתי תלויה (עצמאית),
החלשה ביותר ,בהיעדר כל אפשרות לתמיכה חיצונית מחברה קשורה או מהמדינה ובדרך כלל הם במצב של כשל פירעון
עם סיכויים קלושים להחזר קרן וריבית.

הערה :מידרוג משתמשת במשתנים מספריים  1,2,3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ aa.il -ועד  .caa.ilהמשתנה ' '1מציין שאגרת
החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין שהיא נמצאת באמצע
קטגורית הדירוג ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.

מידרוג אינה מפרסמת אופק דירוג להערכת האיתנות הפיננסית ( )Baseline Credit Assessment – BCAבשונה מהפרסומים עד
כה וזאת על מנת לבדל את הערכת ה BCA-מדירוג אשראי
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מידרוג
סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
Aaa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Aaa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית
למנפיקים מקומיים אחרים.

Aa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Aa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי גבוה מאד יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים.

A.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  A.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי גבוה יחסית למנפיקים מקומיים
אחרים.

Baa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Baa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי בינוני יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם עלולים להיות בעלי מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.

Ba.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Ba.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים.

B.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  B.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש מאוד יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים.

Caa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Caa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש ביותר יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים ביותר.

Ca.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Ca.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש באופן קיצוני והם קרובים
מאוד למצב של כשל פירעון עם סיכויים כלשהם להחזר קרן וריבית.

C.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  C.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי החלש ביותר ובדרך כלל הם
במצב של כשל פירעון עם סיכויים קלושים להחזר קרן וריבית.

הערה :מידרוג משתמשת במשתנים מספריים  1,2,3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa.il -ועד  Caa.ilהמשתנה ' '1מציין שאגרת החוב
מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית
הדירוג ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.
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מידרוג
סולם דירוג מקומי לזמן קצר
P-1.il

מנפיקים המדורגים  Prime-1.ilהינם ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלי יכולת טובה מאוד לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח
קצר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים.

P-2.il

מנפיקים המדורגים  Prime-2.ilהינם ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלי יכולת טובה לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר
יחסית למנפיקים מקומיים אחרים.

P-3.il

מנפיקים המדורגים  Prime-3.ilהינם ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלי יכולת בינונית לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר
יחסית למנפיקים מקומיים אחרים.

NP.il

מנפיקים המדורגים  Not Prime.ilאינם משתייכים לאף אחת מקטגוריות הPrime -

הקשר בין סולם הדירוג לזמן הארוך לבין סולם הדירוג לזמן הקצר
הטבלה שלהלן מפרטת את דירוגי הזמן הארוך המתאימים לדירוגי הזמן הקצר ,ככל שדירוגי הזמן הארוך קיימים2

 2דירוגי זמן קצר במימון מובנה ,מבוססים בדרך כלל על הדירוג לזמן קצר של מעמיד הנזילות לעסקה או על הערכת תזרים המזומנים הפנוי לפירעון ההתחייבות
המדורגת.
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מידרוג
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן" :מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק,
לשכתב ,להפיץ ,להעביר ,לשכפל ,להציג ,לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי ,באופן שלם או חלקי ,בכל צורה ,אופן או בכל אמצעי ,ללא הסכמה
של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה
דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות ,התחייבויות
אשראי ,חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב ,נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו .פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם
הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות .דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד
הפרסום או בכלל .מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו .הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של
מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה .הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס
לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל .דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי
במדינה מסוימת.
מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון.
דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר ,כגון סיכון המתייחס לנזילות ,לערך השוק ,לשינויים בשערי ריבית ,לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על
שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה ,החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה
אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי ,וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת
למשקיע מסוים .מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים ,ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו
ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש ,להחזיק או למכור .כל משקיע צריך להסתייע
בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו ,עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.
מידרוג איננה מעניקה שום אחריות ,מפורשת או משתמעת ,ביחס לדיוק ,להיותו מתאים למועד מסוים ,לשלמותו ,לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל
דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או
בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו .בכל מקרה של ספק ,מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר.
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן" :המידע") ,נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת)
הנחשבים בעיניה לאמינים .מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע .מידרוג נוקטת באמצעים סבירים,
למיטב הבנתה ,כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים ,אם וככל
שהדבר מתאים .יחד עם זאת ,מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.
האמור בפרסומיה של מידרוג ,למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות ,אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג .מידרוג רשאית לסטות
מן האמור בכל פרסום כזה ,בכל עת.
בכפוף לאמור בכל דין ,מידרוג ,הדירקטורים שלה ,נושאי המשרה שלה ,עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג ,לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם
ו/או ישות ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ,כספי או אחר ,ישיר ,עקיף ,מיוחד ,תוצאתי או קשור ,אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך
הדירוג ,לרבות בשל אי מתן דירוג ,גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל ,לרבות,
אך לא רק ,בגין( :א) כל אובדן רווחים ,בהווה או בעתיד ,לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או
רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי ,בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק ,אשר נגרמו בקשר לנכס
פיננסי מסוים ,בין השאר אך לא רק ,כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה ,פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה),
מצדם של דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג ,בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג.
דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכונים ו/או
שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו.http://www.midroog.co.il :
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