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ל' אב תשס"ח

פעולת דירוג ! עדכו

מחברות:
ליאור בן רייתן
אנליסטית
טל'03-6844736 :
liorbr@midroog.co.il

עינת טפר
ראש צוות
טל'03-6844710 :
einatt@midroog.co.il

אנשי קשר:
מירב בן כנען הלר ,רו"ח
סמנכ"ל ,ראש תחום
מימון מובנה ופרויקטים
טל'03-6844703 :
meravb@midroog.co.il

מידרוג בע"מ
מגדל המילניום
רח' הארבעה 17
תל-אביב64739 ,
www.midroog.co.il
info@midroog.co.il
טל'03-6844700 :
פקס03-6855002 :

יתרת חוב
דירוג אג"ח עיקרית
תקופת האג"ח
נאמ
חברת המקור

מועד דירוג מקורי – 16/10/2006
 80,000,000
Aa3
 60רבעוני
הרמטיק נאמנות בע"מ
עיריית אילת

מצב ליו 31/08/2008
 73,771,169
Aa3
 54רבעוני
ללא שינוי
ללא שינוי

בבדיקה שבוצעה בחודש מר  2008מול הנאמ" לאגרות החוב דווחנו על חריגה שבוצעה ממסמכי
העסקה .החריגה הינה כי תשלומי הארנונה המאוגחי  ,במידה ומשולמי באמצעות כרטיסי
אשראי ,אינ מופקדי ישירות לחשבו" המשות( של החברה ,כנדרש בסעי(  6להסכ ההלוואה.
לאור בדיקה שנערכה ע"י גזבר עיריית אילת )להל"" :העירייה"( ,העירייה הצהירה במכתב רשמי
מיו ה 28 -לאפריל ,כי החשיפה השנתית המקסימאלית בכרטיסי אשראי בגי" נכסי משועבדי
לאיגוח ואשר אינ מזוכי ישירות לחשבו" המשועבד לאיגוח ,אינה עולה על סכו של עד  200אלפי
 לשנה.
כדי לחזק את מער .הביטחונות ניתנה הוראה ע"י העירייה להעביר את כל התשלומי המתקבלי
בכרטיס אמריק" אקספרס לחשבו" האיגוח ,בסכו כולל של  600אלפי  לשנה.
במכתב רשמי מהעירייה מיו  12לאוגוסט  2008פורטו הפעולות הבאות אשר ננקטו על מנת להביא
לתיקו" מנגנו" התשלומי :
 .1תשלו באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט – החברה לאוטומציה תוסי( לאתר העירייה
באינטרנט את תלוש התשלו לנכס אג"ח .הכנסות המשלמי לתלוש זה יועברו ישירות לחשבו"
אג"ח.
 .2פתיחת קופה באג( ההכנסות – באג( ההכנסות תפתח קופה חדשה לקבלת תשלומי שמיועדי
לנכסי מאוגחי  ,לצור .כ .פעלה העירייה:
-

פתיחת חשבו" ספק בכל חברות האשראי לחברה למימו" אילת ) (2006בע"מ.

 פתיחת מספר מסו( באמצעות החברה לאוטומציה.בחינת התקינות של מנגנו" התשלומי החדש תוכל להתבצע במהל .החודשי אוקטובר ונובמבר
לשנת  2008ע"י הנאמ" לאגרות החוב.
מידרוג מותירה את דירוג האג"ח העיקרית על כנו ותמשי& לעקוב אחר תקינות מנגנו התשלומי .

מס' דוחSF-08-08-14 -

מסמ .זה ,לרבות פיסקה זו ,הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג" על ידי זכויות יוצרי ודיני הקניי" הרוחני .אי" להעתיק ,לצל  ,לשנות,
להפי ,לשכפל או להציג מסמ .זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.
כל המידע המפורט במסמ .זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי בעיניה לאמיני ומדויקי  .מידרוג אינה בודקת
באופ" עצמאי את נכונותו ,שלמותו ,התאמתו ,דיוקו או אמיתותו של המידע )להל"" :המידע"( שנמסר לה והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה
לצור .קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת.
הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכוני ו/או שינויי
בדירוגי מופיעי באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו .www.midroog.co.il :הדירוגי המתבצעי על ידי מידרוג הנ בגדר חוות דעת
סובייקטיבית ואי" ה מהווי המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי מדורגי אחרי  .אי" לראות בדירוגי
הנעשי על ידי מידרוג כאישור לנתוני או לחוות דעת כלשה" או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על
כ ,.ואי" להתייחס אליה בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר" או תשואת" של אגרות חוב או של מסמכי מדורגי אחרי  .דירוגי מידרוג
מתייחסי במישרי" רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו" אחר ,כגו" הסיכו" כי ער .השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי בשערי ריבית או עקב
גורמי אחרי המשפיעי על שוק ההו" .כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה
הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ .זה או על ידי מי מטעמו ,ובהתא  ,כל משתמש במידע הכלול במסמ .זה חייב ללמוד ולבצע
הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק ,ערב ,אגרת חוב או מסמ .מדורג אחר שבכוונתו להחזיק ,לרכוש או למכור .דירוגיה של
מידרוג אינ מותאמי לצרכיו של משקיע מסוי ועל המשקיע להסתייע בייעו מקצועי בקשר ע השקעות ,ע הדי" או ע כל עניי" מקצועי
אחר .מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי של אגרות חוב או של מסמכי מדורגי אחרי או שבקשר ע הנפקת נעשה דירוג ,התחייבו לשל
למידרוג עוד קוד לביצוע הדירוג תשלו בגי" שרותי הערכה ודירוג הניתני על ידי מידרוג.
מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס אינבסטורס סרויס לטד) (Moody's Investors Service Ltd.).להל"" :מודי'ס"( ,שלה  51%במידרוג .יחד
ע זאת ,הליכי הדירוג של מידרוג הנ עצמאיי ונפרדי מאלה של מודי'ס ,ואינ כפופי לאישורה של מודי'ס .בו בזמ" שהמתודולוגיות של
מידרוג מבוססות על אלה של מודי'ס ,למידרוג יש מדיניות ונהלי משלה וועדת דירוג עצמאית.
למידע נוס( על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה ,הנכ מופני לעמודי הרלוונטיי באתר מידרוג.
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