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 זה מתייחס למבנה מסמך 
הנפקה בהתבסס על 
נתונים שנמסרו למידרוג 

אם יחולו . 12.4.2005עד 
, יים במבנה ההנפקהשינו

תהיה למידרוג הזכות לדון 
שנית בדירוג ולשנות את 

רק לאחר . הדירוג שניתן
שיומצא למידרוג עותק 
מכל המסמכים הסופיים 
, הקשורים באגרות החוב

ייחשב הדירוג שניתן על 
 .מידרוג כתקף ידי
  

 מליון 600של סך מ ב"י גזית גלוב בע"שיונפקו ע' ח סדרה ג"אג  Aa3מידרוג מדרגת בדירוג 
  . ח"ש

  

בהנפקה פרטית למשקיעים  2005 יונפקו לראשונה בחודש אפריל ' סדרה גאגרות החוב
אך בכוונת החברה לרשום את סדרת אגרות החוב , כאגרות חוב לא סחירותמוסדיים 

  .למסחר בבורסה

  

 עד 2011 ביוני של כל אחת מהשנים 30 - ב( לפרעון בשמונה תשלומים ועדותימ' ח סדרה ג"אג
נושאות , ) מהקרן30% תפרע החברה 2018 ביוני 30-וב,  מהקרן10% תפרע החברה 2017

והמשולמת (ריבית שנתית שתיקבע במכרז עובר להקצאתן לראשונה של אגרות החוב 
  . קרן אגרות החוב והריבית עליהן צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן). פעמיים בשנה

  

  .מ" והארכת המחחוץ בנקאי מבנקים ישראליים בחוב  החלפת חוב בנקאי–מטרת ההנפקה 

  
את כל הסדרות הישראליות של החברה כולל סדרות מידרוג דירגה  2004בחודש אוקטובר 

  .  2004ח דירוג מחודש אוקטובר "להרחבה ראה דו. Aa3אשר הוחזקו בחברת בת בדירוג 

  אודות המנפיק

רין ובאמצעות חברות מוחזקות ן ועוסקת במיש"גזית גלוב הינה חברת השקעות בנדל
 Equity Oneבאמצעות החזקה בחברת  (ב"פיתוח וניהול נכסים מניבים בארה, ברכישה
, )First Capital Realtyבאמצעות החזקה בחברת  (קנדה, )Royal Senior Careוחברת 
באמצאות החזקה בחברת משכנות כלל  ( וישראל) Cityconבאמצעות החזקה חברת  (פינלנד

הקבוצה מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים הפתוחים מעוגני ). מ"בע) 1982(
ב ובישראל בהיקפים "פועלת הקבוצה בענף הדיור המוגן בארה, בנוסף. סופרמרקטים
  .נמוכים יותר



 

  

  

  

  
  סולם הדירוג 

Aaa   אגרות חוב המדורגות בדירוגAaaה באגרות חוב אל.  הן אלה מהאיכות הטובה ביותר
, תשלומי הריבית מוגנים או יציבים בצורה יוצאת דופן. כרוך סיכון השקעה הקטן ביותר

, למרות שהגורמים המגינים על אגרת החוב יכולים להשתנות. והקרן עצמה מובטחת
יפגעו במעמדן החזק של אגרות חוב , כפי שאפשר לחזותם, בלתי סביר ששינויים אלה

  . אלה

Aa ירוג אגרות חוב המדורגות בדAa הן אלה שעל פי שיפוטה של מידרוג הן איכותיות על פי 
יחד עם קבוצת אגרות החוב המדורגות , אגרות חוב המדורגות בדירוג זה. כל אמת מידה

). high investment grade( ידועים בדרך כלל כאגרות חוב מדרגה גבוהה Aaaבדירוג 
 ןמשום שרמת הביטחו,  ביותראגרות חוב אלה מדורגים בדירוג שנמוך מהדירוג הגבוה

. Aaaבתשלומי הריבית והקרן נמוכים במידת מה בהשוואה לאגרות חוב המדורגות 
 Aaקיימים גורמים אחרים ההופכים את הסיכון לטווח ארוך באגרות החוב המדורגות 

  .Aaaלגדול במידת מה מאשר באגרות החוב המדורגות 

A  לאגרות המדורגות בדירוגAויש לראותן , שקעה חיוביים רבים יש מאפייני ה
אפשר לראות את הגורמים המקנים . בינוניתכהתחייבויות בחלק העליון של הדרגה ה
אולם יכולים להיות גורמים המצביעים על , בטחון לקרן ולריבית כגורמים מספיקים

  .אפשרות של פגיעה בזמן כלשהו בעתיד

  דרגת 

  השקעה

Baa   אגרות חוב המדורגות בדירוגBaaהן אינן , כלומר(ת בדרגה בינונית ייבויו נחשבות כהתח
הקרן ותשלומי הריבית נראים ). מוגנות בצורה גבוהה אך גם אינן מוגנות בצורה חלשה

או שאין לאפיין אותם , אולם יתכן שחסרים גורמי הגנה מסוימים, מוגנים לעת עתה
, לאגרות חוב אלה חסרים מאפייני השקעה בולטים. כמהימנים בכל פרק זמן ארוך

  .יש להן גם מאפיינים ספקולטיביים, הולמעש

Ba   אגרות חוב המדורגות בדירוגBa הן אלה שעל פי שיפוטה של מידרוג כוללות גורמים 
פעמים רבות אפשר שמידת ההגנה . אי אפשר לומר שעתידן מובטח היטב; ספקולטיביים

אין לומר שהן מוגנות היטב הן ולכן , על תשלומי הריבית והחזר הקרן מתונה ביותר
אגרות חוב השייכות לקבוצה זו מאופיינות . בעתיד, בזמנים טובים והן בזמנים רעים

  .בחוסר ודאות בנוגע למעמדן

B   לאגרות חוב המדורגות בדירוגBמידת .  חסרים באופן כללי מאפיינים של השקעה רצויה
 בקיומם של תנאים אחרים ןוהביטחון של תשלומי הריבית והחזר הקרן ומידת הביטח

  .לכל פרק זמן ארוך, קטנה, שביסוד ההתקשרות

Caa   אגרות חוב המדורגות בדירוגCaaיתכן שתנאי ההנפקה אינם .  הן בעלות מעמד חלש
  .מקוימים או שיש יסוד של סכנה בנוגע לקרן או לריבית

Ca   אגרות חוב המדורגות בדירוגCaלעיתים . רגה גבוהה הן התחייבויות ספקולטיביות בד
או שיש להם חסרונות , קרובות תנאי ההנפקה של אגרות חוב אלה אינם מקוימים

  .אחרים הניכרים לעין

  דרגת 

  השקעה 

  ספקולטיבית

C   אגרות חוב המדורגות בדירוגCאפשר .  הן ניירות הערך המדורגים בדרגה הנמוכה ביותר
של לראות הנפקות המדורגות בדירוג זה כהנפקות שסיכוייהן להשיג אי פעם מעמד 

  .השקעה אמיתית נמוכים בצורה קיצונית

מציין ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 - ו2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 

מציין ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של ' 3'ואילו המשתנה ; מצע קטגורית הדירוגשאגרת החוב נמצאת בא

  .המצוינת באותיות, קטגורית הדירוג שלה
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  2005"). מידרוג: "להלן(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

  

למעט לצרכים , להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצלם, אין להעתיק. כל הזכויות שמורות למידרוג

  .או לצורך החלטת השקעה/מקצועיים תוך ציון המקור ו

הואיל . דרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקיםכל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מי

המידע מסופק כמות שהוא , וקיימת אפשרות של טעות אנוש או טעות מכנית או טעות הנובעת ממרכיב אחר שמקורו בשגגה

)("as is" ,מידע דיוקו או אמיתותו של ה, התאמתו, סחירותו, שלמותו, ומידרוג אינה אחראית לנכונותו)המידע: "להלן ("

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל . המפורט במסמך זה או בחוות דעת או בדירוג שמבוצעים על ידה

 על ידי ים המתבצעיםהדירוג. על כן מומלץ לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג, או מכל סיבה אחרת

 או מסמכים רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ואין הם מהווים ת סובייקטיבית  בגדר חוות דעםהנ מידרוג

 או של מסמכים עת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חובואין להתייחס אליהם בגדר הב, מדורגים אחרים

. להתאמתו או לאמיתותו של המידע המפורט, לסחירותו, לדיוקו, לשלמותו, מידרוג אינה אחראית לנכונותו. מדורגים אחרים

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש 

כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה , ובהתאם, במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו

מידרוג מצהירה בזאת . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, ל מנפיקמטעמו לגבי כ

התחייבו לשלם למידרוג , שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג

  .על ידי מידרוגעוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים 

 
  


