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  קנית השלום

קנית השלום דירוג תבחן את השפעת רכישת חברת גרנית הכרמל על מידרוג 

  . ע באמצעות קנית השלוםבמידה וזו תבוצ

 מקבוצת 54% פורסם כי קבוצת עזריאלי היא שזכתה במכרז לרכישת 30.10.2006-ב

  . דולר'  מ148.5-גרנית הכרמל במחיר של כ

במידה והעסקה תתבצע באמצעות חברת קנית השלום המדורגת על ידי מידרוג 

 ותה של החברה ואופן מימונה על פעילייבחנו ההשלכות של רכישה זו, Aa2בדירוג 

  .בהתאם לנהלי מידרוג
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או /למעט לצרכים מקצועיים תוך ציון המקור ו,  שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוגלהפיץ או לעשות כל, לצלם, אין להעתיק

  .לצורך החלטת השקעה

מידרוג . כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים

שנמסר לה  והיא ") המידע: "ןלהל(או אמיתותו של המידע דיוקו , התאמתו, שלמותו, אינה בודקת באופן עצמאי את נכונותו

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע . מסתמכת על המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

: על כן מומלץ לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו , המתקבל או מכל סיבה אחרת

www.midroog.co.il .וגים המתבצעים על ידי מידרוג הנם בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה הדיר

ואין להתייחס אליהם בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות , או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים

רוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא דירוגי מיד. מחירן או תשואתן של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים

כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים , לכל סיכון אחר

על כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית . על שוק ההון

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

. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

, וב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוגמידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות ח

   .התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג

  


