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קנית השלום
מידרוג תבחן את השפעת רכישת חברת גרנית הכרמל על דירוג קנית השלום
אביטל איגנר
אנליסטית בכירה
a.igner@midroog.co.il

במידה וזו תבוצע באמצעות קנית השלום.
ב 30.10.2006-פורסם כי קבוצת עזריאלי היא שזכתה במכרז לרכישת  54%מקבוצת
גרנית הכרמל במחיר של כ 148.5-מ' דולר.

אביטל בר דיין ,סמנכ"ל
ראש תחום תאגידים
בדירוג  ,Aa2ייבחנו ההשלכות של רכישה זו ואופן מימונה על פעילותה של החברה
ומוסדות פיננסיים
 bardayan@midroog.co.ilבהתאם לנהלי מידרוג.

במידה והעסקה תתבצע באמצעות חברת קנית השלום המדורגת על ידי מידרוג

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

מידרוג בע"מ ,מגדל המילניום רח' הארבעה  17תל-אביב 64739
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