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  מ"בעפריזמה מטבעות                 

  'סדרה א

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג

  .נ.ע � 1כמות 

  ת רדומותלרבו

  דירוג 

  2037 ביולי 20  ב"דולר ארה  תעודות פיקדו�
לייבור שבועי פחות 

 מרווח 
1,530,000  Aaa  

  'סדרה ב

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג

  .נ.ח ע" ש1כמות 

  לרבות רדומות

  דירוג 

  2037 ביולי 20  אירו  תעודות פיקדו�
לייבור שבועי פחות 

  מרווח
580,000   Aaa  

  'סדרה ד

  ריבית  פירעו� סופי  ההצמד  סוג

  .נ.ע � 1כמות 

  לרבות רדומות

  דירוג 

  2037 ביולי 20  כתר נורבגי  תעודות פיקדו�
לייבור שבועי פחות 

 מרווח 
3,130,000   Aaa  

  'סדרה ו

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג

  .נ.ע � 1כמות 

  לרבות רדומות

  דירוג 

  2037 ביולי 20  דולר אוסטרלי  תעודות פיקדו�
ועי פחות לייבור שב

 מרווח 
1,600,000  Aaa  

  
הנובעי  מהתחייבות החברה לפרוע את הקר� והריבית עד מועד הפירעו� , מידרוג דרגה את סיכוני האשראי

 בי� א  פירעו� במועד הסופי הנקוב או פירעו� מוקד  בגי� עילה כלשהי הקבועה -בפועל של תעודת הפיקדו� 
 ואינו �וקד  של הקר� הוא חלק מתנאי תשלו  תעודות הפיקדופירעו� מ, למע� הסר ספק. בתנאי התעודה

  ). default(מהווה אירוע כשל 
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   בעלות העברת

 הרכשנ9.6.09  -ו% הבי. מ"פריזמה מכשירי% פיננסיי% בע על ידי 100%-מ מוחזקת ב"פריזמה מטבעות בע

: החזקות בה הינ� כדלקמ�חברה שה ,מ"בע אחזקות סל תעודות קס% על ידי מ"פריזמה מכשירי% פיננסיי% בע

 ואקסלנסמ "צמיחה ניירות ער) והשקעות בעאקסלנס באמצעות , מ"אקסלנס השקעות בעבידי  87.5%

 בידי מר אבנר חדד 5% -ו) ר הדירקטוריו� בחברה"יו( בידי מר רוי רגב 7.5%, מ"בע) 1993(  חיתו%נשואה

הער) שלה נסחרי% בבורסה לניירות ער)  שניירות ,אקסלנס הינה חברה ציבורית). ל משות, בחברה"מנכ(

מ הינ� "החזקות בעלי העניי� מכח החזקות באקסלנס השקעות בע, נכו� למועד הדירוג. מ"אביב בע-בתל

פניקס ה בידי 40%,   בידי מר אהרו� ביר20%% -כ,  אחזקות בהו� ובהצבעה בידי מר גיל דויטש20% -כ: כדלקמ�

  .י אלטשולר שח%" ע10%מ ו "אחזקות בע

 קס% לידי קבוצת ו עברסדרותמה אחת כל של והניהול הבעלות, 10.6.09 - המיו% החל, לעיל האמור לאור

  . על ידי מידרוג תעודות מדורגות11 תעודות סל מתוכ� 129 מנהלתהקבוצה , אחזקות

  סיכו 

 בדירוג תעודות ת פוגעה אינ,מ" בע תעודות סל אחזקותמ"מכשירי  פיננסיי  בע הבעלות של פריזמה העברת

  .)'וו' ד',ב',סדרות א (�דוהפיק
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   SF-09-06-09 - דוח ' מס

  2009")מידרוג: "להל�(מ "כל הזכויות שמורות למדרוג בע ©

אי� . הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי% ודיני הקניי� הרוחני, לרבות פיסקה זו, מסמ) זה
  .לשכפל או להציג מסמ) זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי/, לשנות, לצל%, להעתיק

. ל ידי מקורות הנחשבי% בעיניה לאמיני% ומדויקי%כל המידע המפורט במסמ) זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה ע
שנמסר ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

  .על ידי החברה המדורגתצור) קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמלה והיא מ

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/נויי% במידע המתקבל והדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משי

 י%הדירוג. il.co.midroog.www: או שינויי% בדירוגי% מופיעי% באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני% ו

רכישה להימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה% מהווי% בית  בגדר חוות דעת סובייקטי%הנ  על ידי מידרוגי%המתבצע
אי� לראות בדירוגי% הנעשי% על ידי מידרוג כאישור לנתוני% או לחוות דעת .  או מסמכי% מדורגי% אחרי%של איגרות חוב

ואי� להתייחס אליה% , כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ)
דירוגי מידרוג .  או של מסמכי% מדורגי% אחרי%עת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של איגרות חובבגדר הב

כגו� הסיכו� כי ער) השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי% , מתייחסי% במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר
כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי% . הו�בשערי ריבית או עקב גורמי% אחרי% המשפיעי% על שוק ה

, להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ) זה או על ידי מי מטעמו
כל משתמש במידע הכלול במסמ) זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתא%

דירוגיה של מידרוג אינ% מותאמי% . לרכוש או למכור,  חוב או מסמ) מדורג אחר שבכוונתו להחזיקאגרת, ערב, מנפיק
ע% הדי� או ע% כל עניי� מקצועי , לצרכיו של משקיע מסוי% ועל המשקיע להסתייע בייעו/ מקצועי בקשר ע% השקעות

 אחרי% או שבקשר ע% הנפקת% מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי% של איגרות חוב או של מסמכי% מדורגי%. אחר
  .התחייבו לשל% למידרוג עוד קוד% לביצוע הדירוג תשלו% בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני% על ידי מידרוג, נעשה דירוג

, )"ס'מודי": להל� (.Moody's Investors Service Ltd) .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי

ואינ% כפופי% , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ% עצמאיי% ונפרדי% מאלה של מודי, ד ע% זאתיח.  במידרוג51%שלה 
למידרוג יש מדיניות ונהלי% , ס'בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי. ס'לאישורה של מודי

  . משלה וועדת דירוג עצמאית

  .הנכ% מופני% לעמודי% הרלוונטיי% באתר מידרוג, ת הדירוג שלהלמידע נוס, על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועד


