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  מ"אפריקה ישראל להשקעות בע

 דירגה מידרוג את יכולת פירעו� החובות של אפריקה ישראל להשקעות 2005בחודש אפריל 

אפריקה ישראל  � ) אשר אפריקה ישראל ערבה לה�( והחברות הבנות בבעלות מלאה מ"בע

ישראל השקעות בינלאומיות ואפריקה ") אפריקה מימו� "�להל� (מ " בע1985) מימו�(

הדירוג נית� עד למסגרת . Aa2 – בדירוג ")1997אפריקה בינלאומיות "� להל�(מ "בע) 1997(

ח במאז� המאוחד של אפריקה ישראל להשקעות " מיליארד ש9.0חוב פיננסי נטו של 

  .  מ"בע

חר יו% לא. ח" מיליו� ש�9,176  הסתכ% ב31.3.2006ליו% במאז� המאוחד החוב הפיננסי נטו 

ח וחלוקת דיבידנד לבעלי " מיליו� ש380המאז� השלימה החברה הנפקת הו� בתמורה של 

  . ח" מיליו� ש200המניות בס( של 

 הושלמה הצעה פרטית של מניות החברה שהופנתה בעקרה למשקיעי� מוסדיי� 2006חודש מאי ב

פרע של החברה בדילול  מזכויות ההצבעה ומההו� המונפק והנ3% �המניות מהווה כ. ל"באר' ובחו

  .ח" מיליו� ש385 �ל הסתכמה בס, של כ"נטו מההקצאה הנ, בתמורה. מלא

ח אשר שול� בחודש אפריל " מיליו� ש200דירקטוריו� החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסכו� של 

  . לבעלי המניות מתו, הרווחי� הצבורי� הראויי� לחלוקה2006

  

היק- החוב נטו של חברת אפריקה ישראל מצוי בסמו, כי ינת בהתחשב בהתפתחויות אלו מידרוג מצי

חויות תמידרוג עוקבת אחר ההתפ. 2005ח הדירוג מחודש אפריל "להיק- החוב אשר הוגדר בדו

  .העסקיות בחברה ותבח� את השלכות אלו על מסגרת הדירוג

  :נציי� מספר אירועי� מהותיי� אשר מלווי� את החברה בתקופה זו

 השני� האחרונות עתיד לסיי� את תפקידו 8 �ל החברה ב"ר פיני כה� מנכמ. ל"החלפת מנכ •

ל "ל חדש מר ארז מלצר אשר יחל את תפקידו כמנכ"במקומו מונה מנכ.  בתקופה הקרובה

  .1.8.2006החברה ביו� 

ל אשר "סיו� הקמת ומסירת פרויקטי� למגורי� במנהט� כמו ג� מימוש נכסי� אחרי� בחו •

  . בטווח הקצרשל החברהנטו החוב צפויי� לצמצמ� את ס, 

ושל אפריקה  � של הקבוצה באירופה"נכסי הנדלקידו� הליכי� לקראת הנפקה אפשרית של  •

 . � למגורי� בישראל"המרכזת את מרבית פעילות הנדל, מ"ישראל מגורי� בע

עסקאות . ח" מיליו� ש50 �ח בס, של כ"בגי� ביצוע עסקאות בנגזרי מטהפסד מימוני הנוצר  •

שערי בסכו� זה יכול להשתנות בהתא� לתנודות . בחלק� טר� הגיעו לידי פקיעהאלו 

  . מטבעות



 

2  דוח אנליטי    >>>

  סול% הדירוג
  

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaa�מהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  . ביותר וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aa�מאיכות גבוהה,  על פי שיפוטה של מידרוג,ה ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו, מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו,, האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa�ה�  נחשבות .  כרוכות בסיכו� אשראי מתו
וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� , התחייבויות בדרגה בינוניתכ

  .מסוימי�

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBa�בעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, ספקולטיביי�

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .בסיכו� אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caa�בעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCaמאוד ועלולות להיות במצב של  ה� ספקולטיביות 
  . ע� סיכויי�  כלשה�  לפדיו� של קר� וריבית,חדלות פרעו� או קרובות לכ,

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב של " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, חדלות פרעו�

  

� בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 � ו2, 1 מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� Aa ועד Caa . מציי� ' 1'המשתנה
' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של ' 3'ואילו המשתנה ; מציי� שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, קטגורית הדירוג שלה
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  2006 )."מידרוג: "להל�(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©
  

למעט לצרכי� מקצועיי� תו, ציו� המקור , להפי' או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצל�, אי� להעתיק
  .או לצור, החלטת השקעה/ו

. כל המידע המפורט במסמ, זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�
") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, ופ� עצמאי את נכונותומידרוג אינה בודקת בא

הדירוג עשוי להשתנות . על ידי החברה המדורגתצור, קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמוהיא משנמסר לה  
 או שינויו באתר האינטרנט של על כ� מומל' לעקוב אחר עדכונו, כתוצאה משינויי� במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת

ואי�  בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי� המתבצעי�הדירוג. www.midroog.co.il:  שכתובתומידרוג
ואי� להתייחס אליה� ,  או מסמכי� מדורגי� אחרי�רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ה� מהווי� 

דירוגי מידרוג .  או של מסמכי� מדורגי� אחרי�מחיר� או תשואת� של אגרות חובעת דעה באשר לכדאיות בגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער, השוק של החוב המדורג ירד עקב , מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר

רת שמעניקה מידרוג כל דירוג או חוות דעת אח. שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�
צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ, זה או על ידי מי 

כל משתמש במידע הכלול במסמ, זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתא�, מטעמו
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� . לרכוש או למכור, נתו להחזיקאגרת חוב או מסמ, מדורג אחר שבכוו, ערב, מנפיק

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

  


