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        ממממ""""גזית גלוב בעגזית גלוב בעגזית גלוב בעגזית גלוב בע

        

: : : : להל�להל�להל�להל�((((מ מ מ מ """"במחזור אשר הונפקו על ידי חברת גזית גלוב בעבמחזור אשר הונפקו על ידי חברת גזית גלוב בעבמחזור אשר הונפקו על ידי חברת גזית גלוב בעבמחזור אשר הונפקו על ידי חברת גזית גלוב בעח ח ח ח """"דירוג  כל סדרות האגדירוג  כל סדרות האגדירוג  כל סדרות האגדירוג  כל סדרות האג    העברתהעברתהעברתהעברתמודיעה על מודיעה על מודיעה על מודיעה על מידרוג מידרוג מידרוג מידרוג 

, , , , לאור אזהרת הרווח אשר פרסמה החברהלאור אזהרת הרווח אשר פרסמה החברהלאור אזהרת הרווח אשר פרסמה החברהלאור אזהרת הרווח אשר פרסמה החברה, , , , ))))Watchlist((((לרשימת מעקב לבדיקה לרשימת מעקב לבדיקה לרשימת מעקב לבדיקה לרשימת מעקב לבדיקה     ,Aa3המדורגות המדורגות המדורגות המדורגות     ,,,,")")")")החברההחברההחברההחברה""""

להערכת להערכת להערכת להערכת . . . . ((((מיליו� מיליו� מיליו� מיליו�     885885885885    - - - - 860860860860     ––––בהיק% של כ בהיק% של כ בהיק% של כ בהיק% של כ     2008200820082008חזוי לרבעו� הרביעי לשנת חזוי לרבעו� הרביעי לשנת חזוי לרבעו� הרביעי לשנת חזוי לרבעו� הרביעי לשנת חשבונאי חשבונאי חשבונאי חשבונאי על הפסד על הפסד על הפסד על הפסד     המצביעההמצביעההמצביעההמצביעה

        ....של החברהשל החברהשל החברהשל החברה! ! ! ! ייייהמאזניהמאזניהמאזניהמאזנייחסי האיתנות יחסי האיתנות יחסי האיתנות יחסי האיתנות ! אלו על מנת לפגוע ב! אלו על מנת לפגוע ב! אלו על מנת לפגוע ב! אלו על מנת לפגוע במידרוג יש באירועימידרוג יש באירועימידרוג יש באירועימידרוג יש באירועי

  

צפוי  2008פרסמה החברה אזהרת רווח לפיה במסגרת נתוני הרבעו� הרביעי לשנת  22.3.2008בתארי+   

  .(מיליו�  885 - 860 –בהיק% של כ לרבעו� הפסד 

  

משמעותית על מאזני החברה  תוצר של מספר גורמי! בעלי השלכה הינוההפסד , בהתבסס על דיווח החברה  

  : כמפורט להל�  –

לירידת ער+  ההביא, ושל החברות המוחזקות עלייה בשיעורי ההיוו� בחלק מנכסיה של החברה •

  .(מיליו�  900 –נכסי! ולהפסד בהיק% של כ 

בעיקר , נוספי!( מיליו�  490 –הביאו להפסד בהיק% של כ , נגזרי! פיננסיי! בשווי שלשינויי!  •

  .SWAPח מסוג "ועסקאות במט ATRירידת ער+ של מניות חברת כתוצאה מ

  

וכ� רווחי!  (מיליו�  375 –כ רווח ממוניטי� שלילי בגי� השקעות בחברות מוחזקות בהיק% של  , מנגד  

  .2008לרבעו� הרביעי לשנת החשבונאי ההפסד הקטינו את , מהפעילות השוטפת של החברה

לירידה ,  כאמור לעיל, ובילועלול לה( מיליארד  3.3 –היק% של כ יקט� להונה העצמי של החברה , נולהערכת  

  .של החברההמאזני! ביחסי האיתנות 

� להשקעה כתוצאה מעלייה בריבית ההיוו� "עיקר ההפסד נובע מירידת שווי נכסי נדל, על פי דיווח החברה

)CAP RATE (ני! מפעילות שוטפת של השכרת נכסי!ואינו נובע משינוי בתזרי! המזומ.  

על מנת לקבוע את על מנת לקבוע את על מנת לקבוע את על מנת לקבוע את , , , , 2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת , , , , ח השנתי המלאח השנתי המלאח השנתי המלאח השנתי המלא""""מידרוג תוסי% ותבח� את מצב החברה ע! פרסו! הדומידרוג תוסי% ותבח� את מצב החברה ע! פרסו! הדומידרוג תוסי% ותבח� את מצב החברה ע! פרסו! הדומידרוג תוסי% ותבח� את מצב החברה ע! פרסו! הדו

        ....החברה ועל דירוג אגרות החוב שלההחברה ועל דירוג אגרות החוב שלההחברה ועל דירוג אגרות החוב שלההחברה ועל דירוג אגרות החוב שלהההשלכות של תהליכי! אלו על מצבה העסקי של ההשלכות של תהליכי! אלו על מצבה העסקי של ההשלכות של תהליכי! אלו על מצבה העסקי של ההשלכות של תהליכי! אלו על מצבה העסקי של 
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  CRG07170309000M:   ח מספר"דו

  

   64739אביב - תל 17הארבעה ' רחמגדל המילניו! , מ"מידרוג בע

  www.midroog.co.il, 03-6855002פקס  ,03-6844700טלפו� 

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

, אי� להעתיק. לעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי! ודיני הקניי� הרוחניהוא רכושה הב, לרבות  פיסקה זו, מסמ+ זה
  .לשכפל או להציג מסמ+ זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי�, לשנות, לצל!

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

  .על ידי החברה המדורגתצור+ קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתמוהיא מ

עדכוני! . או מכל סיבה אחרת/מידע חדש ו או כתוצאה מקבלת/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי! במידע המתקבל ו
על ידי  י!המתבצע י!הדירוג. www.midroog.co.il: או שינויי! בדירוגי! מופיעי! באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/ו

או מסמכי!  רכישה של אגרות חובנעות מלהימהמלצה לרכישה או ואי� ה! מהווי! בגדר חוות דעת סובייקטיבית  !הנ מידרוג
אי� לראות בדירוגי! הנעשי! על ידי מידרוג כאישור לנתוני! או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע . מדורגי! אחרי!

עת דעה באשר לכדאיות ואי� להתייחס אליה! בגדר הב, הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ+
דירוגי מידרוג מתייחסי! במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא . או של מסמכי! מדורגי! אחרי! ת� של אגרות חובמחיר� או תשוא
כגו� הסיכו� כי ער+ השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי! בשערי ריבית או עקב גורמי! אחרי! , לכל סיכו� אחר

דרוג צריכי! להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מי. המשפיעי! על שוק ההו�
כל משתמש במידע הכלול , ובהתא!, השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ+ זה או על ידי מי מטעמו
אגרת חוב או מסמ+ מדורג אחר , ערב, במסמ+ זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

דירוגיה של מידרוג אינ! מותאמי! לצרכיו של משקיע מסוי! ועל המשקיע להסתייע . רכוש או למכורל, שבכוונתו להחזיק
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי! של אגרות חוב . ע! הדי� או ע! כל עניי� מקצועי אחר, בייעו� מקצועי בקשר ע! השקעות

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

שלה , ")ס'מודי: "להל�( .Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ! כפופי! לאישורה של , ס'יי! ונפרדי! מאלה של מודיהליכי הדירוג של מידרוג הנ! עצמא, יחד ע! זאת. במידרוג 51%
למידרוג יש מדיניות ונהלי! משלה וועדת דירוג , ס'בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי. ס'מודי

  . עצמאית

  .יי! באתר מידרוגהנכ! מופני! לעמודי! הרלוונט, למידע נוס% על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה

  

  

  

  

  


