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סופי הנקוב או פירעו� מוקד	  בי� א	 פירעו� במועד ה– תעודת הפיקדו�מועד הפירעו� בפועל של 

פירעו� מוקד	 של הקר� הוא חלק ,  למע� הסר ספק.תעודהבגי� עילה כלשהי הקבועה בתנאי ה
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  :מחברים

  

  איל גירון
  אנליסט

  03-6844721: 'טל
il.co.midroog@eyalgr 
 

  אביגיל קוניקוב
  ראש צוות

  03-6844729: 'טל
il.co.midroog@k.avigail  
  
 

  
  :אנשי קשר

  ח"רו, מירב בן כנען הלר
  ראש תחום מימון מובנה

  ופרויקטים
  03-6844703: 'טל
il.co.midroog@meravb  
  
  

  מ"מידרוג בע
  םמגדל המילניו

  17הארבעה ' רח
  64739, אביב-תל

www.midroog.co.il 
info@midroog.co.il 

  03-6844700  :  'טל
   03-6855002:  פקס
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 כללי .1
 ותישאר ,כחברה פרטית ,2007 באפריל 22נתאגדה בישראל ביו� ") החברה: "להל�(מ "בעמטבעות  הדס

אשר , )SPC( החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית .1חברה פרטית ג� לאחר הנפקת ניירות הער&

 תקבלו מתמורת ההנפקה את י בכספי� שתרכושכאשר החברה , קדו�יתעודת הפהוקמה לצור& הנפקת 

   .הנכסי� המגבי�

בהתא�  (ט והי�"הליששל לשער חליפי� הצמודות  של תעודות פיקדו� סחירות �תתעסוק בהנפקהחברה 

ובביצוע כל  ")תעודות הפיקדו�: "להל�( (תשקיההניתנות להמרה על פי תנאי  ,)לסדרה הרלוונטית

לפי ורכישת נכסי� מגבי� , המרת� ופדיונ�, העסקאות והפעולות הדרושות לצור& הנפקת תעודות הפיקדו�

  . לש� עמידה בהתחייבויותיה, מפורטי� להל�ההקריטריוני� 

, בניכוי מרווח ט לשלושה חודשי�"ליש יבוריל של בשיעורריבית נושאת , )'אסדרה  (פיקדו�הות תעוד

, 2023באוקטובר  12יו�  לפירעו� בתשלו� אחד בעומדתפיקדו� ה קר� תעודות .�אחת לרבעומשולמת ה

 1בגי� ל מחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבכ& ש, הבדר& של המרה כפוי, קר�המועד בו תומר כל יתרת ה

ט "ללישתשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי� צמודי�  .בתוספת ריבית צבורהט "ליש 100 ח ער& נקוב"ש

   ).ט"ללישאז ההמרה תתבצע ,  תעודת הפיקדו�למעט המרה ביוזמת מחזיק(

  

 המחושבת על בסיס, בניכוי מרווחשבועי   י�יבורילשל  שיעורבריבית נושאת , )'סדרה ב(תעודות הפיקדו� 

, 2023ביולי  20יו�  לפירעו� בתשלו� אחד בעומדת קר� תעודות הפיקדו� .�לרבעויומי ומשולמת אחת 

 1כ& שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , בדר& של המרה כפויה, המועד בו תומר כל יתרת הקר�

למעט (י� � צמודי� לתשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי.  י� בתוספת ריבית צבורה10,000ח ער& נקוב "ש

  ). אז ההמרה תתבצע לי�, המרה ביוזמת מחזיק תעודת הפיקדו�

  

 פרטית שבעלי המניות בה הינה חברהמ "גאו� שוקי הו� בע, מ"גאו� שוקי הו� בע הוא חברהעל המניות בב

  .2)14.5% (מ"חלמיש אחזקות בע.יו  )85.5%( מ"בע) 1970( גאו� השקעות בשוקי הו�הינ� 

: להל�(מ "י� תפעול בע מ והדס"ט תפעול בע"ליש הדס, בתה ותזיקה בבעלות מלאה בחבר מחמנפיקהה

 פיקדו�ביצוע כל פעולה שהחברה הבת מוסמכת לעשות ביחס לתעודות ה � שמטרותיה")ת הבתוחבר"

ביצוע רכישה ומכירה  ,דוח זהעל פי , שתונפקנה בידי החברה, לפי העניי�, )י�(קדו� יאו תעודות פ) ט"ליש(

 הבת הכרוכות ותלדעת חברפעולות שיידרשו כל השל ביצוע , י החברה"שתונפקנה ע קדו�יתעודות פשל 

 . סוקי� האמורי� לעיליבע

  

  

                                                
 .המניות אינ� נסחרות בבורסה א& התאגיד הינו תאגיד מדווח 1
  .3.1ראה פירוט בסעי(  2
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 סיכו	 תנאי הנפקה .  2

 מבנה  2.1 
  

  .מגובות בנכסי�, תעודות פיקדו� מנוהלות      :עסקההסוג 

  .מ"הדס מטבעות בע   ):החברה הייעודית(מנפיק 
  

הריבית בגי� .  של אותה סדרת תעודות פיקדו�3פיקדונות במטבע ההמרה   :הנכסי	 המגבי	

הפיקדונות תהיה לפחות בגובה הריבית המובטחת למחזיקי תעודות 

את הסכמי� ע� הבנקי� כ& שיבטיחו בהחברה תתקשר  .הפיקדו�

                              ).3.9ראה סעי( , במידה וההסכמי� לא יחודשו( ל" הנריביתה

תעודות התחייבות המגובות בפיקדונות במטבע ההמרה של כל אחת 

  4.מהסדרות

 בעסקאות מחו/ לבורסהתתבצע ,פיקדו�רכישה ומכירה של תעודות ה                                                       

  ."עסקאות תואמות" שייעשו כ,או בעסקאות בבורסה/בלבד ו

    י�/חשבונות הבנק של החברה ושל החברות הבנות יפתחו א& ורק בבנקי                     :תרוג הפיקדונודי

או דרוג  (P-1 0י� בדירוג פיקדונות לזמ� קצר שאינו נמו& מ/המדורג

  .הבנק יוחל( ,יורעבמידה והדירוג , )מקביל

  .מ"מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע        :הנאמ�

 ב" דולר ארה250,000פוליסת ביטוח ונזקי תרמית והונאה בסכו� של   :Fidelityפוליסת 

כל , שתהא בתוק( כל עוד קיימת במחזור תעודת התחייבות, לכל סדרה

לטובת הנאמ�  ותמשועבדשל החברה בפוליסה תהיינה  זכויותיה

  .למחזיקי תעודות ההתחייבות

  'סדרה א

  )לרבות רדומות (.נ. ע  270,000     :היק� הגיוס 

  .ט"ליש      :הצמדה

   .5  125,000  :להוצאות שוטפות כרית ביטחו�

ט לשלושה "ליש יבורילבשיעור של ריבית נושאות  תעודות הפיקדו�   : תעודת פיקדו�ריבית

   .חודשי� בניכוי מרווח

 0.4%  יו� ממועד ההנפקה יעמוד המרווח על60 ועד ההנפקהבמועד    :המרווח

תהיה רשאית לשנות את החברה  ,ממועד זה ואיל& .במונחי� שנתיי�

שיעור המרווח . במונחי� שנתיי� 0.7% על  יעלהשלא המרווח ובתנאי 

                                                
3
  .צמודי� למטבע ההמרה 
 . בכפו( לכ& שדירוג תעודות הפיקדו� לא ייפגע4
5
 .י בעלי השליטה בחברה"תושל� ע 
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אלא א� ,החדש יהיה בתוק( לפחות במש& שתי תקופות ריבית רצופות

  .יקבע שיעור מרווח חדש המטיב ע� מחזיקי תעודות הפקדו�

אוקטובר , יולי, באפריל �12 מיהריבית בגי� תעודות הפיקדו� תשול� בי   : הריביתמועדי תשלו	

  .וינואר של כל שנה

הריבית על קר� תעודות הפיקדו� תשול� בכל מועד תשלו� בגי� הרבעו�   :תקופת ריבית

  . החול(יהקלנדאר

 100 שווה למכפלה של .נ.ע   1 בגי� כל לתקופת הריבית, סכו� ריבית   :חישוב סכו	 הריבית

  .ט וריבית תעודת הפיקדו�"ליש

  .2023באוקטובר  12יו� ב  :  הקר�מועד תשלו	

  

  'סדרה ב

  
  )לרבות רדומות. (נ. ע  570,000     :היק� הגיוס 

  .י�      :הצמדה

  .6  125,000  :להוצאות שוטפות כרית ביטחו�

בניכוי שבועי   י�יבורילשל  שיעורבריבית  נושאות תעודות הפיקדו�   : תעודת פיקדו�ריבית

  .מרווח

 0.45% יו� ממועד ההנפקה יעמוד המרווח על 60במועד ההנפקה ועד    :המרווח 

תהיה רשאית לשנות את החברה , ממועד זה ואיל&. במונחי� שנתיי�

שיעור המרווח  . במונחי� שנתיי�0.7%יעלה שלא המרווח ובתנאי 

אלא א� ,החדש יהיה בתוק( לפחות במש& שתי תקופות ריבית רצופות

  .ת הפקדו�יקבע שיעור מרווח חדש המטיב ע� מחזיקי תעודו

אוקטובר , יולי, באפריל 20הריבית בגי� תעודות הפיקדו� תשול� בימי�    : הריביתמועדי תשלו	

  .וינואר של כל שנה

הריבית על קר� תעודות הפיקדו� תשול� בכל מועד תשלו� בגי� הרבעו�   :תקופת ריבית

  .רי החול(אהקלנד

שווה למכפלה של , ח ער& נקוב" ש1בגי� כל , סכו� הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

  . 365 0 י� וריבית תעודת הפיקדו� מחולקת ל10,000

  .סכו� של סכומי הריבית היומיי�, בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

      .2023באוקטובר  20יו� ב  : מועד תשלו	 הקר�
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 מבנה העסקה . 3

 תיאור כללי   3.1
  

בעל המניות בה . 2007  באפריל22נתאגדה בישראל ביו� ") החברה: "בתשקי( זה(מ "בעהדס מטבעות 

   .מ"גאו� שוקי הו� בעהוא 

 מ"בע) 1970( גאו� השקעות בשוקי הו� פרטית שבעלי המניות בה הינ� הינה חברהמ "גאו� שוקי הו� בע

  .)14.5% (מ"חלמיש אחזקות בע.יו  )85.5%(

גאו�  "–להל�  (מ"גאו� אחזקות בע.י ב"מ מוחזקת במלואה ע"בע) 1970( גאו� השקעות בשוקי הו�

  .4.6.2007יה הוצעו לציבור בתארי& הינה חברה ציבורית שמניותגאו� אחזקות . ")אחזקות

  .י יצחק חלמיש"מוחזקת במלואה ע מ"חלמיש אחזקות בע.י

: להל�(מ "י� תפעול בע מ והדס"ט תפעול בע"ליש הדס, המנפיקה מחזיקה בבעלות מלאה בחברות הבת

  : של כל אחת מהחברות הבנות היחיד�עיסוק .") הבתחברות"

, )י�(קדו� יאו תעודות פ) ט"ליש(קדו� יביצוע כל פעולה שהחברה הבת מוסמכת לעשות ביחס לתעודות הפ 0

  .ונפקנה בידי החברהשת, לפי העניי�

  .י החברה"שתונפקנה ע קדו�יתעודות פביצוע רכישה ומכירה של  0

  .סוקי� האמורי� לעילילדעת חברות הבת הכרוכות בעדרשו פעולות שייכל השל ביצוע   0

או בעסקאות בבורסה /ו, בעסקאות מחו/ לבורסה בלבדתתבצע , פיקדו�רכישה ומכירה של תעודות ה 0

  ). בתשקי(�כהגדרת ("עסקאות תואמות"שייעשו כ

   

 שעבודי	ובטוחות  3.2

 

, תעודות הפיקדו�אחת מסדרות כל הריבית שהחברה התחייבה לשל� למחזיקי ורעו� הקר� ילהבטחת פ

, ולהבטחת הקיו� המלא והמדויק של כל יתר התחייבויותיה על פי תנאי תעודות הפיקדו� ושטר הנאמנות

ביחס לכל אחת מסדרות תעודות הפיקדו� , לטובת הנאמ�או החברה הבת לפי העניי� /ותיצור החברה 

  :המוצעות

בנכסי� המגבי�   וחברות הבתעל כל זכויות החברה, �ללא הגבלה בסכו, ראשו� בדרגה  שעבוד קבוע) א( 

נות בקשר ע� תעודות הפיקדו� ואשר יופקד בחשבו, או החברה הבת לפי העניי�/שירכשו בידי החברה ו

החשבונות . לפי העני�) י�(ותעודות הפיקדו� ) ט"ליש(תעודות הפיקדו� לטובת מחזיקי המשועבדי� 

, בידי החברה,  מסדרות תעודות הפיקדו� שיונפקולכל אחתנפרדי� בנק חשבונות  המשועבדי� יהיו

 מחשבונות הבנק בה� יופקדו הנכסי� המגבי� לתעודות הפיקדו� מסדרות אחרות שיונפקו ני�ומובח

את התחייבויות החברה למחזיקי תעודות הפיקדו� מאותה , בלעדית, בעתיד בידי החברה והשעבוד יבטיח

   ;ה נרכשו הנכסי� המגבי�סדרת תעודות פיקדו� אשר בקשר אלי
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אשר הוקמה  ללא הגבלה בסכו� על כל נכסיה וזכויותיה של החברה הבת, ראשו� בדרגה צ(שיעבוד ) ב(

 הלרבות הונו(ופירותיה� כפי שיהיו מעת לעת , לצור& מת� שרותי תפעול לאותה סדרת תעודות פיקדו�

ת התחייבו לא נו הבותה והחבר החברקבועי�במסגרת השעבודי� ה. ) הבתהבלתי מונפק של החברה

 שעבוד למעט,  בכתב  מראש, לאותה סדרהלשעבד נכס מנכסיה� לטובת גור� כלשהו ללא הסכמת הנאמ�

בידי החברה של נכסי� נוספי� שאינ� משועבדי� באותו מועד לטובת מחזיקי סדרות תעודות פיקדו� 

 כי אי� , מראש ובכתב,ברה המדרגת ובלבד שיתקבל אישור החבמקרה של הנפקת סדרות נוספות, קיימות

או תעודות ) ט"ליש( תעודות הפקדו� פגוע בדירוגבהנפקת הסדרה הנוספת ושיעבוד הנכסי� כאמור כדי ל

מובהר כי למע� הסר ספק כי מאחר וכל אחת מהחברות הבנות  (כפי שיהיה באותו מועד) י�(הפקדו� 

ישועבדו נכסי חברת בת כלשהי להבטחת לא , הוקמה לצור& תפעול סדרת תעודות הפקדו� מסויימת

  .)התחייבויות החברה אלא כלפי מחזיקי אותה סדרת תעודות פקדו�

ללא הגבלה ,  מדרגה ראשונה)על הנכסי� המוחזקי� בחשבו� ( ושוט()על החשבו� (קבועשיעבוד ) ג (

 בה� )י�(דו� ותעודות הפיק) ט"ליש( תעודות הפיקדו�  מחזיקיהמשועבדי� לטובתחשבונות העל , בסכו�

וכ� שעבוד כאמור על כל  מהנכסי� המגבי�והתקבולי� שיתקבלו ת תעודות הפיקדו� תופקד תמורת הנפק

או תקבולי� ממכירת תעודות הפיקדו� /חשבונות הבנק בה� יהיו מופקדות תעודות הפיקדו� הרדומות ו

בנק האמורי� יהיו חשבונות ה. ועל כל הנכסי� המופקדי� בחשבונות האמורי� מעת לעת, הרדומות

 מסדרות פיקדו�חשבונות נפרדי� ומובחני� מחשבונות הבנק בה� יופקדו הנכסי� המגבי� לתעודות ה

את התחייבויות , בלעדית, אחרות שיונפקו בעתיד בידי החברה ככל שיונפקו והשעבוד עליה� יבטיח

   .החברה למחזיקי תעודות הפיקדו� מאותה סדרה

 .שתונפק ביחס לתעודות הפיקדו�, 0Fidelityגה על זכויות החברה בפוליסת השעבוד קבוע וראשו� בדר) ד(

ישועבדו לטובת הנאמ� למחזיקי , באופ� שזכויות הנובעות מהבטוח לטובת מחזיקי כל אחת מהסדרות

   .אותה סדרת תעודות פקדו�

ות תפעולית של כל אחת מסדרות תעודכרית החשבו� ה אתשעבוד קבוע החברה הבת תשעבד ב) ה(

 ושעבוד שוט( על הנכסי� המוחזקי� בחשבו� .לטובת מחזיקי אותה סדרת תעודות הפיקדו�, הפיקדו�

  .לרבות כרית הביטחו�, הכרית התפעולית

   .טובות הנאה וכל זכות אחרת הנובעת מהנכסי� המשועבדי�, ההכנסות, כל השעבודי� יחולו על הפירות 0

  

 מנגנוני בקרה 3.3

 
מוטלת על פעילותה שורה , )SPC(ודית למטרות הספציפיות שלשמ� הוקמה בהיות החברה חברה ייע

  :כמפורט להל�, ה של מגבלות ותנאי�ארוכ

של חברות מערכת המגבלות הבסיסית ו  ההתאגדות של החברה�מערכת המגבלות הבסיסית קבועה בתקנו

 מהפעולות המנויות טעונה כל אחת, ת ואשר על פיה�נו הבות ההתאגדות של החברניקבועה בתקנוהבנות 

  : ואישור כל בעלי המניותלהל� אישור מפורש בכתב ומראש מהנאמ� לתעודות הפקדו�

  ; מיזוג) א(
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  ; ארגו� אחר בחברה0פיצול או כל רה) ב(

  ;  וחלוקת נכסי� במקרה של פירוקפירוק מרצו�) ג(

   ;הקצאת ניירות ער& כלשה�) ד(

  ; � בעלי המניות הקיימי� בחברה בתארי& התשקי( למעט העברת מניות ביהעברת מניות בחברה) ה(

  ; או מכירה של מרבית נכסי החברה או של נכס מהותי של החברה/העברה ו) ו(

  ; שינוי תקנו� החברה) ז(

ובכפו( לכ& כי כל מתו& סכו� עוד( פרט לחלוקה , 01999 ט"התשנ, חלוקה כמשמעה בחוק החברות) ח(

 סולקו כסדר� והחברה שילמה את תעודות פקדו�קה למחזיקי התשלומי� שהיו מגיעי� עד למועד החלו

  ; לרבות בגי� חבות מס, כל הוצאותיה השוטפות

בשטר הנאמנות או הקשורות בביצוע פרט לעסקאות שפורטו בתשקי( או , עסקאות ע� בעלי עני�) ט(

  ; התחייבויותיה של החברה על פיה�

דמי ניהול או כל , דמי יעו/, לו� כלשהו של משכורותתש; או הלוואות על ידי החברה/מת� ערבויות ו) י(

שתשלומ� אינו פוגע בכרית , היינו, הטבה אחרת פרט לאלה המותרי� מפורשות על פי תנאי התשקי(

  ; הביטחו�

  . החלטה בדבר הסדר נושי�) יא(

 הרובד הנוס( של מגבלות והתחייבויות החלות על החברה נקבע בתנאי שטר הנאמנות והתשקי( והוא

  .כולל את התחייבויותיה של החברה לשעבוד החשבונות המשועבדי�

    

  תפעול  3.4
  

הו� המניות הרשו� . ת בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברהו פרטיות חבר� ההחברות הבנות

   1.00 מניות רגילות בנות 0100,000 מחולק ל,   100,000הינו כל אחת מהחברות הבנות של 

נקבע כל אחת מהחברות הבנות בתקנו�  ..נ.ח ע" ש1,000כ� הונפקו מתואשר , ער& נקוב כל אחת

בכתב ,  העברת מניות לצד שלישי טעונה אישורולרבות הבת ותחברשל הכי כל העברת מניות 

 אות� תעודות פקדו�וזאת כל עוד קיימות במחזור , מאת כל בעלי המניות ומאת הנאמ�, ומראש

  .הנפיקה החברה

ביצוע כל  היהי של כל אחת מהחברות הבנות  היחיד� עיסוק,ות הבנותל החברעל פי מטרות ההתאגדות ש

,   לפי העניי�, )י�(קדו� יאו תעודות פ) ט"ליש(קדו� יפעולה שהחברה הבת מוסמכת לעשות ביחס לתעודות הפ

ביצוע , קדו� המונפקותיאו שטרי הנאמנות של תעודות הפ/על פי תנאי התשקי( ו, שתונפקנה בידי החברה

 ותלדעת חברפעולות שיידרשו כל השל ביצוע , י החברה"שתונפקנה ע קדו�יתעודות פישה ומכירה של רכ

 . סוקי� האמורי� לעיליהבת הכרוכות בע

  : תנו הבותהחברכל אחת מ של �המגבלות הבאות חלות על פעילות

לות עליה החברה הבת הינה חברה חד תכליתית אשר לא תעסוק בכל פעילות אחרת מלבד האמור וח) א(

  ;  על החברהכל המגבלות החלות
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החברה הבת אינה רשאית לקבל אשראי למימו� פעילותה ופעילותה ממומנת א& ורק מסכו� עוד( של ) ב(

 פיקדו�תעודות או מתקבולי� שתקבל החברה הבת ממכירה של /או מרווחי� של החברה הבת ו/החברה ו

  ; המוחזקות על ידה

 Negative(או זכות מזכויותיה /צור שעבודי� כלשה� על נכס מנכסיה והחברה הבת אינה רשאית לי) ג(

Pledge (והשעבוד השלילי כאמור נרש� ברש� החברות ; 

 כל אחת מהחברות הבנות, ללא תלות הדדית ביניה�, י הסכמי� בי� החברה לכל אחת מהחברות הבנות"עפ

תעודות יבויות החברה על פי תנאי ככל הנדרש לצור& קיו� התחי, התחייבה לפעול לפי הוראות החברה

התחייבו , בנוס(.  שהונפקופיקדו�לרבות בצוע התחייבויות החברה כלפי מחזיקי תעודות ה, פיקדו�ה

 שהוקצו פיקדו�החברה והחברה הבת כי בכל מקרה שהחברה הבת תמכור לראשונה לציבור את תעודות ה

בסכו� השווה לסכו� , המגבי� שנרכשושווי הנכסי� אזי מכספי תמורת המכירה תגדיל החברה , לה

 הנכסי� המגבי�ובלבד שגובה התקבולי� בגי� ,  כאמורפיקדו�התמורה שנתקבלה ממכירת תעודות ה

שיירכשו מכספי תמורת המכירה לא יהיו נחותי� מגובה התשלומי� ועיתויי התשלו� שנקבעו ביחס 

 בקשר  החברה המשועבד לטובת הנאמ� הנוספי� יופקדו בחשבו�הנכסי� המגבי� וכי פיקדו�לתעודות ה

  .פיקדו�ע� סדרת תעודות ה

  .בתוק( כל עוד תעודות הפיקדו� יהיו במחזורתהא התחייבויות החברה הבת כאמור לעיל 

ת לממ� רכישה של וה רשאינייהת לקחת אשראי ולא ות רשאינההית לא לפי העניי�, ט והדס י�"הדס ליש

ולמעט במקרי� בה� נוצר , ח"שראי בגי� עסקאות עתידיות במטלמעט א, תעודות פיקדו� כלשה� באשראי

רכישה ומכירה של .אשראי כתוצאה מתקלות או טעויות טכניות והלבד שהתקבל אישור הנאמ� בכתב

עסקאות "או בעסקאות בבורסה שייעשו כ/בעסקאות מחו/ לבורסה בלבד ותתבצע , פיקדו�תעודות ה

כהגדרתו  (י�ילפי הענ,  הנרכשות או הנמכרותפיקדו�עודות הואשר יבוצעו במחיר ההוג� של ת" תואמות

   ).בתשקי(

  .בתעודות הפיקדו�שוק במסחר  פועלת כעושת ,)חברת אחות" (גאו� עשיית שוק"

  
 הצהרות והתחייבויות המנפיקה 3.5 
 

וכ� , במסגרת הנפקה זוהמוצעות החברה לא תוכל לעסוק בפעילות אחרת מלבד הנפקת תעודות הפיקדו� 

הנכסי� ורכישת  בידי חברה מדרגת  מראשרות נוספות של תעודות פיקדו� אשר הנפקת� תאושרסד

   . את תעודות הפיקדו� המדורגות וכל הכרו& בכ&המגבי� 

  :בשטר הנאמנות עוגנו כל המגבלות שנקבעו בתשקי( בנושאי� הבאי�, בנוס(

  .ספות של אגרות חוב וקיו� מגבלות על הנפקת סדרות נונוספותתעודות פיקדו� הנפקת .א

  .ת של החברהנובות  על ידי החברה ומגבלות שיחולו על חברתעודות פיקדו�רכישת .ב

  .הצור& בהסכמת הנאמ� בכל אות� נושאי� שטעוני� החלטה מיוחדת.ג

ישירות או באמצעות , על חשבונה, לרכוש ולהחזיק, בשטר הנאמנות, החברה התחייבה כלפי הנאמ�.ד

פוליסת , ל עוד קיימות במחזור תעודות הפיקדו� אות� הנפיקה החברה לציבורוזאת כ, חברה קשורה
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אל( דולר בגי� כל סדרת תעודות פיקדו�  250 הינוביטוח שביטוח לנזקי תרמית והונאה אשר תהיה בסכו� 

: להל�(וכל זכויותיה של החברה על פיה יהיו משועבדות בשעבוד קבוע ראשו� בדרגה לטובת הנאמ� 

בסכו� ,  נפרדת Fidelityבעבור כל סדרת תעודות פיקדו� תקיי� החברה פוליסת.")0Fidelityפוליסת ה"

  . דולר לכל סדרה250,000 0 משאינו נופל  ביטוח

  :תנאי� ליצירת הפרדה בי� החברה לכל גו( אחר

  .בעלי מניותיה של החברהשמירה על ספרי� וחומר נפרד מכל חברה אחרת בקבוצת   .א

  .וחות כספיי� נפרדי� לחברה ייערכו ד  .ב

  .מקבוצת בעלי מניותיההחברה תפתח חשבונות בנק נפרדי� מכל חברה או גו( אחר   .ג

  .החברה לא תבצע מיזוג נכסי� ע� חברה אחרת  .ד

  .החברה המדרגתללא אישור , תעודות הפיקדו�החברה מנועה משינוי שמה לכל תקופת   .ה

ל בעלי מניותיה או מביצוע עסקאות בעלי עני� החברה מנועה מרכישת התחייבויות או נכסי� ש  .ו

 משיכות של סכו� קבלת שירותי הניהול או עסקאות שהתשלו� בגינ� ימומ� באמצעותלמעט (

תעודות ת לרכוש נו הבותאו מהחבר/בכדי למנוע מהחברה ו,  אי� באמור לעיל,כמו כ� )עוד(

ובכפו( להוראות כל , ת הפיקדו�או למכור לבעלי העני� את תעודו/ מבעלי העני� בחברה ופיקדו�

 .די�

  .שיקי� ונייר מכתבי� נפרד, החברה תשתמש בחשבוניות   .ז

  .וזאת בכפו( ובהתא� להוראות , החברה מנועה משעבוד נכסיה לטובת גו( כלשהו  .ח

  

  פירעו� מיידי 3.6 
  

או לממש את / והנאמ� יהיה רשאי להעמיד לפירעו� מיידי את תעודות הפיקדו� המצויות במחזור אותה עת

ויהיה חייב לעשות זאת לפי דרישה בכתב של , הנכסי� המשועבדי� לטובת מחזיקי תעודות הפיקדו�

בניכוי  (מקר� תעודות הפיקדו�) 75%(המייצגי� לפחות שלושה רבעי�  המחזיקי� בתעודות הפיקדו�

ל באסיפה כללית של א� יידרש לעשות כ� על ידי החלטה מיוחדת שתתקב,  או)תעודות הפיקדו� הרדומות

המפורטי� , בקרות אחד או יותר מהמקרי� הבאי�, בעלי תעודות הפיקדו� הנמצאות במחזור אותה עת

 :להל�

א� החברה לא סילקה תשלו� כלשהו מהתשלומי� אות� היא חייבת לשל� למחזיקי תעודות הפיקדו�  0

 ;  מהמועד שנקבע לתשלומו ימי עסקי�3בתו& 

וק החברה או יינת� צו פירוק לחברה על ידי בית המשפט או תתקבל החלטה בת א� תתקבל החלטה לפיר 0

תוק( אחרת בעקבות בקשה לפירוק החברה שיש בה לדעת הנאמ� פגיעה בזכויותיה� של בעלי תעודות 

 .עניי�לפי ה,  יו� לאחר שהתקבלו או נעשו או הוגשו45 כאמור לא הוסרו בתו& צווהחלטה או , הפיקדו�

 על החברה או נכסיה כול� או  או מפרק קבוע או זמניחר שיתמנה כונס נכסי� קבוע או זמניבכל עת לא 0

 . יו�45והמינוי לא יבוטל תו& , מקצת�
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, נכסי�כל נכסי החברה או על בכל עת לאחר שיוטל עיקול או תבוצע פעולת הוצאה לפועל אחרת על  0

ולא , עולת הוצאה לפועל נגד נכסי� כאמוראו תבוצע פ, נ� נכסי� מהותיי� של החברהישלדעת הנאמ� ה

והנאמ� יראה בכ& סכנה ,  יו� לאחר שהוטלה או בוצעה45יוסר העיקול או תבוטל הפעולה תו& 

 .לזכויותיה� של מחזיקי תעודות הפיקדו�

או שלדעת הנאמ� , את תשלומיה או תחדל, או שלדעת הנאמ� היא תתעתד להפסיק, א� תפסיק החברה 0

לנהל עסקי� והנאמ� יראה באיזה מאירועי� אלה סכנה לזכויותיה� של מחזיקי , ולהיא תתעתד לחד

 .תעודות הפיקדו�

תעודות א� החברה תפר או לא תקיי� איזה שהוא תנאי או התחייבות המחייבי� אותה לפי תנאי  0

או /י� ו שטר הנאמנות ובכלל זה א� יתברר כי מצגי החברה בשטר הנאמנות אינ� נכונאו תנאי/הפיקדו� ו

וזאת א� מסר הנאמ� לחברה אתראה ודרישה לתק� את ההפרה והחברה לא תיקנה את , אינ� מלאי�

והכל באופ� שלדעת הנאמ� יהווה סיכו� לזכויותיה� של ,  ימי� ממסירת האתראה7ההפרה כאמור תו& 

 .מחזיקי תעודות הפיקדו�

 350ו נית� צו עיכוב הליכי� לפי סעי(  לחוק החברות א350או בקשות לפי סעי( / הליכי� ווא� יינקט 0

 . יו�45וההליכי� או הצו כאמור לא בוטלו בתו& , לחוק החברות

  .מכל סיבה שהיא,  א� תחוסל או תימחק החברה0

   125,000א� יפחת סכו� כרית הבטחו� בגי� סדרת תעודות פיקדו� מסויימת ולא הושל� לסכו� של   0

 . ימי� מיו� הפחתתו7בתו& 

  .הנאמ� יית� לחברה הודעה מוקדמת בכתב על כוונתו, מידי לפירעו�  תעודת הפיקדו�מדתלפני הע

  

  ביוזמת המחזיקי	כנגד מטבע ההמרה פיקדו�ההמרת תעודות   3.7
 

לדרוש מהחברה להמיר את תעודות יהיה רשאי ) ט"ליש(כל אחד מהמחזיקי� של תעודות הפיקדו� 

 ביו� המסחר  באופ� שההמרה תעשה בפועל,אחת לרבעו�,  במזומ�ט"לישל, או חלק�, הפיקדו� שבידו

,  מטע� המחזיקשלאחר תקופת הריבית במהלכה ניתנה הודעת ההמרה, ל"שהנו יו� עסקי� בחו, הראשו�

ניתנה לא יאוחר מיו� המסחר השני שלפני היו� האחרו� של תקופת הריבית  שהודעת ההמרה ובלבד

 לאוקטובר ובלבד שיו� זה הנו 01 בספטמבר תבוצע ב28ו� הודעת המרה שתתקבל בי: לדוגמא(האמורה 

 ). ל"יו� מסחר שהוא ג� יו� עסקי� בחו

) ט"ליש(ח ער& נקוב של תעודות פיקדו� " ש1בגי� כל , במזומ� לו יהיה זכאי מבקש ההמרהט "לישסכו� ה

הריבית . רה בניכוי עמלת המט"ליש 100.00יהיה בס& של , ")סכו� ההמרה: "להל�(אות� יבקש להמיר 

כחלק מתשלו� , בגי� תקופת הריבית שבמהלכה ניתנה הודעת ההמרה תשול� למבקש ההמרה בנפרד

מבקש ההמרה לא יהיה זכאי לריבית כלשהי . הריבית בגי� תקופה זו לכלל המחזיקי� בתעודות הפיקדו�

 התקופה או בגי�\שבמהלכה הוגשה בקשת ההמרה ולאחר תו� תקופת הריבית  שת הריביתבגי� תקופ

שיהיה ביו� המסחר ,  ועד למועד ביצוע ההמרה בפועלשלמ� תו� תקופת הריבית במהלכה הוגשה הבקשה

ההמרה מותנית בכמות  .ל"שהינו ג� יו� עסקי� בחו, הראשו� שלאחר תו� תקופת הריבית החולפת
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 50%ית של לית להמרה יומאובכמות מקסימ) 'אסדרה (ער& נקוב תעודות פיקדו�    500 של ליתאמינימ

ובכמות ) 'בסדרה ( ער& נקוב תעודות פיקדו�    1,000של ו )לא כולל רדומות( שבמחזור מתעודות הפיקדו�

  .)לא כולל רדומות( שבמחזור  מתעודות הפיקדו�50%לית להמרה יומית של אמקסימ

) י�(יקדו� לדרוש מהחברה להמיר את תעודות הפיהיה רשאי ) י�(כל אחד מהמחזיקי� של תעודות הפיקדו� 

 10 ועד ליו�מיו� הרישו� למסחר החל , ל"בכל יו� מסחר שהינו יו� עסקי� בחו, או חלק�, שבידו

, יולי, אפריל, ינואר(של כל אחד מחודשי תשלו� הריבית  8עד  6למעט בתאריכי� , 2023באוקטובר 

 . )אוקטובר

   

) י�(ח ער& נקוב של תעודות פיקדו� " ש1בגי� כל , מטבע ההמרה לו יהיה זכאי מבקש ההמרהבסכו� ה

 ההמרה מותנית בכמות .י� יחידות של 10,000יהיה בס& של , ")סכו� ההמרה: "להל�(אות� יבקש להמיר 

 50%לית להמרה יומית של אובכמות מקסימ) 'בסדרה ( ער& נקוב תעודות פיקדו�   1,000לית של אמינימ

  .)לא כולל רדומות( שבמחזור מתעודות הפיקדו�

  

, המבקש להמיר את תעודות הפיקדו� שבידיו) ט וי�"ליש(התמורה שתשול� לכל מחזיק בתעודות הפיקדו� 

בגי� קר� תעודות ) בהתא� לסדרת תעודות הפיקדו� שהמרתה התבקשה(תהיה סכו� מטבע ההמרה 

שנצברה בגי� תעודות הפיקדו� בצירו( הריבית , ")סכו� ההמרה "–להל� (הפיקדו� שהמרתה התבקשה 

בניכוי (בגינ� מתחילת תקופת הריבית במהלכה מבוקשת ההמרה ועד למועד הגשת בקשת ההמרה לחברה 

 :הכל לפי הנוסחה המפורטת להל�, )ברוטו,  מסכו� ההמרה%CFעמלת המרה בשיעור של 

  

  :ט או י�"בליש, סכו� ההמרה ברוטו

  

  

      .במטבע ההמרה, ברוטו,  ההמרהתמורת

תנוכה בידי החברה עמלת המרה בשיעור של , המתקבל מהחישוב שלעיל, רוטוב, כי מסכו� ההמרה, יודגש

CF%מסכו� ההמרה ברוטו  .  

  :כאשר

K 0ט המקד� הוא "לגבי תעודות פיקדו� ליש. נ לבי� מטבע ההמרה" מקד� הנקבע בהתא� ליחס שבי� הע

  .  10,000המקד� הוא ) י�(ולגבי תעודות פיקדו� , 100

Rd 0בניכוי המרווח כפי שיהיה באותו , בגי� תעודות הפיקדו� מאותה סדרהיבית  השיעור השנתי של הר

  .מועד

n –  �ביחס לתעודות . מספר הימי� ברבעו� בו הוגשה בקשת ההמרה) ט"ליש(ביחס לתעודות הפיקדו

מספר הימי� שחלפו מיו� תחילת תקופת הריבית ועד ליו� קבלת הודעת ההמרה בידי החברה ) י�(הפקדו� 

  ). לא כולל(
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שנצברה על קר� תעודות הפיקדו� במהל& התקופה בגינה היא ) המבוטאת באחוזי�(הריבית  0 

  ").הריבית הצבורה: "להל�(מחושבת 

CF 0 ובגי� ) ט"ליש(עמלת ההמרה בגי� תעודות פיקדו� . קבע בידי החברהישעור עמלת ההמרה כפי ש

החברה רשאית להודיע . ברוטו,  מסכו� ההמרה0.1% זה היא בשעור למועד תשקי() י�(תעודות פיקדו� 

בדיווח מיידי שעותק ממנו יימסר לנאמ� על שינוי שיעור עמלת ההמרה ומועד תחולתו ובלבד ששיעור 

ושעור ,  ברוטו, מסכו� ההמרה0.2%על בכל עת לא יעלה ) י�(ת ההמרה בקשר ע� תעודות פיקדו� עמל

לא תנוכה עמלת המרה . ברוטו,  מסכו� ההמרה0.2%לא יעלה על ) ט"ליש(� ההמרה בגי� תעודות פיקדו

  .במקרה של המרה כפויה

  

   לשקלי	 חדשי	 לפי החלטת החברההמרה כפויה 3.8

על פי שיקול דעתה וללא מת� זכות ברירה בעניי� זה למחזיקי� בתעודות , החברה רשאית להחליט

לשקלי� חדשי� חת מסדרות תעודות הפיקדו� המוצעות מכל אלהמיר את כל תעודות הפיקדו� , הפיקדו�

לאחר , ל"אשר הינו ג� יו� עסקי� בחו,  כמפורט להל� וזאת ביו� המסחר הראשו�,מטבע ההמרהצמודי 

כי , יודגש"). מועד ההמרה הכפויה: "להל�(למעט תקופת הריבית הראשונה , תו� כל תקופת ריבית

כמקשה ,  שבמחזורויה של כל יתרת קר� תעודות הפיקדו�סמכותה זו של החברה הינה ביחס להמרה כפ

 .ולא תהיה ניתנת להפעלה לשיעורי�, אחת בלבד

  

מוכפל , ח שנקבע לתעודות הפיקדו� ביו� הבסיס"ח בסכו� השווה למחיר בש"תעודות הפיקדו� יומרו לש

חליפי� ק לשער במועד ההמרה הכפויה ומחול) לפי העניי�, ט או י�"ליש(הידוע של מטבע ההמרה בשער 

מטבע ההמרה על פי שער , ח המשק("בצירו( סכו� בש,  שנקבע ביו� הבסיסמטבע ההמרהשל  יסודי

הסכו� בשקלי� , היינוד. את סכו� הריבית בגי� תקופת הריבית שבסיומה מבוצעת ההמרה הכפויה, הידוע

יהיה שווה למחיר , ( זהי תשקי"בגי� תעודת פיקדו� מכל אחת מהסדרות המוצעות עפבמועד ההמרה 

מטבע ההמרה של של  חליפי� יסודיצמוד למלוא שיעור השינוי בשער , תעודת הפיקדו� על פי תשקי( זה

ובצירו( הריבית בגי� תקופת הריבית שבסיומה ,  מיו� הבסיס ועד מועד ההמרה הכפויהאותה סדרה 

הידוע של מטבע שער  הלפי, שי�שתשול� א( היא למחזיקי� בשקלי� חד(מבוצעת ההמרה הכפויה 

  ).ההמרה
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מקרי	 בה	 תהיה החברה חייבת להמיר את תעודות הפיקדו�  � המרה כפויה 3.9 
  מטבע ההמרה לשקלי	 חדשי	 צמודי 

  
מאיזה מסדרות החברה תהיה חייבת להמיר את כל יתרת הקר� הבלתי מסולקת של תעודות הפיקדו� 

 בתוספת הריבית בגי� תקופת הריבית ,מטבע ההמרה חדשי� צמודי  לשקלי�,תעודות הפיקדו� המוצעות

  :וזאת בכל אחד מהמקרי� הבאי�, אשר בסיומה מבוצעת ההמרה

במקרה של מחיקה מהרישו� למסחר של תעודות הפיקדו� מכיוו� ששווי הסדרה פחת מסכו� שנקבע 

 .בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר

בגי� סדרת תעודות פיקדו� בנקי� אית� התקשרה בהסכמי הפיקדו� במקרה בו החברה תקבל הודעה מאת 

על פיה לא יואר& תוקפ� של הסכמי� אלה , או בנקי� נוספי� אית� התקשרה בהסכמי פיקדו�/ו, מסוימת

באופ� , ) הודעה כי ג� תוקפו של הסכ� אחרו� זה לא יואר&0וא� רק אחד מהסכמי� אלה נותר בתוק( (

לשלושה מאת החברה או החברה הבת במטבע ההמרה  לקבל פיקדונות שהבנקי� האמורי� יחדלו

ביחס לחברת הבת (או לשבוע ) ט"ביחס לחברת הבת המחזיקה את הנכסי� המגבי� בליש(חודשי� 

ועד תו�  תוקפ� של הסכמי הפיקדו� על פי הנקוב בהודעת הבנק ) המחזיקה את הנכסי� המגבי� בי�

 :אי�לא אירע אחד מהאירועי� הב, האמורה

על מנת שישמשו נכסי� מגבי� לאותה סדרת , החברה התקשרה בהסכ� או בהסכמי פיקדו� חדשי�

 ובתנאי ריבית זהי� או טובי� מה� ע� תאגיד בנקאי ישראלי או תאגידי� בנקאיי� , תעודות פיקדו�

כספי� כי הפקדת ה, בכתב ומראש,  או דירוג מקביל לפחות10P ישראליי� המדורגי� בישראל בדירוג של

 לעומת הדירוג שיהיה תק( לגביה� ערב מאותה סדרהאצלו לא תביא להורדת הדירוג של תעודות הפיקדו� 

 . השינוי האמור

שהנאמ� יאשר בכתב , מקורות כספיי� זמיני�, לאותה סדרת תעודות פיקדו�החברה הציגה בפני הנאמ� 

לגישור על פער תזרי� המזומני� , תומספיקי� לתקופה של שני� עשר חודשי� לפחו, כי ה� להנחת דעתו

המגבי� את תעודות הפיקדו� מאותה בי� הריבית הזמינה לחברה באותה עת בגי� פיקדונותיה הבנקאיי� 

על פי מאותה סדרה ל לבי� הריבית אותה עליה לשל� למחזיקי תעודות הפיקדו� " לתקופה הנסדרה

, רה חייבת לשוב ולהציג בפני הנאמ�בתו� תקופת שני� עשר החודשי� האמורה תהיה החב(תנאיה� 

 .א� עדיי� יהיו קיימי� באותו מועד, תוכנית לגישור על פערי תזרי� המזומני�, להנחת דעתו

 יפחת מסכו� כרית הכרית התפעוליתתעודות הפיקדו� יומרו בהמרה כפויה א� הסכו� המצוי בחשבו� 

 ובעלי השליטה בחברה, כמפורט ש�� לסדרת תעודות הפיקדוהביטחו� לה התחיבה החברה כלפי הנאמ� 

 . יו� מהמועד בו נדרשו על ידי הנאמ� לעשות כ�14לא השלימו את סכו� החוסר לחשבו� הנוס( בתו& 

  .דו�קבלת הודעה מאת הבורסה על התארי& הצפוי למחיקה מהרישו� למסחר של תעודות הפיק 0

  .קת הסכמי הפיקדונות יו� מהיו� בו קיבלה החברה הודעה מהבנק ביחס להפס30חלפו  0

  .כרית הביטחו� לתשלו� הוצאות שוטפות אי מילוי 0 

  . מיידי על ידי הנאמ�במקרה של העמדת תעודות הפיקדו� לפירעו�0

  



 

  

  מ"הדס מטבעות בע
  ט"תעודות פיקדו� ליש

  תעודות פיקדו� י�
  

  

  

  

  

14  

  ח דירוגדו

  

  

  

 סיכוני	ניתוח . 4
  :הסיכוני� העיקריי� אשר נבחנו הינ� כדלקמ�

ראה (בי�  חלק מהנכסי� המג– של צדדי	 שלישיי	פירעו� ועמידה בהתחייבות סיכו� כושר  •

יכולת הפירעו� של הבנק בו מנוהלי� .  בבנקי�תיוחזקו בפיקדונו, ) לעיל2.1פירוט בסעי( 

 ליכולת הפירעו� של �יי� מהותמיגורהינ� החשבונות המשועבדי� והאיתנות הפיננסית של הבנק 

החברה תחזיק את הפיקדונות ויתרות המזומ� בבנקי� בעלי דירוג פיקדונות  .תעודות הפיקדו�

      ;)או דירוג מקביל (P01 0 שאינו נמו& מ, בינלאומי או ישראלי, זמ� קצרל

ח "מטב הפסקת מסחר או קשיי סחירות מול חדרי עסקאות – קשיי סחירות או הפסקת מסחר •

  . או המרות/עלולי� להקשות על ביצוע עסקאות ו

,  לבורסה בלבדתתבצע בעסקאות מחו/, פיקדו�רכישה ומכירה של תעודות ה – חשיפה תו/ יומית •

ואשר יבוצעו במחיר ההוג� של תעודות " עסקאות תואמות" שייעשו כ,או בעסקאות בבורסה/ו

  ).כהגדרתו בתשקי((י� ילפי הענ,  הנרכשות או הנמכרותפיקדו�ה

 כל נכסי החברה יוחזקו בנכסי� ע� טווח לפדיו� שאינו עולה על ההתחייבות – סיכו� נזילות •

  .למחזיקי תעודות הפיקדו�

 

 הסיכוני	ניהול מדיניות  .5

החברה שואפת . מדיניות החברה הינה לקיי� מתא� מדויק לחלוטי� בי� נכסי� לבי� התחייבויות

את התחייבויותיה המגבי�  נכסי�לצמצ� ולגדור את סיכוני התפעול שלה באמצעות רכישת 

  .י התשקי("המוצעות עפקדו� יהקיימות והעתידיות בגי� תעודות הפ

  .7מר אמיר שגבל ניהול סיכוני השוק בחברה ובחברה הבת הינו האחראי ע

  

  מיסוי. 6

  .החברה היא מוסד פיננסי ולכ� קיי� לה פטור ממס על ריבית שמתקבלת מהנכסי� המגבי�

  

  

                                                
7
 .ס"בעל תואר ראשו� בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנה, 2007ל משנת "מנכ 



 

  

  מ"הדס מטבעות בע
  ט"תעודות פיקדו� ליש

  תעודות פיקדו� י�
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 אופק הדירוג. 7
  :גורמי� העלולי� לפגוע בדירוג

   .אי עמידה במדיניות ההשקעה עליה התחייבה החברה �

   .המוסד הפיננסי בו יופקדו הפיקדונותת של איתנות הפיננסי בפגיעה �

  

  

  :גורמי� שעשויי� לתרו� לשימור הדירוג

 .המש& שמירת רמת חשיפה נמוכה בניהול תיק הנכסי� �

 .שמירה על רמות שקיפות ובקרה גבוהות �

  

  לנאמ�ווחי	די . 8

  . בי� בגי� תעודות רדומות שנמכרו אל מול התכסות בנכסי� המגתלגבי התחייבויו יומי דיווח •

 .י�ידוחות כספיי� רבעונ •

  . מיד ע�  שינוי בתנאיו, העברת מכתב התחייבות מהבנק או הבנקי� כפי שמוגדר בתשקי( •

 

 



 

  

  מ"הדס מטבעות בע
  ט"תעודות פיקדו� ליש

  תעודות פיקדו� י�
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  סול	 הדירוג

  

המשתנה . Caa ועד Aa 0 בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 0 ו2, 1פריי� מידרוג משתמשת במשתני� המס
המצוינת , מציי� שאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת' 1'

מציי� שאגרת ' 3'ואילו המשתנה ; מציי� שהיא נמצא באמצע קטגורית הדירוג' 2'המשתנה . באותיות
  .המצוינת באותיות,  של קטגורית הדירוג שלוהחוב נמצאת בחלק התחתו�

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

דרגת 
  השקעה

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

  .ספקולטיביי� מסוימי�

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

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBנחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות  ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה

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

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCaיביות מאוד ועלולות להיות במצב  ה� ספקולט
  . ע� סיכויי�  כלשה�  לפדיו� של קר� וריבית,של חדלות פרעו� או קרובות לכ&

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, של חדלות פרעו�
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לצור& או /למעט לצרכי� מקצועיי� תו& ציו� המקור ו, להפי/ או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצל�, אי� להעתיק

. כל המידע המפורט במסמ& זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי� .החלטת השקעה

שנמסר לה  והיא ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל . על ידי החברה המדורגתצור& קביעת הדירוג ה ל למסרנ על המידע שכתסתממ

 י�הדירוג. www.midroog.co.il: על כ� מומל/ לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו , או מכל סיבה אחרת

 או רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה� מהווי� בייקטיבית  בגדר חוות דעת סו�הנ  על ידי מידרוגי�המתבצע

 או של מסמכי� עת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חובואי� להתייחס אליה� בגדר הב, מסמכי� מדורגי� אחרי�

כגו� הסיכו� כי ער& השוק של החוב המדורג , כו� אחרדירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סי. מדורגי� אחרי�

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� . ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�

כל משתמש , ובהתא�, טעמולהישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ& זה או על ידי מי מ

אגרת חוב או מסמ& מדורג אחר , ערב, במידע הכלול במסמ& זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� . לרכוש או למכור, שבכוונתו להחזיק

  .התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג,  נעשה דירוגהנפקת�

  


