
 

 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  מ"בע הדס מטבעות
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  מ"בע הדס מטבעות

  דוח מעקב שנתי

  סוג  סידרה
� 1כמות  

כולל  (.נ.ע

  )רדומות

  דירוג   סופיפירעו�  הצמדה  ריבית

  'א
תעודות 


  פיקדו
270,000  

ט לשלושה "ליבור ליש

  חודשי� פחות מרווח
  Aaa 12/10/2023  ט"ליש

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

 בגי� עילה כלשהי הקבועה , מוקד  בי� א  פירעו� במועד הסופי הנקוב או פירעו�-בפועל של תעודת הפיקדו� 

 ואינו מהווה �פירעו� מוקד  של הקר� הוא חלק מתנאי תשלו  תעודות הפיקדו, למע� הסר ספק. בתנאי התעודה

  ).default(אירוע כשל 

 תעודות הפיקדו
 .27/02/2008-בהתא� לתשקי% מפיקדו
  הנפיקה החברה תעודות 31/03/2008בתארי# 


משולמת אחת לרבעוה, ט לשלושה חודשי� בניכוי מרווח" לישיבורילבשיעור של ית ריבת ונושא, )'סדרה א( .

 
, המועד בו תומר כל יתרת הקר
, 2023 באוקטובר 12יו�  לפירעו
 בתשלו� אחד בעומדתקר
 תעודות הפיקדו

 ,ט" ליש100 ,ח ער# נקוב" ש1כ# שמחזיק תעודת פיקדו
 יהיה זכאי לקבל בגי
 , בדר# של המרה כפויה

למעט המרה ביוזמת מחזיק  (,ט"תשלומי קר
 וריבית יבוצעו בשקלי� צמודי� לליש. בתוספת ריבית צבורה


כמפורט ,  שער החליפי
 הינו השער היציג ליו� הבסיס).ט"אז ההמרה תתבצע לליש, תעודת הפיקדו

  .בתשקי%

  התחייבות לשמירה על יחס נכסי  להתחייבויות

שווי ,  ובהתא� לאמור בתשקי% החברהירה על יחס נכסי� להתחייבויות בדבר שמ,למסמכי העסקהבהתא� 

 החברה כלפי מחזיקי ת התחייבויוהשווי המשוער# שלשווה או גבוה מס#  הנכסי� המשועבדי� יהיה בכל עת

   .פקדו
תעודות ה

  תיחס נכסי  להתחייבויו

בדבר , מסמכי העסקהתא� לבה ,08.03.2009- ל07.04.2008תקופה שבי
 בהתא� לבדיקה יומית שנערכה ב

שווי הנכסי� המשועבדי� היה בכל עת גבוה מס# השווי המשוער# של  , שמירה על יחס נכסי� להתחייבויות

  .תעודותה החברה כלפי מחזיקי תהתחייבויו
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  ניהול הסיכו� בהשקעה בפיקדונות


בעל דירוג , בבנקוחזקו קדונות בבנקי� ייהנכסי� המגבי� שיוחזקו בפ ,החברה קיבל החלטה כי דירקטוריו

בי
  ,דירוג פיקדונות לזמ
 ארו#ו) או דירוג מקביל (P-1 - שאינו נמו# מ, בי
 לאומי או ישראלי,פיקדונות לזמ
 קצר

 הפקדונות ,ח"נכו
 למועד כתיבת הדו. )או דירוג מקביל ( ע� אופק יציב,Aa3- שאינו נמו# מ,לאומי או ישראלי

 ודירוג P-1המדורג בדירוג פיקדונות לזמ
 הקצר בדירוג , מ" בעישראללאומי לשל החברה מופקדי� בבנק 

  . Aaaפיקדונות לזמ
 ארו# של 

  כרית הבטחו�

-ו' לטובת סדרות א, - אלפי 250במועד הדירוג התחייבה החברה להפקיד כרית בטחו
 להוצאות שוטפות של 

  . הגבוה מביניה
, או גובה ההוצאות בפועל', ב

  .טחו
 מלאותיכריות הב, דוחהכתיבת נכו
 למועד 

  דוחות כספיי 

לא מצביעה על שינוי ביכולת החברה לעמוד  ,31.12.2008 ליו� ,כספיי� של החברההדוחות הבדקת 

  .בטווח הקצר,  למחזיקי תעודות הפיקדו
,בהתחייבויותיה

  נאמ�

 
 לא דווחנו על חריגות כלשה
 מהרשו� ,)מ" חברה לנאמנות בעמזרחי טפחות(בבדיקה שבוצעה מול הנאמ

  .במסמכי העסקה

  סיכו 

  .דירוג הסדרה נשאר על כנו
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  סול  דירוג

  

מציי
 שאגרת החוב ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 - ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 

מציי
 שהיא נמצא באמצע קטגורית ' 2'המשתנה .  באותיותהמצוינת, מצויה בקצה העליו
 של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת
  .המצוינת באותיות, מציי
 שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו
 של קטגורית הדירוג שלו' 3'ואילו המשתנה ; הדירוג

  

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

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

A   התחייבויות המדורגות בדירוגAשל הדרגה האמצעיתנחשב 
, ות על ידי מידרוג בחלק העליו
  .וכרוכות בסיכו
 אשראי נמו#

דרגת 
  השקעה

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

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

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

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

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

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCבדרגת הד 
כ במצב של חדלות "ירוג הנמוכה ביותר ובד ה

  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו
 קר
 או ריבית, פרעו
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   SF-09-04-05דוח ' 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, זולרבות פיסקה , מסמ# זה
  .לשכפל או להציג מסמ# זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי/, לשנות, לצל�, להעתיק

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

  .לה והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצור# קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו

הדירוגי� . il.co.midroog.www: או שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני� ו

לצה לרכישה או להימנעות מרכישה המתבצעי� על ידי מידרוג הנ� בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי
 ה� מהווי� המ
אי
 לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת . של איגרות חוב או מסמכי� מדורגי� אחרי�

ואי
 להתייחס אליה� , כלשה
 או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ#
דירוגי מידרוג . דאיות מחיר
 או תשואת
 של איגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי�בגדר הבעת דעה באשר לכ

כגו
 הסיכו
 כי ער# השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי� , מתייחסי� במישרי
 רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו
 אחר

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

, 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, ר שבכוונתו להחזיקאגרת חוב או מסמ# מדורג אח, ערב, מנפיק

ע� הדי
 או ע� כל עניי
 מקצועי , לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו/ מקצועי בקשר ע� השקעות
פקת� מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של איגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנ. 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'ג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודיהליכי הדירו, יחד ע� זאת.  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

  .פני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוגהנכ� מו, למידע נוס% על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


