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  מ"בע הדס מטבעות

מנוהלות על ידי ה ,")ות הפיקדו�תעוד: "להל�(' ב - 'דירגה מידרוג את תעודות הפיקדו� סדרות א 2008מר� ב

צמודות לשער חליפי� של וסחירות הינ� פיקדו� התעודות . Aaaבדירוג , ")החברה: "להל�( מ"הדס מטבעות בע

  . ניתנות להמרה על פי תנאי התשקי$ו )'סדרה ב(והי�  )'סדרה א( ט"הליש

משולמת ה, בניכוי מרווח ,שה חודשי%ט לשלו"ליש יבורילבשיעור של ריבית ת ונושא )'סדרה א(תעודות הפיקדו� 

המועד בו תומר כל , 2023באוקטובר  12יו% לפירעו� בתשלו% אחד ב עומדתקר� תעודות הפיקדו� . �אחת לרבעו

 100 ,ח ער) נקוב"ש 1כ) שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , בדר) של המרה כפויה, יתרת הקר�

  .ט בתוספת ריבית צבורה"ליש

המחושבת על בסיס יומי , בניכוי מרווח ,י� שבועי יבורילשל  שיעורבריבית נושאת  )'סדרה ב(קדו� הפיתעודות 

המועד בו , 2023ביולי  20יו% לפירעו� בתשלו% אחד ב עומדתקר� תעודות הפיקדו� . �ומשולמת אחת לרבעו

ח ער) "ש 1לקבל בגי�  כ) שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי, בדר) של המרה כפויה, תומר כל יתרת הקר�

  .י� בתוספת ריבית צבורה 10,000 ,נקוב

   בעלות העברת

ביו% "). גאו� שוקי הו�": להל�( מ"גאו� שוקי הו� בעהחברה הוחזקה בבעלות מלאה על ידי  28.06.2009עד 

 בית מיטב התמזגה לתו)מ "בעגאו� שוקי הו�  ,במסגרת עסקת המיזוג, הושלמה עסקת מיזוג 28.6.2009

- ט"תשנ, החברות חוק של השמיני החלק לפי ,סטטוטורי במיזוג ")מיטב בית השקעות": להל�(מ "בע קעותהש

 להיות הפכו, )החזקתה בחברה ,ובכלל זה( הו� שוקי גאו� של והתחייבויותיה זכויותיה, נכסיה שכל כ), 1999

  .")עסקת המיזוג: "להל�( השקעות בית מיטב של וההתחייבויות הזכויות, הנכסי%

על ידי מר צבי  49%המוחזקת , החברה מוחזקת בבעלות מלאה על ידי מיטב בית השקעות ,עקב עסקת המיזוג

על ידי  30%-ו; על ידי שלמה סימנובסקי באמצעות חברה בבעלותו 21%; סטפק באמצעות חברה בבעלותו

  ).חברה ציבורית(גאו� אחזקות .ב

מיטב . עובדי% 200-שני% ומעסיקה כ 30-ההו� מזה כ הפועלת בשוק ,מיטב בית השקעות הינה חברה פרטית

קופות גמל וקרנות פנסיה ומכשירי% , קרנות נאמנות, בית השקעות מנהלת תיקי השקעות לפרטיי% ולמוסדיי%

בניהול סיכוני% ומספקת מידע , עוסקת מיטב בית השקעות בניהול תיקי קרנות גידור, כמו כ�. פיננסיי% אחרי%

  .ותפיננסי למדיות שונ

  :הינה כמפורט להל� ,לפעילות החברההקשורי%  ,הבאי% היבטי%ל החברה ל"התייחסות מנכ
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מנהלת , ל הכספי%"סמנכ, ל החברה"מנכ. מ"הדס מטבעות בענותרה חברה המנהלת ה - כוח אד� •

 .התפעול והסוחרי% נותרו בתפקיד%

החובות והזכויות של . שינוימערכת ההסכמי% של החברה מול גאו� שוקי הו� הינה ללא  -מערכת הסכמית •

 .  גאו� שוקי הו� עברו למיטב בית השקעות

•  � .זהי%נותרו  - תנאי התעודותו מדיניות הכיסוי, התעודותתשקי

גאו� עשיית . ללא שינוי, מ"גאו� עשיית שוק בע ,לחברה נות� שירותי המסחר -זהות נות� שירותי המסחר  •

להדס בדומה , אשר התמזגה לתו) מיטב בית השקעות, שוקי הו�חברה בת של גאו� מ הייתה "שוק בע

 .מ"מטבעות בע

ע% מעבר המשרדי% למיטב בית , כפי שה%, מערכות המחשוב ותוכנות המסחר יועברו -מערכות מחשוב  •

 .השקעות

 

שנטלה על עצמה , לרבות מגבלות הכיסוי, כל המגבלות הקשורות לניהול תעודות הפיקדו�, מלבד האמור לעיל

  .נותרות בעינ�, במועד הדירוג ובפעולות הדירוג שנעשו מעת לעת החברה

  

  סיכו�

העברת הבעלות בחברה אינה פוגעת  ,ל"על ידי המנכ החברההמידע שנמסר לנו מעל סמ  לאור האמור לעיל ו

  .)'ב -' סדרות א( נותר על כנו תעודות הפיקדו�דירוג , לפיכ . )'ב -' סדרות א(בדירוג תעודות הפיקדו� 
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  SF-09-07-17 - 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
  .ת כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתבלשכפל או להציג מסמ) זה למטרה מסחרי, להפי�, לשנות, לצל%, להעתיק

. כל המידע המפורט במסמ) זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי% בעיניה לאמיני% ומדויקי%
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 לנהמידע שעל  כתסתמלה והיא מ

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

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

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

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

השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי%  כגו� הסיכו� כי ער), מתייחסי% במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר
כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי% . 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
, ע הכלול במסמ) זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיקכל משתמש במיד, ובהתא%

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

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

, )"ס'מודי": להל�( .Moody's Investors Service Ltd) .(טורס סרויס לטדס אינבס'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ% כפופי% , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ% עצמאיי% ונפרדי% מאלה של מודי, יחד ע% זאת. במידרוג 51%שלה 

מדיניות ונהלי% למידרוג יש , 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, למידע נוס$ על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה

  


