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  מעקב שנתי

  2008 אוקטובר

  מ"בעתעשיות ישראל אפריקה 

מ "בעתעשיות ישראל אפריקה שהנפיקה ) ' אהסדר (ח"לאג A2דירוג מחדש מאשרת  מידרוג

  :דוח זהבח הכלולות "האג. יציבתו� קביעת אופק דירוג ") החברה" או "אפריקה תעשיות":להל�(

   30.6.08 יתרה ליו� ריבית שנתית נקובה  מועד הנפקה   סדרה 

  )ח" שיליוני מ(

 מועדי פירעו� קר� 

  2011�2014  350  )מדד.צ (5.8%  9.2007  'א

עיקריותעסקיות התפתחויות 
1
  

   תיק האחזקותב האחזקה הדומיננטית , פקר תעשיותמלוא הבעלות על רכישת 

, "תעשיותפקר "להל% (מ "בעתעשיות פלדה בפקר לבעלת המניות היחידה  הפכה החברה 2008בחודש יולי 

רכישת בעקבות  ,)68.2% שהוחזקה עד למועד העסקה בשיעור של , חברה פרטית,מ" בעידפזפקר : לשעבר

מת% הסכ- להסתיי- מקביל ב. , מיליו% �94בתמורה לכ כה% חתבני משפמ) 32%(אחזקות המיעוט יתרת 

, לדברי החברה. רי- בכי ניהוליכיהנו עד לאחרונה בתפקידלבעלי השליטה הקודמי- אשר  שירותי ניהול

,  בפקר תעשיותרכישת השליטה נועדה לאפשר השלמת תהליכי ייעול ומימוש מלוא הפוטנציאל הגלו-

   .המהווה מעל למחצית משוויו של תיק האחזקות

   סניפי� ברוסיה13רכישת פעילות הכוללת  באמצעות , מחו& לישראלפעילות סחר בפלדות הרחבה של 

 Apogeyקבוצת השולטת ב, חברה הרשומה בקפריסי%,�Cloudwalkמ �65%כו רכש נ2008חודש מר/ ב

 12.0תמורת הרכישה הסתכמה בס0 .  סניפי-13צעות ברוסיה באמסחר במוצרי פלדה בעוסקת אשר 

. ל ומנהל הרכש"תפקיד המנככהני- במייסדי החברה אשר ממחזיקי- ) 35%(ביתרת המניות  .מיליו% דולר

�ל להגדלת שיעורי הבעלות, 2014 בתוק1 עד שנת 2012 למימוש החל בשנת ניתנות, שני הצדדי- אופציותל

 מיליו% דולר �150כ( מיליו% דולר 67.7 � הסתכמו בכ2008 לחציו% הראשו% של שנת Apogeyמכירות . 100%

בכוונת ).  כולה2007לשנת  מיליו% דולר �5כ( מיליו% דולר �3.7והרווח הנקי עמד על כ)  כולה2007לשנת 

   .Apogey החברה להרחיב את מער0 השיווק וההפצה של הנהלת

  � בתחו� התעשייה "תשתיות המיועד לייזו� נדלובו  מקרקעי� רכישת 

מלוא מניות , )Steel  Earlsfield) 100%,י החברה הבת הרשומה בקפריסי%"ע נרכשו 2007בחודש יולי 

 �30המרוחק כבבעלותה מתח-  ו עובדי-�100מעסיקה כיו- כאשר ,  Koa Gas, חברה הרשומה ברוסיה

ותשתית בעיר חומרי בניה  ייצור ושיטעו%מתק% ל,  דונ- ובו מבני-260שטחו , מ ממרכז מוסקבה"ק

המתח- כולל מבני- ותשתיות לרבות קווי . רוסיה�בטבעת השלישית במוסקבה, קרסקובו במחוז לובריצה

מרכז , חיבור למערכת גז טבעי, תחיבור למערכת חשמל קווי, Koa Gasקטרי- בבעלות ער0 מורכבת 

תמורת . בארות מי שתייה ומי- לשימושי- בתעשייה וציוד אחר, אנרגיה המשמש את מרכי המתח-

הפעילות התעשייתית הנוכחית במתק% היא  .2007 מיליו% דולר ששולמו ביולי 23הרכישה הסתכמה בס0 

א " כבאמצעות צמצו-, דמותאול- החברה עצרה את ההפסדי- שהיו בשני- קו, בהיק1 לא מהותי

 מיליו% 1�2 �כרווח בס0 הנהלת החברה מעריכה כי בתקופת הביניי- המתח- יניב . שטחוהשכרת חלק מה

  תוכניות לאישור  הגשת  של  מצויה בהלי0 ו , תעשייה במתח- פארק להקי-  מתכננת  החברה . דולר בשנה
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הקמת פארק התעשייה תחייב . לו תו0 שנה עד שנתיי-יתקביכול ולהערכת הנהלת החברה אישורי- אלה . הרשויות

אשר יושכרו הקמת מבני- שייועדו ל, עשויי- להגיע למאות מיליוני דולרי-אשר בהיקפי- ניכרי- השקעות סכומי- 

עד לקבלת . לחברה אי% כיו- הערכות לגבי תזרימי המזומני- הצפויי- מהפארק לכשיושל-. לפעילות תעשייתית

פועלת החברה לצמצו- הוצאות המתח- ולהשכרת המבני- הקיימי- לטווח , התוכניות לשטחהאישורי- ומימוש 

 ומתק% לייצור מעקות כביש  מיליו% דולר בהקמת מתק% גילוו% מתכות�10החברה צפויה להשקיע כ, בי% השאר. קצר

  . )Apogey צפוי שיוקמו במסגרת פעילות(

בכוונת החברה להרחיב את .  החברה הא� אפריקה ישראלפעילות החברה ברוסיה נתמכת בקשרי� ובתשתיות של

  ההשקעות למדינות נוספות

לפי .  האחזקות כיו- מתיק�26%המהווי- כיו- כ, ח ברוסיה" מיליו% ש150 �בשנה האחרונה השקיעה החברה כ

- השקעות אול- ייתכנו ג, בטריטוריות גאוגרפיות נוספותהשקעות נוספות בשני- הקרובות תוכניות החברה צפויות 

,  ע- אופק דירוג יציבBaa2 מדירוג 2העלתה מודיס את הדירוג של רוסיה 2008יולי בחודש  .ברוסיהנוספות 

בסביבה הכלכלית לרבות השיפור ,  הפיסקלית השיפור במדיניותתו0 הדגשת, דירוג חיובי ע- אופק Baa1לדירוג

מודיס את הדומיננטיות של מגזר הנפט י- במציינ, ע- זאת . רוסיהגיוו% הבסיס הכלכלי של כ% בצריכה הפרטית ו

פעילות החברה ברוסיה נתמכת בקשרי- ובתשתיות של . יחסיתרמת האינפלציה הגבוהה את והרוסית בכלכלה 

, בחברה הא- הסופיתעל השליטה  הישירה של בומעורבותהתחזקה בשנה האחרונה  החברה הא- אפריקה ישראל

במדינות , הנהלת החברה שוקלת השקעות נוספות במהל0 השני- הקרובות. יהרוסבפעילות ב, מ"אפריקה ישראל בע

, הסיכוני- הגלומי- בו, על הרכב תיק האחזקותההשקעות הנוספות  השפעת מידרוג תעקוב אחר. ברחבי העול-

   . ועוד, יחס כיסוי החוב באמצעות הנכסי-, היקפי התזרי- התפעולי ממנו

 Aa2 �מ, מ"אפריקה ישראל השקעות בע, ח של החברה הא- של החברה"גבחודש ספטמבר השנה הורד דירוג הא

  . אופק שלילי �Aa3אופק שלילי ל

  התפתחות האיתנות הפיננסית והתוצאות הכספיות 

  2007ח והו� בשנת "ע גדול הנובע מתמורת גיוס אג"תיק ני

וכ% הנפיקה זכויות בתמורה , ו% מילי �350 של כברוטובתמורה ) 'סדרה א(ח "גייסה החברה אג 2007 ספטמבר בחודש

 140 �תמורת הגיוסי- האמורי- שימשה להשקעות חדשות כמפורט לעיל בהיק1 של כ ,  מיליו�202% של כברוטו

 מיליו% �308ע אשר מסתכ- בכ"בעיקר להגדלת תיק ניו, )הנהלה כלליות ומימו%(למימו% הפעילות השוטפת , ,מיליו% 

: ע"בתיק נישקעה הה מדיניות .ח" מיליו% ש�32לחברה מזומני- ושווי מזומני- בס0 של כבנוס1 . 30.6.2008ח ליו- "ש

.  ומעלה3Aח קונצרני מדירוג "באג, להגבילא0 מבלי , והיתר באפיקי- סולידיי- לרבות,  סחירות במניות20%עד 

, מידע שמסרה הנהלת החברה למידרוגלפי . מספר גופי השקעהוג- באמצעות  חברההעל ידי נעשה ניהול ההשקעות 

 30.6.08מאז ,  מיליו% �11 לרבות כהפסדי-מה- קוזזו , ע"רווחי- מתיק ניהחברה ד כה רשמה מאז גיוס הכספי- וע

  . מהותיי- ביחס להו% העצמי של החברהבסכומי- לא ההפסדי- ה- . 3.10.08ועד ליו- 

יחסי המינו* והאיתנות במאוחד . ומעיד על רמת איתנות טובהנותר יציב במאז� הסולו מורחב יחס כיסוי החוב 

  שקפי� את מאזני חברות הבתמ

מאז% החברה באיחוד ע- חברות מטה בבעלות (על בסיס מאז% סולו מורחב בעיקר מידרוג בוחנת את איתנות החברה 

ח השקעות בחברות " מיליו% ש�538מכ0 כ, ח" מיליו% ש�894הינו כ) מורחב(ס0 נכסי החברה במאז% סולו ). מלאה

שווי האחזקות המאזני בתוספת יתרת המזומ% ותיק ניירות הער0 . ותית מכ0 השקעה בפקר תעשיצכמח, מוחזקות

מאז% , להערכת מידרוג. ח" מיליו% ש�356 הינה כ30.6.2008 פעמי- את החוב הפיננסי שיתרתו ליו- 2.5מכסי- 
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ס בהתבסס בי% השאר על גיו, כפי שנצפה במועד הדירוג הראשוני, מצביע על מיצוב פיננסי אית% מורחבהחברה סולו 

  .הזכויות שחיזק את ההו% העצמי של החברה ואת הנזילות

: את מאזני חברות הבתבאופ% המשק1  ננסיתיחסי המינו1 והאיתנות הפיות של מאוחד ניכרת החלשהניתוח המאז% ב

החברות .  ואת מרבית החוב נטו המאוחדתורמת כמחצית מהמאז% המאוחד ומההו% העצמי המאוחדפקר תעשיות 

החוב בחברות . ולפת ממונפות יותר ומאופיינות בשיעורי הו% עצמי נמוכי- יותר ובמינו1 גבוה יותרשנרכשו בשנה הח

  . את הרכוש הקבועהחוב ש- מממ%  �Koa Gasפרט ל, הבת מממ% את מרבית ההו% החוזר התפעולי

  + במיליוני , ריכוז נתוני מינו* ואיתנות חברות הבת העיקריות
  

 מאוחד  Apogey Koa Gas  נגב  פקר תעשיות 

  493  81  32  52  435  חוב נטו 

  48%  84%  71%  36%  62%  חוב נטו לקאפ נטו

  528  15  13  92  264  הו% עצמי וזכויות מיעוט 

  1,975  135  185  322  915  ס0 מאז% 

  27%  11%  7%  29%  29%  הו% למאז% 

  

   ח"במיליוני ש מאז� , ) סולו מורחב (אפריקה תעשיות 

  6.08  3.08  12.07  

  192  15  32  י- ושווי מזומני-מזומנ

  298  417  308  ע סחיר "ני

  227  413  546  השקעות בחברות בנות

  98  0  0  א  "חייבי- אחרי- ז

  8  11  5  רכוש שוט1 אחר 

  2  3  3  רכוש קבוע

  826  859  894  ס0 נכסי-

  11  6  10  זכאי- וספקי-

  347  347  356  ח"אג

  469  506  528  הו% עצמי

  826  859  894  מיס0 התחייבויות והו% עצ

  56.8%  58.9%  59.1%  מאז%/ הו% עצמי 

  42.0%  40.4%  39.8%  מאז%/ חוב פיננסי 

 neg  neg  1.8%  מאז%/ חוב פיננסי נטו 

   נתוני החברה שהועברו למידרוג : מקור
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  ח"במיליוני שנתוני� , חוב פיננסי ויחסי איתנות וכיסוי): מאוחד (אפריקה תעשיות 

  6.08   IFRS  12.07 12.07  12.06  12.05  

  265  315  369  341  414  ק"חוב פיננסי ז

  178  209  465  450  440  א"חוב פיננסי ז

  444  524  834  791  854  ס0 חוב פיננסי

  61  109  498  496  361  יתרות נזילות

  383  415  336  295  493  חוב פיננסי נטו

  230  277  469  491  500  הו% עצמי

  89  80  101  26  28  זכויות מיעוט

      42  27  20  מיסי- נדחי- 

CAP  1,402  1,335  1446  778  831  

CAP 948  839  1,041   נטו      

  1,159  1,046  1,801  1,756  1,975  ס0 נכסי-

  CAP  60.1%  59.3%  57.7%  57.0%  56.6%/חוב 

  43.9%  49.2%  35.4%  35.2%  47.4%   נטוCAP/ חוב נטו 

  23.2%  22.0%  26.0%  28.0%  25.3%  ס0 נכסי-/ הו% עצמי 

  

  לעומת התחייבויות שקליות , אירו ורובל, דולר: ח"מטחשיפה מטבעית אינהרנטית ל

או הגמורה מבוצעות בדולר ובאירו  מרבית רכישות חומרי הגל- והתוצרת עוסקות ביבוא כ0 שונגבפקר תעשיות 

ק מהוצאות הייצור חל. בגי% שינויי- בשערי החליפי%לסיכוני- של שחיקת הרווחיות ועל חשופות , מושפעות מה%

 במהל0 השני- האחרונות לא נרשמו  הנהלתהנגב  אינה מגדרת סיכוני מטבע ולהערכת. נגב צמודות דולרבמפעל 

 אירופאיי- בהתא- לצור0 ומידת החשיפה ולש- כ0  על מטבעותFWDרוכשת  פקר תעשיות. הפסדי- כתוצאה מכ0

�ו, Apogey: בשנה החולפתהחברות הנרכשות ברוסיה ות החשיפה לרובל נובעת מפעיל. נעזרת בגור- מייע/ חיצוני

Koa Gas .  

  ע"מגודרת בחלקה באמצעות תיק ניחשיפה למדד 

אלא באמצעות , ' סידרה אח"האגהנובעי- מהנפקת , מדדלשינויי- בהחברה אינה מגדרת באופ% מובנה את החשיפה 

נקוב הער0 ה מ62%מהווה ס0 זה . 30.6.08יו- ל,  מיליו% 218ולל של ח צמוד למדד בס0 כ"באגות התיק הנזיל השקע

  . שהנפיקה החברה'  סידרה אח"של אג

  

בשל עליית מחירי , 2008ובחציו� ראשו�  2007בשנת צמחו ונרש� רווח שהוא מעל הנורמטיבי פקר תעשיות הכנסות 

  הפלדה

בתו0 כ0 , מחירי הפלדהדות לרמה גבוהה של הו, 2006 ביחס לשנת 2007 בשנת �19%צמחו בכפקר תעשיות הכנסות 

, שנות העברבהשוואה לגבוה  ,, מיליו% �57כשל בס0 נרש- רווח נקי  2007בשנת . נרש- קיטו% בכמויות המכירה

נרשמה  2008מחצית ראשונה ב. להערכת החברה רווח זה הינו גבוה מהנורמטיבי. עליית מחירי הפלדהעקב בעיקר 

בס0 (אשר בקיזוז הכנסה חד פעמית ממימוש פעילויות ,  מיליו% 043  נקי בסורווח, )�3%כ(צמיחה מתונה בהכנסות 

�עלה מכבפקר תעשיות  ס0 החוב נטו .ח" מיליו% ש�32בתקופה המקבילה אשתקד בס0 כדומה לרווח ) , מיליו% �16כ

 60.6% � המהווה כחוב פיננסי נטו: כבמועד הדירוגרמת המינו1 גבוה תו0 הותרת , , מיליו% �435לכ, מיליו%  384

יחס .  שני-5 עד 4 � בידפז עמד על כ�EBITDAיחס החוב נטו ל. �28.9%של כבשיעור והו% עצמי למאז% נטו קאפ מה

 עקב , ובייחוד פלדה,חשופה למחירי המתכותפקר תעשיות . שני- 3�4 �ירד לכבעבר היה תנודתי ש �FFOלנטו החוב 

ירידת מחירי הפלדה והמתכות תשפיע על הרווחיות .  חודשי-�6בהיק1 של כוהזמנות פתוחות מלאי אחזקתה ב
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לדברי החברה מדיניות המלאי שלה מאופיינת . והתזרימי- עקב צריכה בפועל של מלאי שנרכש במחירי- גבוהי- יותר

  . 2005�2006 ביחס לשני- 2008 ובמחצית ראשונה 2007  בשנתבימי המלאיקלה עלייה תו0 , בשמרנות

  בי� השאר בשל השפעה חיובית של תיסו* השקל, ר בתוצאות נגבשיפו

 ביחס לתקופה 2008 בחציו% הראשו% �24%בכו, 2006 ובהשוואה לשנת 2007 בשנת �14%בכצמחו סות נגב הכנ

התפעולי הרווח . הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהשפעת שערי החליפי% וגידול במכירות הרשת הקמעונאית. המקבילה

עקב גידול חריג בהפרשה לחובות בעיקר , חר1 הגידול בהכנסות, 2006נמו0 יותר בהשוואה לשנת  2007בשנת 

 מהמכירות לעומת עד �1.3%המהווי- כ,  מיליו% �4.9בכה ההפרשה לחובות מסופקי-  הסתכמ2007בשנת : מסופקי-

בהשוואה לתקופה  חדותעלה  2008הרווח התפעולי בחציו% הראשו% של . 2001�2006 מהמכירות בשני- 0.5%

ביו- ,  מיליו% �52במועד הדירוג הראשוני לכ,  מיליו% �38החוב נטו עלה מכ. המקבילה בעיקר בשל הגידול בהכנסות

 .29.3%למאז% של  והו% עצמי �34.5%נטו כחוב נטו לקאפ יחסי מינו1 ואיתנות נשחקו מעט א0 נותרו טובי- .  30.6.08

 מכלל �10.5% כ0 שהוא מהווה כKALEוצרי- שמייבאת החברה מקבוצת  עלה שיעור המכירות של מ2007בשנת 

- נזק בטווח הבינוני  לא ייגר–הפסקת פעילות מול ספק זה ככל שתהיה הנהלת החברה מעריכה ש. מכירות החברה

  . והארו0

  שיקולים עיקריים לדירוג 

המאופיינות בפעילות , ות בתחומ%מובילחברות , נגב פקר ו–שתי אחזקות ליבה על להישע% מוסי1 תיק האחזקות 

המדורגת נמו0 , ברוסיה י-מהותיבסכומי- ביצעה השקעות  החברה ; וותק ומוניטי% טוב,מעמד עסקי חזק, יציבה

העסקי של הפיתוח לת השליטה בחברה מחזקת במידה משמעותית את פוטנציאל בע, לצד זאת. מדירוג מדינת ישראל

 האחזקה –פקר פלדה ; ויתרות נזילות גבוהות ברה איתנות פיננסית טובהלח;  בכלל וברוסיה בפרטל"החברה בחו

רווחיות , רמת מינו1 גבוהה יחסית,  יחסית בשוק המקומיפוטנציאל צמיחה נמו0מאופיינת ב, הדומיננטית כיו- בתיק

צורכי  בעד כהנשאה ,  רווחיותפקר תעשיות , ע- זאת. מחירי הפלדהתנודות בתו0 חשיפה ל, ותזרימי- תנודתיי-

, של חברות הפורטפוליו העיקריותחשיפה מטבעית ; את עיקר הרווח של הקבוצהתורמת המימו% שלה בעצמה ו

  ; הנובעת בעיקר מעיסוק% ביבוא

  אופק הדירוג

  :גורמי� אשר עשויי� להוביל להעלאת הדירוג

המניבות , ציבוביסוסו על אחזקות בעלות מיצוב פיננסי גבוה וי, הרחבה משמעותית של תיק האחזקות •

 בדר0 של דיבידנדי- או דמי ניהול , לחברה תזרימי מזומני- משמעותיי-

  :גורמי� אשר עלולי� להוביל להורדת הדירוג

 הרעה מתמשכת ופרמננטית בביצועי- הכספיי- של האחזקות העיקריות •

 ביצוע השקעות נוספות אשר יגרמו להרחבת רמת הסיכוני- המאפיינת את תיק ההשקעות •

 של החברהמשמעותית ברמת הנזילות פגיעה  •

   2.2 �פיננסי מכהאחזקות בספרי- בתוספת תיק נזיל לחוב ירידה ביחס שווי  •
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   החברהאודות

הינה חברת אחזקות בתחו- התעשייה השולטת בשתי  ,מ" בעפקר פלדהלשעבר , מ"תעשיות בעישראל אפריקה 

הפעילה בישראל  )100%(פז יד באמצעות - הפלדהבאות לה מתחויה יקר הכנסותע. ושתיי- ברוסיהחברות בישראל 

וכ% באמצעות ,  משקענפימגוו% חומרי גל- לומתכות נוספות המשמשי- פלדה בעיקר ביבוא ועיבוד מגוו% מוצרי 

 סניפי- בה- מתבצעת פעילות סחר בפלדות בהיק1 כמויות של 13אשר בבעלותה , )Apogey)65%   �האחזקה ב

א0 ג- אריחי- בעיקר של  בוא וייצורעוסקת ביה) 70%(נגב קרמיקה % מחזיקה החברה בכמו כ. כשליש מפעילות ידפז

עשר חנויות ברחבי כמונה בהפעלתה אשר רשת קמעונאית המשווקי- ג- באמצעות , צרי- נלווי- לעיצוב הביתומשל 

חיבור מ ממרכז מוסקבה הכולל " ק�30כ דונ- 260מתח- בשטח של בברוסיה ה נוספת לחברה אחזק. ישראל

. ביב אבבורסה בתלרשומות למסחר מניות החברה . תעשייה קהפו0 לפארהמיועד למי- ותחבורה , לתשתיות אנרגיה

לפני שנה . מ והיתר בידי משקיעי- מוסדיי- והציבור"י אפריקה ישראל השקעות בע"מוחזק עהו% המניות  מ68%

  . מ לשמה הנוכחי"שנתה החברה את שמה מפקר פלדה בע

  

  היסטוריית דירוגים -שיות פריקה תעא

  

התפתחות הדירוג על ציר זמן

Jul-07 Jan-08

A3

A1

A2
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   התחייבויותסול� דירוג

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 ,
  .כות בסיכו% אשראי נמו0 מאדוכרו

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו% של הדרגה
  .וכרוכות בסיכו% אשראי נמו0, האמצעית

דרגת 
  השקעה

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

  .מסוימי-

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

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכות וכר,  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 בדירוגCa ה% ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של 
  .שה-  לפדיו% של קר% וריבית ע- סיכויי-  כל,חדלות פרעו% או קרובות לכ0

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

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

  

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

מציי% שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו% של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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  CHAIN041008000M:  דוח מספר
  

   64739אביב � תל17הארבעה ' מגדל המילניו- רח, מ"מידרוג בע

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

  

  

  .2008 ")מידרוג: "להל%(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

אי% . זכויות יוצרי- ודיני הקניי% הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג% על ידי , לרבות  פיסקה זו, מסמ0 זה
  .לשכפל או להציג מסמ0 זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי/, לשנות, לצל-, להעתיק

  

כל המידע המפורט במסמ0 זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי- בעיניה לאמיני- 
: להל%(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, % עצמאי את נכונותומידרוג אינה בודקת באופ. ומדויקי-

  .על ידי החברה המדורגתצור0 קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע"

  

. 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 להימנעות מהמלצה לרכישה או ואי% ה- מהווי-  בגדר חוות דעת סובייקטיבית -הנ  על ידי מידרוגי-המתבצע

אי% לראות בדירוגי- הנעשי- על ידי מידרוג כאישור לנתוני- או לחוות .  מסמכי- מדורגי- אחרי- אושל אגרות חוב
ואי% להתייחס , דעת כלשה% או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ0

דירוגי . - מדורגי- אחרי- או של מסמכיעת דעה באשר לכדאיות מחיר% או תשואת% של אגרות חובאליה- בגדר הב
כגו% הסיכו% כי ער0 השוק של החוב המדורג ירד , מידרוג מתייחסי- במישרי% רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו% אחר

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה . עקב שינויי- בשערי ריבית או עקב גורמי- אחרי- המשפיעי- על שוק ההו%
ודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ0 זה או על מידרוג צריכי- להישקל כמרכיב ב

כל משתמש במידע הכלול במסמ0 זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו , ובהתא-, ידי מי מטעמו
ידרוג אינ- דירוגיה של מ. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ0 מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, לגבי כל מנפיק

ע- הדי% או ע- כל , מותאמי- לצרכיו של משקיע מסוי- ועל המשקיע להסתייע בייעו/ מקצועי בקשר ע- השקעות
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי- של אגרות חוב או של מסמכי- מדורגי- אחרי- או שבקשר ע- . עניי% מקצועי אחר

ביצוע הדירוג תשלו- בגי% שרותי הערכה ודירוג הניתני- על התחייבו לשל- למידרוג עוד קוד- ל, הנפקת- נעשה דירוג
  .ידי מידרוג

  

שלה , ")ס'מודי: "להל% (.Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ- כפופי- , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ- עצמאיי- ונפרדי- מאלה של מודי, יחד ע- זאת.  במידרוג51%

למידרוג יש מדיניות ונהלי- , 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 נוס1 על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה
  


