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 בע"מרבוע כחול נדל"ן חברת 

  A1 Credit Review (Issueדירוג סדרה )

 

חברת רבוע כחול נדל"ן  של ( עם השלכות שליליות את דירוג אגרת החובCredit Reviewמכניסה לבחינה )מידרוג 
בחינת הדירוג  .רכישה עצמית של מניות ה לבצעוזאת לאור הודעת החברה על כוונת "(החברה" או" רבוע: "להלן) בע"מ

כפי   FFOמה  05%המהווה אף חלוקת דיבידנד מעבר ל  הינה לאור מהותיות העסקה ביחס להון העצמי של החברה
  שצוין כפרמטר לבחינת הדירוג.

 

 (:₪)אלפי  3191.94103-ליום השל החברה  חהלן פירוט סדרות אג"ל

סדרת   

אג"ח

י"ע ה מספר נ ק הנפ ועד  מ

ית ר ו ק מ

ית  יב ר

ית  שנת

ה וב ק נ

ה יתרת הצמד של  ים  הערך בספר

ום 30.09.13  י ל האג"ח 

י ₪ נ ו י ל י מ

ות  יתרת שנ

האג"ח ן  ו רע י פ

912014-2016מדד6.25%אוג-109864906אג"ח א'*

6822014-2016מדד4.70%אוג-109865606אג"ח ב'

2742013-2018מדד4.20%אוק-111572409אג"ח ג'

7592017-2020מדד4.50%יול-111999910אג"ח ד'
"כ ה 1ס ,8 0 6 

 *אג"ח א' הינו אג"ח להמרה

ביצעה לאחר מכן ו 2112-2122שתיפרע בין השנים  'הה, סדרה חדשהע.נ. מסדרת אגרות חוב  ₪מ'  122-כיך המאזן הנפיקה החברה לאחר תאר**
 .' לסדרה ה'ב'החלפה בין סדרות אגרות החוב מסדרה 
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 היסטוריית דירוג

Baa1

A3

A2

A1

Aa3

 
 

 החברה אודות

פעילות הנדל"ן  הארגון בפעילות אלון החזקות, בו הועבר-סגרת רה, במ4112חברת רבוע כחול נדל"ן התאגדה בדצמבר 

של הקבוצה לחברה, במטרה למקד ולפתח פעילות זו9 החברה עוסקת בניהול, השכרה, השבחה, איתור וייזום השקעות 

בתחום הנדל"ן המניב בישראל9 מרבית נכסי הקבוצה מושכרים לחברות בקבוצת רבוע כחול, בעיקר לחברת מגה 

 נאות בע"מ9 קמעו

 

, בעסקה ותאגיד נוסף בשליטת משה ויגאל גינדי בע"מ 0התקשרה החברה, ביחד עם גינדי השקעות  4101בחודש יוני 

לרכישת זכויות חכירה בחלק ממתחם השוק הסיטונאי בתל אביב והקמת מתחם מגורים, מסחר וכן מבני ציבור9 עקב 

 גורים9פרויקט זה פועלת החברה כעת בתחום נוסף, בניה למ

 מחקרים מתודולוגיים:

 411.9אוגוסט  - דוח מתודולוגי -ניתוח חברות נדל"ן 

 41129, נובמבר מתודולוגיה - חברות נדל"ן

 www.Midroog.co.il  מידרוגהמחקרים מפורסמים באתר 

 4103לדצמבר  42/  4103למאי  42 –דוח דירוג קודם 

 4102לפברואר  02 –תאריך דוח 

 

http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/715200941138PM@%EE%F6%E2%FA%20%F0%E3%EC%EF%20-%20%EE%FA%E5%E3%E5%EC%E5%E2%E9%E4%20%F0%E5%E1%EE%E1%F8%202008%20%5B%EE%F6%E1%20%FA%E0%E9%EE%E5%FA%5D.pdf
http://www.midroog.co.il/






 

4 

 התחייבויותסולם דירוג 

הן, על פי שיפוטה של מידרוג, מהאיכות הטובה ביותר וכרוכות Aaa התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaa דרגת השקעה
 בסיכון אשראי מינימלי9 

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, מאיכות גבוהה, וכרוכות בסיכון
 אשראי נמוך מאד9

A ות המדורגות בדירוג התחייבוי A ,נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה האמצעית
 וכרוכות בסיכון אשראי נמוך9

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוגBaa  כרוכות בסיכון אשראי מתון9 הן  נחשבות כהתחייבויות בדרגה
 ם9בינונית, וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימי

דרגת השקעה 
 ספקולטיבית

Ba  התחייבויות המדורגות בדירוגBa  ,הן, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות אלמנטים ספקולטיביים
 וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי9

B  התחייבויות המדורגות בדירוגB  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות, וכרוכות בסיכון אשראי
 גבוה9

Caa בדירוג   ת המדורגות התחייבויו Caa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות מעמד חלש וכרוכות
 בסיכון אשראי גבוה מאוד9

Ca  התחייבויות המדורגות בדירוגCa  הן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות פרעון או
 עם סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית9 ,קרובות לכך

C  התחייבויות המדורגות בדירוגC  ,הן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של חדלות פרעון
 עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית9

 

' מציין 90 המשתנה 'Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 -ו 4, 0מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 
' מציין 4קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות9 המשתנה 'שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של 

' מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית 3שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה '
 הדירוג שלה, המצוינת באותיות9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

5 

 CRB110214000Mח מספר:   "דו

  .9213אביב -תל 01ניום רח' הארבעה מידרוג בע"מ, מגדל המיל

 www.midroog.co.il, 9222114-13פקס  ,9222111-13טלפון 

 

 41029למידרוג בע"מ )להלן: "מידרוג"(  כל הזכויות שמורות ©

ויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני9 אין מסמך זה, לרבות  פיסקה זו, הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכ
 להעתיק, לצלם, לשנות, להפיץ, לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב9

כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים9 
צמאי את נכונותו, שלמותו, התאמתו, דיוקו או אמיתותו של המידע )להלן: "המידע"( שנמסר מידרוג אינה בודקת באופן ע

 על ידי החברה המדורגת9צורך קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתמלה  והיא מ

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת9 
 יםהדירוג .www.midroog.co.ilנים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: עדכו

רכישה של להימנעות מהמלצה לרכישה או ואין הם מהווים בגדר חוות דעת סובייקטיבית  םהנ על ידי מידרוג יםהמתבצע
מדורגים אחרים9 אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת  או מסמכים אגרות חוב

כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך, ואין להתייחס אליהם 
ים אחרים9 דירוגי מידרוג או של מסמכים מדורג עת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חובבגדר הב

מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר, כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים 
בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון9 כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים 

החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו,  להישקל כמרכיב בודד בכל
ובהתאם, כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, 

ינם מותאמים לצרכיו של ערב, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור9 דירוגיה של מידרוג א
משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות, עם הדין או עם כל עניין מקצועי אחר9 מידרוג 
מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג, 

 דירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג9התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע ה

במידרוג9 יחד עם זאת, הליכי הדירוג של  20%)להלן: "מודי'ס"(, שלה ( Moody's)מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס 
ות של מידרוג מידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס, ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס9 בו בזמן שהמתודולוגי

 מבוססות על אלה של מודי'ס, למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית9 

 למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה, הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג9
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