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 מ"אינטרנט גולד קווי זהב בע
 שלילי: אופק דירוג Baa1 דירוג סדרות

ממניות החברה הבת  21%מכירת  בדבר ,"(החברה"או " אינטרנט זהב)"מ "אינטרנט גולד קווי זהב בעבהמשך להודעת 

 190 -לכשל החברה  הנזילות כריותועיבוי  ח"מיליון ש 211למשקיע פיננסי תמורת  "(ביקום)" מ"ישנס בעיבי קומיוניק

בכדי כשלעצמה שאין בעסקה זו  ,מידרוג מודיעה, אשר צפויים להספיק לשירות חוב החברה בטווח הזמן הקצר₪ מיליון 

אם כי אין בו בכדי להשפיע על איכות , התפתחות חיובית לחברה והינשיפור הנזילות . דירוג החברה להשפיע על

 מביקום פוטנציאל חלוקת הדיבידנדיםבמידה ולא יחול שינוי מהותי ב. נוניהאשראי היחסית של החברה בטווח הזמן הבי

הדירוג ימשיך להיות מושפע לשלילה מפרופיל פיננסי , (בין השאר למשל בעקבות שינוי מבנה המימון של האחרונה)

  .הנובע מרמת מינוף גבוהה וגמישות פיננסית מוגבלת, חלש יחסית

  .וצפויה לפרסם מעקב בטווח הזמן הקצרבחברה ובחברה הבת ויות לעקוב אחר ההתפתחמוסיפה מידרוג 

 החברה אודות

הנכס . ק"אביב ובנאסד-שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל, ציבוריתחזקות אהינה חברת  אינטרנט זהב

יקרית של שהינה הספקית הע, ביקום ובשרשור בבזקבהון המניות של  86% -כ העיקרי שלה הינו אחזקה בשיעור של

באמצעות יורוקום , המחזיק, בעל השליטה באינטרנט זהב הינו מר שאול אלוביץ .שירותי תקשורת במדינת ישראל

 .מהון המניות של אינטרנט זהב 76.97% -החזקה אפקטיבית של כ, תקשורת שבשליטתו

 דוחות קשורים 

 (1021יולי ) מעקב -אינטרנט זהב 

 (1021י ליו) מעקב -ביקום 

  (1021יולי )מעקב  –בזק 

  (1022יוני )מתודולוגית דירוג  -התקשורתענף 

 

 

 02.07.1023: תאריך דוח

 

http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/internet%20zhav%2019.7.2012.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/bezeq%2016.6.11.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/tik%205.6.11.pdf
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 סולם דירוג התחייבויות

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, הןAaa התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaa דרגת השקעה
  .וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 .בסיכון אשראי נמוך מאד

A  התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה
 .וכרוכות בסיכון אשראי נמוך, האמצעית

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוגBaa הן  נחשבות כהתחייבויות . כרוכות בסיכון אשראי מתון
 .וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימים, בדרגה בינונית

דרגת השקעה 
 ספקולטיבית

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

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

Caa  בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 .וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד

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

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

 

מציין ' 2'המשתנה . Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 -ו 1, 2מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 
מציין ' 1'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

גרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית מציין שא' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
 .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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 CHI060713000M:   ח מספר"דו

 

  83739אביב -תל 27הארבעה ' מגדל המילניום רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 03-8611001פקס , 03-8633700טלפון 

 .1023"( מידרוג" :להלן)מ "כל הזכויות שמורות למידרוג בע ©

, להעתיק אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והוא מידרוג של הבלעדי רכושה הוא, זו פיסקה  לרבות, זה מסמך
 .בכתב מידרוג הסכמת ללא כלשהי מסחרית למטרה זה מסמך להציג או לשכפל, להפיץ, לשנות, לצלם

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

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

 עדכונים. אחרת סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו המתקבל במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי הדירוג
 ידי על המתבצעים הדירוגים. www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים או/ו

 מסמכים או חוב אגרות של מרכישה להימנעות או לרכישה המלצה מהווים הם ואין סובייקטיבית דעת וותח בגדר הנם מידרוג
 לבצע כניסיונות או כלשהן דעת לחוות או לנתונים כאישור מידרוג ידי על הנעשים בדירוגים לראות אין. אחרים מדורגים
 לכדאיות באשר דעה הבעת בגדר אליהם להתייחס ואין, כך על להעיד או כלשהי חברה של הכספי למצבה עצמאית הערכה

 ולא אשראי לסיכוני רק במישרין מתייחסים מידרוג דירוגי. אחרים מדורגים מסמכים של או חוב אגרות של תשואתן או מחירן
 אחרים גורמים עקב או ריבית בשערי שינויים עקב ירד המדורג החוב של השוק ערך כי הסיכון כגון, אחר סיכון לכל

 החלטת בכל בודד כמרכיב להישקל צריכים מידרוג שמעניקה אחרת דעת חוות או דירוג כל. ההון שוק על פיעיםהמש
 הכלול במידע משתמש כל, ובהתאם, מטעמו מי ידי על או זה במסמך הכלול במידע משתמש ידי על הנעשית השקעה
 אחר מדורג מסמך או חוב אגרת, ערב, פיקמנ כל לגבי מטעמו השקעה כדאיות של הערכה ולבצע ללמוד חייב זה במסמך

 להסתייע המשקיע ועל מסוים משקיע של לצרכיו מותאמים אינם מידרוג של דירוגיה. למכור או לרכוש, להחזיק שבכוונתו
 חוב אגרות של שהמנפיקים בזאת מצהירה מידרוג. אחר מקצועי עניין כל עם או הדין עם, השקעות עם בקשר מקצועי בייעוץ

 הדירוג לביצוע קודם עוד למידרוג לשלם התחייבו, דירוג נעשה הנפקתם עם שבקשר או אחרים מדורגים סמכיםמ של או
 .מידרוג ידי על הניתנים ודירוג הערכה שרותי בגין תשלום

 וגמידר של הדירוג הליכי, זאת עם יחד. במידרוג 12% שלה, "(ס'מודי: "להלן)Moody's)  ) ס'מודי של בת חברת הינה מידרוג
 מבוססות מידרוג של שהמתודולוגיות בזמן בו. ס'מודי של לאישורה כפופים ואינם, ס'מודי של מאלה ונפרדים עצמאיים הנם

 . עצמאית דירוג וועדת משלה ונהלים מדיניות יש למידרוג, ס'מודי של אלה על

 .מידרוג באתר הרלוונטיים דיםלעמו מופנים הנכם, שלה הדירוג ועדת על או מידרוג של הדירוג נהלי על נוסף למידע

http://www.midroog.co.il/

