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  מ"בע אפריקה ישראל נכסים

 Baa1: דירוג  וסדרה חדשה 'ד-ו' ג', א ותסדר דירוג

: להלן(מ "לחברת אפריקה ישראל נכסים בע 22.12.2010שפורסם בתאריך הדירוג הראשוני בהמשך לדוח 
מודיעה על  מידרוג ,3.01.2011ולדוח העדכון לדוח הדירוג הראשוני שפורסם ביום  ")החברה"או " נכסים אפריקה"

מאשרת מידרוג דירוג , כמו כן .החברהאותן הנפיקה , שבמחזור' ה - ו 'ד ,'ג', ח א"לסדרות האג Baa1 דירוג מתן

   .'ג-ו' סדרות א החלפת כנגד ,'סדרה ה. נ.ע ₪ מיליון 387 עדזהה להנפקת 

 למידרוג .10.4.2011 ליום עד למידרוג שנמסרו נתונים על בהתבסס, ההנפקה למבנה מתייחס ההנפקה דירוג
 שיומצא לאחר רק. ככל שתבוצע, בהתאם למבנה ההנפקה, שניתן הדירוג את ולשנות בדירוג שנית לדון הזכות

 כתקף מידרוג ידי על שניתן הדירוג ייחשב, החוב באגרות הקשורים הסופיים מסמכיםה מכל עותק למידרוג
  .הדירוג ח"דו של תמציתו ואת הסופי הדירוג את תפרסם ומידרוג

, כמו כן. החברה של הפיננסי הפרופיל של הסיכון רמת השתנתה לאמדוח הדירוג הראשוני  החל, להערכת מידרוג
בינוני - הקצר בטווח הפירעונותעומס  תרום להשטחת לוח הסילוקין ולהקטנתיביצוע ההחלפה  ,להערכת מידרוג

   . ם של החברהיבאופן שיתאם בצורה מלאה יותר לצפי התקבולים התזרימי

: 31.12.10ליום  ח במחזור של החברה"להלן פירוט האג

סדרת 

אג"ח 

מועד מספר ני"ע

הנפקה

ע.נ האג"ח  

 31.12.10

(אלפי ₪)

שיעור 

ריבית 

שנתית

יתרת האג"ח הצמדה

בספרים 31.12.10 

(אלפי ₪)

שנות 

פירעון 

האג"ח 

77,0572006-2013מדד65,2005.60%פבר-108961404א'

458,4982010-2015מדד400,9714.15%מאי-110669907ג'

75,0002010-2013ללא75,0005.90%מאי-110670707ד'

  573,846645,065סה"כ
  .וצמודה למדד המחירים לצרכן 5.9%הנושאת ריבית של  ₪מיליון  150ערך נקוב , )'ח ה"אג(לאחר תאריך המאזן החברה הנפיקה סדרה נוספת * 

  :₪באלפי  להלן גרפים המתארים את לוח הסילוקין של החברה לפני ואחרי ההחלפה
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כיום  לאחר החלפה

  'ח ה"בהתאם ללוח הסילוקין של אג 2017,2018,2019ואילך מייצגים פירעונות לשנים  2017* 

* * 
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  סולם דירוג התחייבויות

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, הןAaa המדורגות בדירוג  התחייבויות  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 Aידרוג בחלק העליון של הדרגה נחשבות על ידי מ
  .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  יות המדורגות בדירוג התחייבוBa בעלות אלמנטים , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
  .וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי, ספקולטיביים

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

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , פוטה של מידרוגעל פי שי, 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 "הנמוכה ביותר ובד הן בדרגת הדירוג
  .עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית, פרעון

  

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

, מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה' 3'ואילו המשתנה ; באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות
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  AFIN100211380M:   ח מספר"דו

  

   64739אביב - תל 17הארבעה ' מגדל המילניום רח, מ"מידרוג בע

  www.midroog.co.il, 03-6855002פקס  ,03-6844700טלפון 

  .2011") מידרוג: "להלן(מ "למידרוג בע כל הזכויות שמורות ©

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

כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים 
: להלן(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, דקת באופן עצמאי את נכונותומידרוג אינה בו. ומדויקים

  .על ידי החברה המדורגתצורך קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע"

 או מכל סיבה/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו
. www.midroog.co.il: או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכונים ו. אחרת
המלצה לרכישה או ואין הם מהווים בגדר חוות דעת סובייקטיבית  םהנ על ידי מידרוג יםהמתבצע יםהדירוג

אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג . או מסמכים מדורגים אחרים ברכישה של אגרות חולהימנעות מ
כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או 

או של  עת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חובואין להתייחס אליהם בגדר הב, להעיד על כך
כגון הסיכון כי , דירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר. סמכים מדורגים אחריםמ

כל . ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון
יב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכ

כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב , ובהתאם, משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו
אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו , ערב, ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

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

התחייבו לשלם למידרוג עוד , אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג
  .תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוגדם לביצוע הדירוג קו

הליכי הדירוג , יחד עם זאת. במידרוג 51%שלה , ")ס'מודי: "להלן() Moody's(ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי
שהמתודולוגיות בו בזמן . ס'ואינם כפופים לאישורה של מודי, ס'של מידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי

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

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

  


