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 קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ 

 י שליל  אופק דירוג: Baa3.il  דירוג סדרה

)"יעקובי" או "החברה"( בדירוג    קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מאת דירוג אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה    מידרוג מותירה

Baa3.il  דירוג המנפיק לקבוצת  דירוג אגרות החוב )סדרה א'( מבטאת את הורדת    ותרתה  .ומשנה את אופק הדירוג מיציב לשלילי

 . החוב בגין היותן מובטחות בשעבוד לאגרותהטבה דירוגית  מתן לצד   Ba1.il-ל  Baa3.il-מ   בע"מ  האחים יעקובי )ואי.אס.בי(

 אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג: 

 פירעון סופי מועד  אופק דירוג  דירוג מספר נייר ערך  סדרת אג"ח 

 30.11.2023 שלילי Baa3.il 1142439 *   אג"ח א
"ח סדרה א' אגעבור מחזיקי    הנאמן  לטובתהחברה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה    שעבדה ,  2020ביולי    14  ביום  ונחתם  שנערך  הנאמנות  לשטר  לתיקון  בהתאם*  

המהוות מחצית מהון המניות המונפק והנפרע של )להלן "דקל"( ( בע"מ 2001דקל תשתיות ) מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה של 50%מניות המהוות 

   .נאמנות אג"ח סדרה א' לשטר בתיקון כהגדרתה" הוויתור  תתקופ" למשך וזאת תשתיותדקל 

 עיקריים שיקולים 

לדירוג  נוטש ביחס    1. מתן הטבה דירוגית של  a1.ilB  ;2  1דירוג מנפיק   . 1מגלם:    קבוצת יעקובי)סדרה א'( של   לאג"ח  ilaaB.3הדירוג  

בגין הבטוחות שהעמידה החברה לטובת מחזיקי האג"ח )סדרה א'(, בהתאם לקריטריונים שמידרוג בוחנת על פי המתודולוגיה    המנפיק

 . "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי"

למבנים    העסקיות של פעילות החברה בתחום הפרויקטיםמתמשכת במעמדה העסקי ובתוצאות  פגיעה  מגלמת    המנפיקהורדת דירוג  

לנוכח רישום הפסדים תפעוליים וביצועים    ( 100%)"מנוליד", שיעור אחזקה    חברת הבת מנוליד מערכות בע"מה   , באמצעותותשתיות

למול   ול חלשים  הקודמות  הבסיס    מולהשנים  מידרוגהקודם  תרחיש  ההכנסותמנוליד.  של  לעיקר  האחראית  הפרויקטים    ,  במגזר 

כלפי מטה של    עדכוןלרבות  ,  חלשה  גולמית  רווחיות  בעלי  פרויקטים  תמהיל  נוכח   2020הציגה הפסד תפעולי לשנת    ,למבנים ותשתיות

ותשתיות    למבנים  הפרויקטים   מגזר   . השפעתה של מנוליד הביאה אתוכן נוכח ירידה בהכנסות ובצבר ההזמנות  לקבלהכנסות  /רווחים

המגמה השלילית הנמשכת בתוצאות    . (2019  בשנת   ₪  מיליון  17  -כ  של  להפסד   בהמשך )  2020בשנת    ₪  מיליון   29-כ  לשהפסד    לרישום

החלה בתוכנית התייעלות הכוללת תמיכה של    מנוליד מצביעה על אתגרים ניהוליים.  ו  ,החברה פוגמת להערכתנו במיצובה העסקי

ואילך, כאשר ברבעון    2020הזרמות בעלים מהחברה, שמטרתה לשפר בצורה משמעותית את תוצאות הפעילות של מנוליד לשנת  

מהלכי ההתייעלות  לכך שסבירות  רבעונים. מידרוג מקנה    8רשם מגזר הפרויקטים רווח מגזרי לראשונה מזה    2020הרביעי לשנת  

  משתניםב עודנו מתון ומותנה    מנוליד   חיות אם כי להערכתנו השיקום ברוו  , מנולידיופנו לשיפור במצבה של    2021וכנית החברה לשנת  ות

   בשליטת החברה ולהערכתנו נדרש זמן להטמעתו. אינם חלקם  אשר 

, תנודתיות  משמעותית ביכולת השבת ההכנסותגבוה, נוכח אופי הפעילות הפרויקטאלי, הפוגם  עסקי  החברה פועלת בענף בעל סיכון  

אלו מעיבים על פרופיל הסיכון של   . תנודתינמוך ווכנגזר פוטנציאל יצור תזרימים  ,בשיעורי הרווחיות גם נוכח גמישות תפעולית נמוכה

, החברה תייצר  2021להערכתנו בשנת  ונראות תזרים נמוכה בקבוצה.    תנודתית   רווחיות ממשיכים לראות בשנות התחזית    אנו  החברה.

לשיפור תמהיל הפרויקטים וטיוב הרווחיות  נוכח התוכניות  בעיקר  במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות  אפסי  -מתון שלילירווח מגזרי  

)ללא מגזר איכות הסביבה המופיע    חיובי מתון - אפסירווח תפעולי במאוחד    2021בשנת  במנוליד. כתוצאה מאלו תרשום הקבוצה  

(,  2020)חברה כלולה החל מיולי  דקל תשתיות  .  2020מיליון ₪ לשנת  23  - זאת לעומת הפסד תפעולי במאוחד של כ (2כחברה כלולה

ב  הפסולת  ק מתהמחזיקה  מיון  )"גריןבע  בפסולת   ומיון  טיפול  נט   גריןן  שנת  נט"(-"מ  במהלך  בתוצאות  שיפור  הציגה  נובע ה  2020, 

זאת בתוספת    לתקופה של חמש שנים  2020מחירים החל מחודש מרס,  עדכון  הכולל  מחתימה על הסכם חדש מול עיריית ירושלים  

הנובעים    EBITDA-חוב ל  8-10  , בטווח שלארוכים ביחס לדירוג  כיסוי בטווח התחזית אנו מצביעים על יחסי  .  ממענקיםלגידול בהכנסות  

 
   .עד למועד מעקב זה, דירוג הסדרה היה זהה לדירוג המנפיק  1
, דקל מוצגת כחברה כלולה בדוחותיה הכספיים של החברה. לצורך חישובי הרווח התפעולי  2020ביולי    מאחזקתה  מחציתממועד מימוש    החל  2

 .  דיבידנדים חלוקות של רקורד טרק היעדר לאורלוקחת את הרווח התפעולי ללא חלקה ברווח התפעולי של דקל וזאת גם  מידרוג
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הצר, יחסי הכיסוי עשויים לנוע בחדות ככל שיחולו    EBITDA-בשל היקף ה   .נמוכה למול היקפי חוב מתונים  EBITDAבעיקר מרמת  

בסך של    חכירה  בגין  התחייבויות  כולל )  "חש'  מ  119-כשהסתכם ב מתון  ברוטו  חוב    קף יה  לחברהשיפור או הרעה בתוצאות החברה.  

   .לאותו מועדש"ח' מ  14.6-כהסתכמו ב של החברה במאוחד הנזילות . יתרותיה 31.12.2020ליום  ( מ' ש"ח  17.0-כ

בע"מ )"דקל תשתיות"(    2001מאחזקותיה בדקל תשתיות    50%, מכירת  2020למרות ההפסד השוטף הכבד שרשמה החברה בשנת  

מ' ש"ח ועיבתה את ההון העצמי, בזכות רווח הון נטו    60-לקרן ג'נריישן תרמה לחברה היקף נזילות משמעותי של כ  2020בחודש יוני  

קה. יתרות המזומנים מהעסקה שימשו את החברה ברובן להזרמת הלוואות בעלים  מ' ש"ח שרשמה החברה בעקבות העס  90בסך  

א'  נחותות למנוליד  כולהקדמת פרעון קרן למחזיקי אג"ח  יחס הון עצמי למאזן של  כרית ההון, עם  עיבוי  ליום    38%-, כאשר מנגד, 

 רווחיות תנודתית גם בעתיד. מהווה גורם מפצה ומשכך למול  (31.12.2019ליום  21%-)כ 31.12.2020

אי וודאות באשר לעמידתה של מנוליד בחלק מאמות המידה  עלתה  ,  2020לאור תוצאות הפעילות של מנוליד בחציון הראשון לשנת  

ש הבנקים,  כלפי  מנולידו,  2020שנת  ל  השנתיים  הכספיים   הדוחות  פרסום   עםיבחנו  יהפיננסיות  לאמור  לתאגידים    בהתאם  פנתה 

מסוימים. ובכפוף לתנאים  מסוימות  מידה  באמות  באשר לעמידה  ויתור  כתבי  מראש  וקבלה  מנוליד    הבנקאיים  הגיעה  זו  במסגרת 

 שכאמור לעיל נבעו ממימוש דקל. להסכמה מול הבנקים באשר לתוכנית התייעלות הכוללת הזרמות בעלים, 

ויתור מצדם על  כללו  עם מחזיקי אג"ח א' לבצע שינויים בשטר הנאמנות אשר  הגיעה החברה להסכמה    בחודש יולי השנהבנוסף,  

  העמדת בטוחות  פרעון קרן, כנגד, בין השאר, הקדמת  לתקופה מוגבלת,  מתואם  EBITDA-של חוב לעמידה באמת המידה הפיננסית 

 החברההחולפת    בשנהשל החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות מבטא גמישות פיננסית חלשה מאוד, אולם    הקושי וכרית ריבית.  

  ,ובחברה במנוליד  המממנים  מול ההסכמות  במסגרת המממנים.  לטובת גמישותה הפיננסית בהידרשה לשעבד נכסים   את עודהצרה 

וכאמור    לטובתחברת הבת    מניות שעבוד קבוע ראשון בדרגה על    מנוליד  יצרה  2020במהלך שנת   הבנקים המממנים של מנוליד 

  ספקים   אשראי   פרעון   וייעודן  ,לבנקים  מנוליד   חובות  למול  הונחתו   אשר   בעלים  הלוואות   מנוליד  לטובת "מ  בע  יעקובי   האחים .ש  יהעמידה  

(.  50%)   תשתיות יתרת אחזקתה בדקל    את למחזיקי אג"ח א'    הנאמןבד בבד, שעבדה החברה לטובת    במנוליד.   השוטפת   ולפעילות 

  החברה  למניות "ח הניתנת להמרה  ש'  מ  12-כ  של   סך ב "מ  עב אחזקות    צים  עדי נטלה החברה הלוואה מחברת    2021במהלך ינואר  

"מ(  מע)בתוספת    3.5%-2.5%  של   בטווח   המצוי   קבוע   מרווח   בתוספת   הפריים  לריבית   השווה  שנתית בתנאים מסוימים ונושאת ריבית  

  בבעלות   בת  חברת"מ,  בע  יזמות  2011.א.י  פאי   מניות  עללטובת הלוואה זו שעבדה החברה למלווה את אחזקותיה    .פירעונה  למועד   עד

   "ן. להנד של ספציפי  שיעבוד  תאפשר י אשר   עד ,החברה של  מלאה

לפני הנחת מימוש נכסים נוספים   2021מקורות החברה לשנת נזילות החברה חלשה יחסית בהתחשב בשחיקה בגמישות הפיננסית. 

מ' ש"ח )ללא כרית נזילות המשועבדת לטובת תשלום    4  -מ' ש"ח, הכוללים בעיקר יתרות נזילות חופשיות בסך כ  31  - מסתכמים לכ

קבלת הלוואה  ו  ש"ח מ'    15  -בסך של כ ליעקובי  תשתיות  מדקל    דיבידנד בכורהנוסף בגין    תשלום,  ש"ח(מ'    6למחזיקי אג"ח א' בסך  

הוצאות ניהול  וכן    2021מ' ש"ח בשנת    17-תשלומי קרן וריבית אג"ח )סדרה א'( בסך של כ  לחברהמנגד,    . מ' ש"ח  12-המירה בסך כ

הזרמות הון נוספות למנוליד,  לפני הנחת  , ו()של נכסי נדל"ן ו/או אחזקות שונות  ללא מימושים נוספים;  מ' ש"ח  5  - שוטפות בהיקף של כ

. מידרוג מעריכה כי החברה פועלת למימוש נכסים נוספים, ובעיקר  מ' ש"ח  9-של כעם יתרת נזילות    את השנה צפויה החברה לסיים  

₪ בטווח הקרוב נוכח משאים ומתנים מתקדמים לשתי  מיליון    10-אנו מקנים סבירות גבוהה למימוש נכסים בהיקף של כ.  נכסי נדל"ן

. בד בבד,  בפרויקטים שונים  שותף של החברהל  שהמכירה הנהתוך  אחת מהן עשויה לצאת אל הפועל באופן מהיר יחסית    ,עסקאות

.  2020לשנת    איננו מוציאים מכלל חשבון אפשרות כי החברה תידרש להזרים מקורות נוספים למנוליד, אם כי בהיקפים נמוכים ביחס 

חזור חוב פיננסי,  י כל אלו מציבים אי וודאות באשר לנראות המקורות והשימושים בשנה זו. יש לציין עוד כי לא הבאנו בחשבון גיוס או מ

 מהלך שהחברה עשויה לנקוט בו בטווח הנראה לעין.  

חברה ומחולשה  מגזר הביצוע ב באיכות ניהול הסיכונים ב במסגרת השיקולים הנוספים לדירוג, הושפע דירוג המנפיק לשלילה מחולשה  

 בגמישות הפיננסית של החברה.  

נוטש  בגין העמדת שעבוד לטובת מחזיקי    1  דירוג אג"ח א' זוכה לראשונה להטבה דירוגית בגובהבמסגרת השיקולים המבניים לדירוג,  

למתודולוגיה של מידרוג "שיקולים מבניים בדירוג   בהתאם מהון המניות של דקל תשתיות.  50%בדמות  2020אג"ח א' בחודש אוגוסט 

  המנפיק   דירוג   הורדת.  1:    כדלקמן  מידרוג   של   השיקולים  על  נשענת  הבטוחות   בגין   הדירוגית   ההטבהמכשירי חוב בתחום מימון תאגידי"  
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על פי הערכת מידרוג ובהתאם לקריטריונים    "בינונית". איכות בטוחה  2מיציב לשלילי;    ושינוי אופק הדירוג  Ba.il  -ל  Baa.il-מ  החברה  של

כך,  –המתודלוגיה האמורה לעיל  לסיווג איכות בטוחות על פי   מכך שבהתאם לתנאי שטר  לשלילה  איכות הבטוחה מושפעת  בתוך 

ג"ח עד  לטובת מחזיקי אג"ח א' קצוב בזמן ואין וודאות כי יעמוד לטובת מחזיקי הא תשתיות  הנאמנות של אג"ח א', שעבוד מניות דקל  

אנו מקנים סבירות לא מבוטלת כי החברה לא תעמוד  לבחינת הטבה דירוגית    בשיקולינו לפרעון הסופי המלא של אג"ח א'. יחד עם זאת,  

יחס   יעלה על  להוצאות המימון  אם  ומת  EBITDAבאמת המידה של  ומכאן שקיימת סבירות לא    עם תום תקופת  3.0אשר  הוויתור, 

גם לאחר הפעלת מקדמי    70%יחס ההשבה לבטוחה עולה במידה משמעותית על    . 3יותר  תקופה ארוכה  מבוטלת כי הבטוחה תיוותר ל

ההטבה הדירוגית לאג"ח  נציין כי  .  2020המכירה בחודש אוגוסט    על שווי מניות דקל תשתיות כפי שנגזר מעסקת  30%רגישות בשיעור  

סדרה א' בגין הבטוחה תוסר ככל שתוסר הבטוחה, למשל אם החברה תעמוד באמת המידה הפיננסית ובהינתן שיתקיימו התנאים  

ככל והחברה תשוב למסלול רווחיות עשוי הדבר בתורו להוביל לבחינה מחודשת של דירוג המנפיק, אם כי  הנדרשים בשטר הנאמנות.  

 דבר יוביל בהכרח לשיפור בדירוג המנפיק. אין וודאות כי ה

 אופק הדירוג

בפני חברת מנוליד אשר מקשים על עמידתה באמות המידה הפיננסיות של  נובע מאתגרים פיננסים העומדים    השלילי אופק הדירוג  

יקום הרווחיות בחברת  מאידך שהקבוצה אלו עלולים להיות חריגים לשלילה ביחס לדירוג ולהכביד על גמישותה הפיננסית של החברה.  

מהלכים כדוגמת הארכת מח"מ הסדרה ו/או מהלכי    מנוליד ושיפור הגמישות הפיננסית של החברה עשויים להשפיע לחיוב על החברה.

 .איכות האשראי של החברהלחיוב על   ישפיעוהזרמות הוניות לתוך החברה עיבוי נזילות בדרך של 

 :  הדירוג להעלאת  להוביל יכולים אשר גורמים

 מעבר לתרחיש הבסיס של מידרוג רווח תפעולי   הצגת •

 שיפור הנזלות ו/או הגמישות הפיננסית של החברה •

 :הדירוג להורדת  להוביל יכולים אשר גורמים

 המשך רישום הפסדים תפעוליים ברמת הקבוצה •

 אי עמידה באמות המידה הפיננסיות עם תום תקופת הוויתור  •

   הסרת הבטוחה לטובת אג"ח א'  •

 

 3, במיליוני ש"ח נתונים עיקריים –)מאוחד( קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ 
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 במיליוני ש"ח  נתוני מגזרי פעילות –)מאוחד( קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ 

 
 

מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות סווגו    נתוני  **;  בגין הכנסות מיישות בשליטה משותפת  רווח והפסד    בדוחלהכנסות  * סך הכנסות לפי מגזרים לפני התאמה  

מאחזקותיה של החברה בדקל תשתיות    50%במסגרת מכירת    * **;  הופסקה  שפעילותהאורתם סהר    תוצאות  אתתקופות הדיווח לעיל    בכלמחדש ואינם כוללים  

  .בע"מ והצגתה ע"ב השווי המאזני, הקבוצה מדווחת על חלקה בתוצאות החברה הכלולה דקל תשתיות באיחוד מלא במסגרת מגזר איכות הסביבה

 פירוט השיקולים העיקריים לדירוג

 גבוה  עסקי סיכון ב  ן חשיפה לענף הקבלנות המאופיי

זכייה    על  והישענותבסיכון עסקי גבוה הנובע מאופיו הפרויקטאלי  ותשתיות    למבנים  לפרויקטיםענף הקבלנות  את    מידרוג מעריכה

ו   לאורך   המזומנים  תזרימי   תנודתיות  את   ומגדיל  זמן  לאורך   ההכנסות  נראות  את  המגביל  באופן,  כניסת הזמנות חדשותבמכרזים 

  תשתיות ב בינוי,  ב גבוהה לסביבה המאקרו כלכלית בישראל, בדגש על היקף ההשקעות ההוניות    יפהחשלחברה    . הכלכלי  המחזור 

 ם להוות עוגן ממתן. י בעיתות מיתון, התקציבים הממשלתיים עשוי. במשק קבועים ובנכסים 

ונגזרים לרוב ממורכבות    אינם גבוהיםאשר  חסמי הכניסה  המתחרים, בעיקר לאור    של  גבוה  וקיים ביזור   בענף גבוהה  התחרות   רמת

פיננסית וכדומה.   המשפיעים על הצורך בניסיון ומוניטין נצברים, סיווגים קבלניים, ידע הנדסי, יתרונות לגודל, איתנות   , והיקף הפרויקט

וכן ,  היתר   בין,  יחסית  נמוכה  בענף  הרווחיות התחרות  רמת  ,  מכרזים  באמצעות  רוב   לפי  הנעשית ,  ההתקשרות   מאפייני   בשל  בשל 

  בתקופות   גבוהות.  ובקרה  מגבירים את הסיכון העסקי ודורשים יכולות ניהול  . המרווחים הנמוכיםהקבלני  המרווח  על  לחצים  המייצרים

אשר עשויים לפגוע ביכולת השבת  יחסית של הלקוחות,    נמוך   תשלומים  מוסר , ו מצד המגזר הפרטי  בהשקעות  ירידה  מיתון קיימת

תנופה בתחום התשתיות מאפיינת את הענף בשנים האחרונות ואלו מהווים גורם חיובי הממתן את יכולת השבת ההכנסות   . ההכנסות

כאמור. בענף,    שצויינה  חברות  הקורונה  להערכת  מבחינת  הנו  משבר  השפעה  לבעל  שנקבעו  סבירות  הזמנים  בלוחות  עיכובים 

 ן לקשיים בביצוע פרויקטים בהקמה. בהסכמים, ביטול התקשרויות חדשות לביצוע פרויקטים וכ 

כניסה גבוהים יותר,    חסמי וב כ ארוכי טווח,  " אשר בד  אחזקה  חוזי ב   נמוך, מאופיין-, מוערך על ידינו בסיכון בינוניאחזקההשירותי  מגזר  

כולל, לצד חסמי מעבר גבוהים המתבטא בקושי להחליף את נותן השירות אשר תכנן    מוצרים ויכולת הצעת סל בין היתר בשל מוניטין 

  הנובעת   התנודתיות  את  מה  במידת  ממתנת,  גבוהה  וברווחיות  ביציבות   המאופיין,  זה  בתחום  החברה  פעילותוהקים את המערכות.  

יקפים נמוכים לרווח הגולמי ואינו מצמצם  ו, ובעל תרומה בהבהיקפ  יחסיתמצומצם    עדיין   מגזר זה  אולם,  הפרויקטאלית  מהפעילות

  .החברה של הסיכון  פרופיל את  משמעותיתבמידה 

 בנסיגה בשנים האחרונות אך מצוי  ,האלקטרומכניקה קבלנות בתחוםמבוסס   מעמד עסקי

מיזוג  מכאניות  - אלקטרו  וביצוע פרויקטים מורכבים המשלבים מערכות  תכנוןיסיון ממושך בביצוע עבודות  נ  לחברה אוויר,  )חשמל, 

דומה(. החברה ומערכות תשתית )רמזורים, תאורה עירונית וכ , וכן בתחומי מערכות שליטה ובקרה  (כדומהו   תנועה, חניה, אינסטלציה 

חב בפריסה ארצית ובסיס לקוחות מגוון, הכולל  ר   פרויקטים  בתמהיל  מאופיינת  נוכחת בכל שרשרת הערך הפרויקטאלית. החברה

ביציבות ההכנסות. ותומכים  פוטנציאל לעבודות המשך  גדולים אשר מהווים  ציבוריים  גופים  וכן  ומבוססות  גדולות  הדירוג     חברות 

ניסתה של  . בשנים האחרונות נראה כי כהפרויקטים  רווחיות   על  המשפיע,  משנה  כקבלן  בעיקר   החברה  של  מושפע לשלילה ממעמדה 
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והביאה לרישום  הציבה בפני החברה אתגרים ניהוליים  בשילוב עם היותה קבלן משנה  החברה לפרויקטים בהיקפים בינוניים ומעלה  

   הפסדים.

- כבמגזר הפרויקטים לבדו חלה ירידה של  ( כתוצאה מסיום פרויקטים מהותיים. 12%-חלה שחיקה בהכנסות החברה )כ  2020בשנת 

להערכתנו, גם בהתבסס על צבר ההזמנות קדימה, צפויה  .  5.8%-כבהכנסות וזאת בנוסף לירידה במגזר שירותים ואחזקה של    14.4%

 .ההכנסות  היקף על לשמור החברה 

  ובהנתן   , 31.12.2019  ליום    "חש  מיליארד   0.9  -, בהשוואה לכ31.12.2020ליום    "ח ש  מיליארד  1.35-כעל    עמד ההזמנות של החברה    צבר 

מגזר  מ   עב נו  הצבר   עיקר   .(הסביבה  איכות   מגזר   כל )בנטרול    31.12.2020  ליום   "ח ש  מיליארד   0.77  -כ ב   הצבר   נאמד מדקל    50%מכירת  

החברה מציינת  . 31.12.2019מ' ש"ח ליום   681-, לעומת כ31.12.2020ליום  מ' ש"ח 502-הסתכם בכוזה ,  ותשתיות למבנים פרויקטים 

דבר    , , מנוליד לא זכתה לקבלת מימון מהבנקים לטובת העמדת ערבויות למכרזים חדשים2020כי נוכח החולשה בפעילות בשנת  

  רווחיות   שולי   היוצר   דבר   נמוכה  ברווחיות   מאופיין  הפרויקטים   תמהיל,  לכך בנוסף    . 2020אשר השפיע לשלילה על רמות הצבר בשנת  

  2020  לשנת  רביעיבתחילת רבעון  עם זאת,    .קבועות  הוצאות   של  משקולת  נוכח  שלילית  תפעולית  ורווחיות  העבר   תוצאות  למול  חלשים

   . 2021בשנת   הצבר  ףהגיעה להסכמות עם הבנקים על קבלת מסגרות ערבויות ולכן החברה צופה לגידול בהיק מנוליד 

בחברה,  מגזר איכות הסביבה  דקל תשתיות האחראית העיקרית לתוצאות  מאחזקתה ב   50%-מימשה החברה כ  2020במהלך שנת  

שיפרה את נזילותה ועיבתה את הונה עצמי של החברה, ולמעשה    המכירה.  בינוניסיכון עסקי    ובעל  אשר הוערך על ידינו כגורם ממתן 

סימנה מימוש של חלק גדול מהגמישות הפיננסית שעמדה לזכותה, אולם החלישה את יציבות הרווחים השוטפים ותזרימי המזומנים  

 בטווח הבינוני והארוך.  

 ושלילית יכולת חיזוי הכנסות נמוכה ורווחיות תנודתית 

קבועות  רווחיות   הוצאות  וממבנה  יחסית  נמוכה  תפעולית  מגמישות  הפרויקטים,  ומתמחור  מתמהיל  גם  ונגזרת  תנודתית  החברה 

 לצורך שמירה על המיצוב העסקי.   ,כשיעור מההכנסות  ותמשמעותי  הנהו"כהוצ'  , ובהןמשמעותי

  בשנת בהתאמה בשלוש השנים האחרונות.    7.5%לבין    4%בטווח רחב שבין    הנעחלשה מאוד ו  של הקבוצה במאוחד  הרווחיות הגולמית 

פרויקטים מול מזמיני עבודה שונים. אלו    פר מס  בגין   הפסדים   מרישוםאשר נבעה    בפעילות   משמעותית   חולשה   מנוליד   הציגה  2020

, המהווה  2020  לשנת  "ח ש'  מ  12  -לרשום רווח גולמי אפסי ובתוספת עלויות קבועות הביאו לייצור הפסד תפעולי של כ  הביאו את מנוליד

  דרישות   עם  יחד,  זאת  .2018- ו  2019, בהמשך להפסדים שנרשמו גם בשנים  ותשתיות  למבניםאת עיקר ההפסד במגזר פרויקטים  

החברה, שהזרימה  לתמיכתה של    להזדקק הביאו את מנוליד    ,ודרישות הבנקים המממנים של מנוליד   ספקים  חוב   לפירעון   הספקים 

נחותות בעלים  הלוואות  כ  למנוליד  של  כה  86-בהיקף  עד  ש"ח  העבודות    בתחום   עוסקת  אשר   אחזקה  חירות  מנוליד  כי   נציין.  מ' 

המשוייכים לתחום המרפסות והממדים במגזר  . הפסדים אלו  2020  נתלשמ' ש"ח    9.5-לכ  הנאמד  הפסד   היא  אף   רשמה  ההנדסיות

 .2020 שני  חציון  בשלהינישה זו מ יציאתה עם לחזור  צפויים לא ההנדסה

  דירוג המנפיק להערכתנו, לא יחול מיתון בתנודתיות הרווחיות של החברה בטווח הזמן הקצר והבינוני וטווחים אלה אינם הולמים את  

בשונה ממנעד רב של    , החברה עושה מאמצים לטיוב הפרויקטים ולייצר פרויקטים בעלי רווחיות גולמיתהקודם ואת הסיכון הענפי.  

  , בטווח הזמן הקצר והבינוני  2%-0%תנוע בטווח של    התפעולית   להערכתנו, הרווחיות .  2020פרויקטים אשר ייצרו הפסד גולמי בשנת  

 .  גם נוכח מבנה צבר ההזמנות

 ממתנים את הסיכון העסקי  ועיבוי ההון רמת מינוף מתונה 

  נכון ,  38%  -כ  על  העומד  הון למאזן   ביחס   ביטוי  לידי   שבאה   דירוג, כפי רמת הל  ביחס ובולטת לטובה  מתונה  של החברה    המינוף   רמת

רשמה  ,  2020הפסד שוטף בשנת  רישום  מכך שלצד  , שיפור הנובע  31.12.2019ליום    21%-בהשוואה ליחס של כ,  31.12.2020  ליום

. יתרת לקוחות והכנסות לקבל מהווה את הנכס העיקרי  ממכירת אחזקותיה בדקלמ' ש"ח נטו )לאחר מס(    90בסך  החברה רווח הון  
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  31.12.2019-ימים ל  199-זאת לעומת כ,  4יום   174-כשיקפה    20.2012.13. יתרת לקוחות והכנסות לקבל ליום  )במאוחד(  במאזן החברה

 . 31.12.2018-ימים ל 246-וכ

וזאת לפני  )מאוזן לפי הערכות החברה(    מתון  שלילי(  FCFצפויה לייצר תזרים חופשי ))מאוחד(  החברה    2021  אנו מניחים כי בשנת

בשילוב עם צורכי הון חוזר יכול ויביא את החברה לי של החברה  אופייה הפרויקטא   ,עם זאת.  ומימוש נכסים  שינויים בצורכי ההון החוזר 

שלילי.   חופשי  מסוימות לתזרים  דיבידנד מדקלבשנים  בחשבון  לוקחים  איננו  רקורד  טרק  היעדר  נוכח  זה  בשלב  כן,  החברה   . כמו 

  , בטווח הקרוב   מ' ש"ח  10-בהיקף של ככשעל הפרק מימושים  נת המשך מימוש נכסים )בעיקר נכסי נדל"ן פנויים משעבוד(  נמתכ

תוך שהמכירה הנה לשותף    ה מהיר עשויה להיות הוצאה לפועל  אחת מתוכן  , לגבי  בהמשך למשאים ומתנים מתקדמים לשתי עסקאות

  15  - כ  של   היקף לצפויים להסתכם  המדקל    50%ם מעוגנים בחוזה המכירה של  וזאת יחד עם תקבולי  של החברה בפרויקטים שונים 

 .  מ' ש"ח

עם מכירת הנכסים השונים    2021בתום    . החוב   שירות   לצורך   נכסים   מימוש   על  ונסמכת   מהותי   בהיקף  נזילות   יתרות   אין   לחברהנציין כי  

   .החוב  לשירות התזרימים בנראות לפגום בכך  ישנכסים נוספים למימוש. להערכתנו   באמתחתא  יוותרו לא 

 לנוע  צפוי  EBITDA  -ל  מותאם  פיננסי  חוב   הכיסוי  יחסי  הבינוני  . בטווחוהבינוני  מניחים ירידה ברמת החוב הפיננסי בטווח הקצר איננו  

של החברה הינו נמוך ותנודתי, כך ששיפור או הרעה בו עשויים להשפיע בחדות על    EBITDA-יש לציין כי נתון ה.  8.0-10.0  של  בטווח 

 יחסי הכיסוי.  

 שיקולים נוספים לדירוג 

 סיכונים הנדרשת לשיפור ניהולביעדי ביצוע ויכולת  אי עמידה חלשה, ניהול איכותבמגזר הביצוע ניתן להצביע על 

  עמידה  באי ביטוי  לידי שבא  כפי  ,חברהמגזר הביצוע ב   של  הסיכונים ניהול  לאיכות לשלילה נוסף שיקולבקביעת דירוג המנפיק, הקננו 

  בפרויקטים   הרווח   תחזיות   של  מטה  כלפי  בעדכון   שמתבטאתו,  והנתונים  המידע  ניהול  באיכות ,  מסויימיםבפרויקטים    ביצוע   מול  בתקציב 

 . אלה

 והנזילות התזרים בנראות פוגמת   חלשה פיננסית גמישות 

  וכןמספקות    בנקאיות  אשראי  מסגרות  נוכח היעדר   ,מתייחס לגמישותה הפיננסית של החברהבדירוג  משפיע לשלילה  הנוסף    שיקול

אמות המידה הפיננסיות    . עם תום תקופת הוויתור של הבנקים הממנים ושל מחזיקי האג"חחשש לאי עמידה באמות מידה פיננסיות  

   )אג"ח(. 31.12.2021הבנקים( וליום ) 30.06.2021הדוחות הכספיים ליום על בסיס ימדדו לראשונה עם תום תקופת הוויתור 

הבת בבעלות מלאה מנוליד אף  החברה  מתואם להוצאות מימון.    EBITDAבאמת מידה יחס  למול מחזיקי אג"ח א'  החברה אינה עומדת  

  מהבהתא הביאה את החברה לפנות למחזיקי האג"ח והבנקים  אי עמידה ביחס זה  היא אינה עומדת ביחס רווח תפעולי להוצאות מימון.  

  לקבלת כתב וויתור וזאת למניעת עילה לפירעון מיידי אשר הועמדה להם.

עם תום תקופת    תהפיננסי מאמת המידה  עפ"י התחזיות שלנו אנו מוצאים כי החברה תעמוד במרווח נמוך    ,מידרוגלהערכת  זה,    בשלב 

בימים אלו במגעים  מצויה    החברהכי     נצייןעמידה ביחס עם תום תקופת הוויתור.    אילבינונית  קיימת סבירות    כאמור ש  ך כהוויתור  

 .  2021 לשנתמנוליד  של  המידה אמות  לשינויהבנקים  עםמתקדמים 

בזמן   קצוב  השעבוד  תשתיות:  דקל  מניות  שעבוד  בגין  א'  לאג"ח  דירוגית  ההטבה  הטבה  את  לבטל  מידרוג  את  תוביל  והסרתו 

הפיננסיתהדירוגית,   המידה  באמת  עמידה  אי  להמשך  החשש  המנפיק,אולם  דירוג  בהורדת  גם  המתבטא  את    ,  בעינינו  מעלה 

 הסבירות להמשכות השעבוד  

נוכח צפי לאי עמידה  , זאת בין השאר,  'נחתם בין החברה לבין מחזיקי אג"ח א' תיקון לשטר הנאמנות של אג"ח א  2020ביולי    14ביום  

החברה שעבדה לטובת מחזיקי    . במסגרת התיקון לשטר הנאמנות, באמת מידה פיננסית ולצורך קבלת כתב וויתור ממחזיקי אג"ח א'

 
 ברווח   ההכנסות  בסך  מחולקת)בנטרול מע"מ(    המאזן  ליוםעל ידי מידרוג כיתרת לקוחות והכנסות לקבל    מחושביםלקוחות והכנסות לקבל    ימי  4

 .יום 365בגילום  לשנה והפסד
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ומזכויות ההצבעה בה, לרבות הזכויות הנלוות  מהון המניות של דקל תשתיות    50%  ום כוללא הגבלה בס   בדרגה  ראשון   בשעבודאג"ח א'  

תקופת הוויתור  על פי שטר הנאמנות המתוקן,  .  בלבד  הוויתור   לתקופת   ניתן   השעבוד ,  שטר הנאמנות המתוקן  . בהתאם לתנאי להן

. במועד פרסום דוח מיידי על  2  –, או  31.03.2022של החברה ליום  . יום לאחר מועד פרסום הדוח הרבעוני  1  -מוקדם מבין:  ב   תסתיים

לטובת מחזיקי אג"ח א' על מניות דקל. תיקון שטר    ידי החברה בדבר ביטול בקשת החברה לויתור. בתום תקופת הויתור יוסר השיעבוד 

וזאת    אם להוצאות מימוןומת  EBITDAפיננסית יחס  המידה  האמת  בדיקת אמת  על  זמני  שעיקרם: ויתור  הנאמנות כלל שינויים נוספים,  

מעל שיעור הריבית    1.75%-העלאת שיעור הריבית על אג"ח א' ב ;  31.12.2021ועד למועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה ליום  

התחייבות החברה   ; 2020  לחודש יולי  2020מחודש נובמבר  והריבית הצבורה,  הקדמת הפרעון התקופתי של קרן אג"ח א'    ;המקורי

תבצע החברה  על בסיס הנפקת זכויות ש עד לפרעון הסופי והמלא של האג"ח, זאת  לטובת מחזיקי אג"ח א'  מזומן  להעמדת כרית  

יחד עם התחייבות החברה    (,מ' ש"ח  6.6-כבגובה  מזומן  והובילה להעמדת כרית   2020בחודש ספטמבר  ל  )הנפקת אשר בוצעה בפוע

כרית   הויתור תוגדל  בתום תקופת  של  המזומן  כי  דירוג האג"ח.    ;מ' ש"ח  15עד לסך  בגובה  כתלות  מיידי  עילת פרעון  חלק  ביטול 

 תקופת הויתור. השינויים הללו בשטר הנאמנות צפויים אף הם להתבטל עם תום  מ

ההטבה הדירוגית בגין הבטוחות נשענת  בהתאם למתודולוגיה של מידרוג "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום מימון תאגידי"  

. איכות  2ושינוי אופק הדירוג מיציב לשלילי;    Ba.il  -ל  Baa.il-. הורדת דירוג המנפיק של החברה מ1על השיקולים של מידרוג כדלקמן:  

איכות הבטוחה מושפעת    לוגיה לעיל.ועל פי הערכת מידרוג ובהתאם לקריטריונים לסיווג איכות בטוחות על פי המתוד   "בינונית"  בטוחה

שלים, שהינה הלקוח  בעל טרק רקורד ממושך, הנשען על הסכם התקשרות ארוך טווח עם עיריית ירו   , לחיוב מאחזקתה במתקן גרין נט

הסכם שכירות ארוך טווח במקרקעין בו מצוי המתקן. כמו כן, עסקת    על  ין בביקושים יציבים יחסית, וכן נשען יהעיקרי של המתקן, ומאופ

מקנה נראות טובה יחסית לשווי הנכס בטווח    2020  אוגוסטבחודש  על ידי קרן ג'נריישן  תשתיות  הרכישה של מחצית ממניות דקל  

חיובי לאיכות הנכס, כאשר לקרן קיימת  הנראה ל ג'נריישן תורמת באופן  בנכס עם קרן  עין. להערכת מידרוג, האחזקה המשותפת 

בתנאים בהם נקלעת החברה להליכים משפטיים. בנוסף, דקל תשתיות  תשתיות  אחזקתה בדקל  את  מידי החברה  אופציה לרכוש  

דים עבור בעליה. מנגד יש לציין כי דקל תשתיות נשענת על נכס עיקרי ולקוח  בעלת מינוף מתון יחסית וקיימת סבירות שתייצר דיבידנ

עיקרי וחשופה לסיכונים תפעוליים המשפיעים על תנודתיות תזרימיה, כך על פי הטרק רקורד לאורך השנים האחרונות. בנוסף, איכות  

לטובת מחזיקי אג"ח א' קצוב בזמן  תשתיות  קל  הבטוחה מוחלשת מכיוון שבהתאם לתנאי שטר הנאמנות של אג"ח א', שעבוד מניות ד

בשיקולינו לבחינת הטבה דירוגית אנו  ואין וודאות כי יעמוד לטובת מחזיקי האג"ח עד לפרעון הסופי המלא של אג"ח א'. יחד עם זאת,  

עם תום    3.0על  אשר יעלה  להוצאות המימון  מתואם    EBITDAכי החברה לא תעמוד באמת המידה של יחס    לא מבוטלתמקנים סבירות  

ומכאן    תקופת  יותר הוויתור,  כפי שציינו, להערכתנו בפני מנוליד  .  שקיימת סבירות לא מבוטלת כי הבטוחה תיוותר לתקופה ארוכה 

יצרו את  ו  ,חיובית  לרווחיות  2020יכול ויקשו על מעבר מרווחיות שלילית אשר אפיינה את שנת  אשר  עומדים אתגרים עסקיים ופיננסים  

גם לאחר הפעלת מקדמי    70%. יחס ההשבה לבטוחה עולה במידה משמעותית על  3יכולת הקבוצה לעמוד באמות המידה הפיננסיות.  

סכמות  נציין כי במסגרת הה.  2020על שווי מניות דקל תשתיות כפי שנגזר מעסקת המכירה בחודש אוגוסט    30%רגישות בשיעור  

, עם פרעון קרן האג"ח רשאית החברה לעדכן את שווי המניות המשועבדות כך שיהיו  2021נובמבר  , בתשלום  להסכם הוויתור   האמורות 

על שווי מניות דקל תשתיות כאמור לעיל יחס    30%במקרה זה ובהנתן הפעלת מקדמי רגישות בשיעור    מול יתרת האג"ח.  1:1ביחס  

 . 70%-ההשבה לבטוחה נאמד בכ

מעקב זה נובעת מהערכתנו כי הבטוחה תורמת באופן משמעותי יותר לשיפור ההפסד הצפוי  נוטש במועד    1מתן ההטבה הדירוגית של  

אשר    Ba  -לקבוצת ה  הורדת דירוג המנפיק של החברההערכתנו לשחיקה בכושר החזר האשראי של החברה, כפי שמתבטאת ב נוכח  

ש והחברה תציג תוצאות משופרות ועמידה  מתאפיינת בכושר החזר אשראי חלש יחסית. במידה ותרחיש הבסיס של מידרוג לא יתממ

הבטוחה   בגין  הדירוגית  ההטבה  ולהסרת  א'  אג"ח  מחזיקי  לטובת  השעבוד  להסרת  להוביל  עשוי  הדבר  הפיננסית,  המידה  באמת 

החברה תשוב למסלול רווחיות עשוי הדבר בתורו להוביל לבחינה מחודשת של דירוג  ווהשוואת דירוג אג"ח א' לדירוג המנפיק. ככל  

 .  המנפיק, אם כי אין וודאות כי הדבר יוביל בהכרח לשיפור בדירוג המנפיק
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 אודות החברה 

  ותפעול   אחזקה,  פרויקטים  וביצוע  הקמה  בתחומי   בנות   חברות  באמצעותבישראל    פועלתה  ציבורית  חברהקבוצת האחים יעקובי הינה  

  הקמה   : מגזרי פעילות עיקרייםהחברה פועלת בשלושה  הירוקה.    הסביבה  בתחום  50%אחזקה של  ותשתיות וכן    מבנים, מערכות  של

  . בעלי השליטהבישראל  עובדים 614  -כ  ותמעסיק  הבנות  וחברות  החברהומגזר הסביבה הירוקה.    ותפעול  אחזקה  ,פרויקטים  וביצוע

  ( דירקטור ומנכ"ל החברה.30.28%ומר אמיר יעקובי ) הדירקטוריון ( המכהן כיו"ר 45.30%החברה הינם מר פיני יעקובי )

   דירוג היסטוריית

 

 מטריצת הדירוג  

 תחזית מידרוג   31.12.2020ליום   מיליוני ש"ח 
 ניקוד מדידה  ניקוד   [ 1מדידה ] פרמטרים קטגוריה

 Baa.il   --- Baa.il ---  סיכון ענפי  ענף הפעילות

 פרופיל עסקי 
'  מ 418 היקף הכנסות 

 Baa.il מ' ש"ח   Baa.il  430 "ח ש

 ilBaa   --- .ilaaB. ---  מעמד עסקי 
 ומטה  Ba.il 0%2.  ומטה neg Ba.il שיעור רווח תפעולי  רווחיות 

 פרופיל פיננסי 

 A.il  37% A.il 38% הון עצמי / מאזן 

 ומטה 8.0x -10.0x Ba.il    ומטה EBITDA  Neg   Ba.ilחוב /  
  -מקורות מפעולות  

FFO egN Ba.il ומטה  - Ba.il ומטה 

  'רווח תפעולי / הוצ
 ומטה X1 Ba.il   ומטה Neg Ba.il ריבית

 A.il   --- A.il ---  מדיניות פיננסית 

 il2Baa.      דירוג מנפיק נגזר 
מנפיק  דירוג  

   בפועל
     .il1Ba 

 aa3.ilB              בפועל  דירוג סדרה )א'(  
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 קשורים דוחות

   קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ

 2019 ספטמבר   –מתודולוגיה לדירוג תאגידים לא פיננסיים 

 2020 מאי – מרכזיים בדירוג תאגידים   פיננסיים  התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים

 9201 ספטמבר ,  התאגידי המימון  בתחום  חוב   מכשירי בדירוג  מבניים  שיקולים

 טבלת זיקות והחזקות 

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

   www.midroog.co.il  מפורסמים באתר מידרוג הדוחות  

   כללי מידע

 12.2005.04 תאריך דוח הדירוג: 

 09.08.2020 התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג: 

 01.11.2017 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה: 

 קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ שם יוזם הדירוג: 

 קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ הגורם ששילם עבור הדירוג: שם  

   המנפיק מן מידע

 .  המנפיק אצל  מוסמכים  מגורמים שהתקבל  מידע על השאר  בין בדירוגיה  מסתמכת  מידרוג 

https://www.midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=1&c=38&id=273
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=36
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il   המדורגים   הנפקות  או  מנפיקים  Aaa.il  יחסית   ביותר  הגבוה  אשראי   החזר   כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 . אחרים מקומיים  למנפיקים 

Aa.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  Aa.il  למנפיקים   יחסית  מאד   גבוה   אשראי   החזר   כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה  פי   על ,  מציגים  

 . אחרים  מקומיים

A.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  A.il  מקומיים   למנפיקים   יחסית   גבוה   אשראי  החזר   כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על ,  מציגים  

 . אחרים

Baa.il    המדורגים   הנפקות  או   מנפיקים  Baa.il  למנפיקים   יחסית  בינוני  אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 . מסוימים ספקולטיביים   מאפיינים בעלי  להיות  עלולים  והם אחרים   מקומיים

Ba.il    המדורגים  הנפקות  או   מנפיקים  Ba.il  למנפיקים   יחסית  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על ,  מציגים  

 . ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

B.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  B.il  למנפיקים   יחסית  מאוד   חלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 .  משמעותיים  ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

Caa.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Caa.il  למנפיקים   יחסית  ביותר  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 . ביותר משמעותיים  ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

Ca.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Ca.il  קרובים   והם  קיצוני  באופן  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .וריבית קרן  להחזר  כלשהם סיכויים עם  פירעון כשל  של למצב  מאוד

C.il    המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  C.il  הם   כלל   ובדרך  ביותר  החלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 .  וריבית קרן להחזר  קלושים   סיכויים  עם  פירעון כשל  של במצב

  החוב   שאגרת  מציין '  1'  המשתנה  Caa.il  ועד   Aa.il  - מ  הדירוג   מקטגוריות  אחת   בכל   1,2,3  מספריים   במשתנים  משתמשת  מידרוג:  הערה

  קטגורית  באמצע  נמצאת  שהיא  מציין ' 2' המשתנה . באותיות המצוינת, משתייכת היא  שאליה הדירוג  קטגורית  של  העליון  בקצה מצויה 

 . באותיות המצוינת , שלה הדירוג  קטגורית  של  התחתון בחלק נמצאת החוב  שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו   הדירוג

 

 

 

 

 

 

 

  



 מידרוג 

 
 מעקב –קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס. בי( בע"מ  05/04/2021 12

 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות  הזכויות כל© 

יוצרים של מידרוג ,  להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק  אין.  הרוחני  הקניין  ודיני  יוצרים  זכויות  ידי  על  מוגן  והינו  מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות 
 הסכמה ללא, צורה, אופן או בכל אמצעיבאופן שלם או חלקי, בכל , כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 . ובכתב מראש של מידרוג

 שלה  האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות  וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה 

 התחייבויות,  ישויות  של  העתידי  היחסי  האשראי  לסיכון  ביחס  סובייקטיביות של מידרוג  דעת  כוללים חוותאו שהם    הנם  פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו  דירוגים
 גם   לכלול  יכולים  מידרוג  פרסומי.  וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם    למועד  חוב, נכון  דמויי  פיננסיים  מכשירים  או/ו  חובות,  אשראי

  במועד   עובדות  של  נכונותן   בדבר  הצהרה  מהווים  אינם  ופרסומיה  מידרוג  דירוגי.  נלוות  דעת  חוות   וכן  אשראי  סיכוני  של  כמותיים  מודלים  על  המבוססות  הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן  לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס .  זה  סיכון  של  יחסית  הערכה  ורק  אך  משקפת  אשראי  מידרוג ביחס לסיכון
בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי    לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה

 במדינה מסוימת.

.  פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג
  על   המשפיע  אחר  גורם   לכל   או  מחירים  לתנודתיות ,  ריבית  בשערי  לשינויים,  השוק  לערך ,  לנזילות  המתייחס  סיכון   כגון,  אחר  סיכון  לכל  מתייחסים  אינם  מידרוג  דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה  כל  או/ו  אחרים  פיננסיים  מכשירים   או/ו חוב  אגרות  של  מכירה  או/ו  החזקה,  לרכישה  המלצה  מהווים  אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי על  המונפקים  הדירוגים
 . אלו  מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת  השקעה  של  להתאמה  התייחסות  משום  בהם  אין  וכן,  פיננסי  ייעוץ  או  השקעות ייעוץ  מהווים  אף אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי  על  המונפקים  הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו   ראויה זהירות  ינקוט  ובדירוגים,  בהם  המפורט  במידע  שימוש   העושה  שכל  ההנחה תחת  דירוגים  מנפיקה  מידרוג.  מסוים למשקיע

  צריך להסתייע   משקיע  כל.  למכור  או  להחזיק,  לרכוש  שוקל שהוא  פיננסי  נכס  בכל  השקעה  כל  של  בדבר הכדאיות  לכך(  המוסמכים מקצוע  אנשי  באמצעות  או/ו
 .אחר מקצועי  עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

שהיא של כל  מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה  
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או    פרטיויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע    פרטייםגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים  דירו
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(   הישות  מידע )לרבות   מקורות  ידי  על  למידרוג  נמסר"(,  המידע: "להלן)  הסתמכה  היא  עליו  ואשר  בפרסומיה  או/ו  מידרוג רוגים שלבדי  הכלול  המידע  כל
 סבירים,  באמצעים  נוקטת  מידרוג.  מידע  מקורות אותם  ידי  על  נמסר  שהוא  כפי  מובא   של המידע והוא  לנכונותו  אחראית  איננה  מידרוג  לאמינים.  בעיניה  הנחשבים

  וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן  ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

  לסטות   רשאית  מידרוג.  מידרוג  עובדת פיה  על  ממתודולוגיה  חלק  האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים
 בכל פרסום כזה, בכל עת.  האמור מן

 אדם   כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה  מטעמה מי כל או/ ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
  להליך  או  לדירוג  או  למידע  בקשר  או   כלשהו  באופן  נגרם  אשר,  קשור  או תוצאתי,  מיוחד,  עקיף,  ישיר,  אחר  או  כספי,  הפסד  או/ו  אובדן   או/ו  נזק  כל  בגין,  ישות או/ו

, לרבות,  לעיל  כאמור  הפסד  או  אובדן  או  נזק  של להתרחשותו  האפשרות  בדבר  מראש  הודעה  מטעמם  למי  או  להם  נמסרה  אם  גם,  דירוג  מתן  אי  בשל לרבות,  הדירוג
  או /ו מהחזקה  כתוצאה  שנגרם  אובדן ו/או נזק  ו/או  הפסד  כל(  ב; )אחרות  השקעה  הזדמנויות  אובדן  בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים  אובדן  כל(  א: )בגין,  רק  לא  אך

נגרמו בקשר לנכס    אשר,  נזק  או/ו  אובדן  או/ו  הפסד  כל(  ג; )לאו  אם  ובין  מידרוג  ידי  על  שהונפק  דירוג  נשוא  היה  הוא  אם  בין,  פיננסי  מכשיר  של  מכירה  או/ו  רכישה
(, בגינה  מאחריות  לפטור   מתיראחרת שהדין אינו    כל פעולה   או  בזדון   פעולה,  מרמה  להוציא)  רשלנות  עם  בקשר  או  כתוצאה,  רק  לא  אך  השאר  בין,  פיננסי מסוים

 . במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

  או /ו  עדכונים.  אחרת  סיבה  מכל  או/ו  חדש  מידע  מקבלת  כתוצאה  או/ו  הדירוג  התבסס  שעליו  במידע  משינויים  כתוצאה  להשתנות  עשוי  שהונפק על ידי מידרוג  דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים
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