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בידי החברה וח מיידי על הפסד בגי� ירידת ער& חוזי� שויבד 24.5.2006בתארי& חברת דרב� דיווחה 

הודעה בהחברה דיווחה  25.5.2006בתארי& . * מיליו� 8.7 �בס& של כ, טר� הגיעו לסיומ� ואשר

 ח של מטבעות שוני� כנגד הלירה"המטסכו� ההפסד של החברה מעסקאות על הגבלת נוספת 

, * מליו� 5 יגדל בס& נוס+ של ל "הנכי א� וככל שההפסד מהעסקאות , החברה החליטה .הטורקית

ר "יו, מר אליעזר פישמ�, בנוס+. ל"הפוזיציה בעסקאות הניסגרו , * מליו� 13.7 �כ לכ"ובסה

כי כל הפסד נטו שייגר� לחברה כתוצאה , ת דרב�הדירקטוריו� ובעל השליטה בחברה התחייב לחבר

מהרבעו� האחרו� של , דהיינו(ח שלה "ח שהחברה ביצעה מתחילת פעילות המט"אות המטמעסק

, 2005ח השנתי לשנת "לדו) עסקאות במכשירי� פיננסי� נגזרי� (11סעי+ ' אשר פורטו בפרק ב) 2005

  .30/6/2007לא יאוחר מיו� , י חברה פרטית בשליטתו"יכוסה על ידו או ע

  

 בהיק+ ו אינ, 25.5.2006 מיו� הבהודעתהתחייבה החברה ליו ע ההפסד המכסימלילהערכת מידרוג 

התייחסות זו של מידרוג . דרב�אות� מנפיקה ' ח סדרה ג"רעו� אגיאשר יכול להשפיע על דירוג יכולת פ

  . כי אינה מתכוונת להגדיל חשיפה לחוזי� דומי�מתבססת ג� על הצהרת הנהלת החברה 

  

 ומבני תעשיהמ "בעהחברה הכלכלית לירושלי� קו החברות אות� הנפיח "מידרוג מדרגת סדרות אג

ל ה� אינ� "על פי דיווחי החברות הנ. פישמ� מר אליעזר ישירה או עקיפה של שליטה ב אשר הינ� מ"בע

מסר מר אליעזר פישמ� . אופי שאינו למטרת הגנההנושאות בנגזרי� בעסקאות עושות שימוש 

 חברותה תהיה השלכה על יישו� האסטרטגיה העסקית של כי להפסדיו מפעילות בנגזרי� לאידרוג למ

   . האמורות

  .מידרוג ממשיכה לעקוב אחרי ההתפתחויות העתידיות בחברות המצוינות לעיל

  

  



 

  

  

  
  סול� הדירוג 

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaמהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  . ראי מינימליביותר וכרוכות בסיכו� אש

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaמאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה� ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו& מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו&, האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa  ות בדירוג התחייבויות המדורגBaaה�  נחשבות .  כרוכות בסיכו� אשראי מתו�
וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� , כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .מסוימי�

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBaבעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה�
  .בסיכו� אשראי משמעותיוכרוכות , ספקולטיביי�

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .בסיכו� אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa ה� ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של 
  . ע� סיכויי�  כלשה�  לפדיו� של קר� וריבית,חדלות פרעו� או קרובות לכ&

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב של " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .� או ריביתע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר, חדלות פרעו�

� בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 � ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי�  Aa ועד Caa . מציי� ' 1'המשתנה

מציי� ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית ' 3 'ואילו המשתנה; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג

  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה

  

  



 

  3    פעולת דירוג>>>
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  2006"). מידרוג: "להל�(מ "מידרוג בע לכל הזכויות שמורות ©

  

  

או לצור& החלטת /למעט לצרכי� מקצועיי� תו& ציו� המקור ו, להפי2 או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצל�, אי� להעתיק
  .השקעה

מידרוג אינה בודקת . דויקי�כל המידע המפורט במסמ& זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומ
שנמסר לה  והיא מסתמכת על המידע שנמסר ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, באופ� עצמאי את נכונותו

על כ� , הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת. לה לצור& קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת
הדירוגי� המתבצעי� על ידי מידרוג הנ� . www.midroog.co.il: מומל2 לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו 

ואי� , בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי� מדורגי� אחרי�
דירוגי מידרוג . � בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי�להתייחס אליה

כגו� הסיכו� כי ער& השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או , מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר
כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת . ההו�עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק 

כל משתמש במידע הכלול במסמ& זה חייב ללמוד , ובהתא�, השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ& זה או על ידי מי מטעמו
מידרוג . לרכוש או למכור, ת חוב או מסמ& מדורג אחר שבכוונתו להחזיקאגר, ערב, ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

התחייבו לשל� למידרוג עוד , מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג
  קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

  

  


