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  מ"קבוצת דלק בע
  יציב: אופק דירוג A1  ותדירוג סדר

או " קבוצת דלק("מ "בע קבוצת דלקלאגרות החוב במחזור שהנפיקה , A1אישור מחדש של דירוג מידרוג מודיעה על 

  .ליציבשלילי מ, שינוי אופק הדירוג תו�, ")החברה"

  :עליה� חל הדירוג ,ח במחזור שהנפיקה קבוצת דלק"להל� סדרות האג

  

  סיכו� השיקולי� העיקריי� לדירוג 

. כל שרשרת הער� שלו לאור� ,ע� דומיננטיות של מגזר האנרגיהומגוו�  דירוג החברה נתמ� בתיק אחזקות רחב

 .דומיננטי בתחו� הפקת הגז הטבעי בישראל ואנו מעריכי� כי מעמד זה יישמר בשני� הקרובותלחברה מעמד 

תו� עלייה , 2013הסיכוני� בפרויקט תמר הצטמצמו לאחר התחלת ההפעלה של המאגר בסו! חודש מר  , להערכתנו

  .ניכרת במידת הנראות של התזרימי� מהמאגר

החברה תפעל , להערכתנואול� , שיווק דלקי� והתשתיות, יננסי�לחברה אחזקות מהותיות ג� בתחו� הפ, בנוס!

ככל , השפעת השינוי העתידי במבנה תיק הנכסי�. באמצעות מימוש נכסי�, בשני� הקרובות להתמקד בענ! האנרגיה

  .לאור המבנה הפיננסי והשינויי� ברמת המינו! ,בי� השאר ,בח� על ידינוית, שיתרחש

קיבלה ביטוי במימוש נכסי� מהותיי� במהל� השנה האחרונה והקטנת החוב אשר , הקטנת מינו!מדיניות ללחברה 

תו� ניצול , ח"מיליארד ש 2.7- של כמצטבר ודלק רכב בסכו� ב "דלק ארההחברה מימשה מניות , כ�. הפיננסי נטו

כאשר , תו� מימוש נכסי�, יאנו צופי� המש� מגמה זו של הקטנת החוב הפיננס. מגמת עליות מהותיות במחירי המניות

  .המהותי שבה� בטווח הנראה לעי� הינו דלק אירופה

המתבטאת , שהשתפרה בשנה האחרונה, בי� השאר נוכח רמת מינו! מתונה, החברה מציגה גמישות פיננסית גבוהה

-כ(על שווי מוחזקות ממוצע  בהתבסס ,ברמת סולו וחברות מטה 56%-של כ) LTV(מותא� לשווי נכסי� נטו ביחס חוב 

, מנגד. לחברה מרכיב גבוה וסחיר של אחזקות שאינ� משועבדות, בנוס!). בסמו� למועד הדוחשווי המניות  לפי 51%

מכסי� את הוצאות הריבית השוטפות ה ,חלשי� מהמוחזקות) דיבידנדי� ודמי ניהול(החברה מציגה תזרימי� שוטפי� 

 �  .2013-2014ור ביחס זה בשני� פשיאנו לא צופי� . 1-מביחס נמו
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יכולת החברה להעלות תזרימי� משמעותיי� משותפויות הגז תלויה במידה רבה באסטרטגיה של , להערכתנו

אי עדיי� קיימת  ,להערכתנו. לרבות השותפי� במאגר, השותפויות לגבי המש� פיתוח מאגר לווית� ומבנה המימו� שלו

  .2013-2014בשני� הטבעי א מעריכי� קבלת תזרימי� מהותיי� מתחו� הגז בתסריט הבסיסי אנו ל. ודאות בנושא זה

וכ� מניצול , כנזכר לעיל, ומתבססת על יתרות נזילות גבוהות שנבעו בעיקר ממימוש אחזקותסבירה נזילות החברה הינה 

נכסי� מימוש משמעותי של הנחת ללא ו, בהתחשב במקורות ושימושי� הצפויי� בהמש� שנה זו. מסגרות אשראי

וזאת לצד פירעו� , כי החברה תקטי� באופ� מהותי את יתרת המזומני� עד לסו! השנהצופי� אנו , בחודשי� הקרובי�

  .פנויות בהיק! מהותיחתומות לחברה מסגרות אשראי , לצד זאת. והקטנת החוב הפיננסי חלויות שוטפות

 וחס לבעלי המניות בחמש השני� האחרונותהמי מהרווח הנקי 40%-של כממוצע החברה חילקה דיבידנדי� בשיעור 

ולא כלל רווח הו� בגי� מכירת  ח"ש מיליארד 5.5-הרווח הנקי בתקופה זו כלל רווחי הו� ורווח אחר בסכומי� גבוהי� של כ(

 � הסדר חוב"דלק נדל –החברה האחות השלימה , 2012בדצמבר  .)ח"מיליו� ש 870- ב בסכו� של כ"מניות דלק ארה

אול� אנו לא , בהיבט הנגישות לשוק ההו� השלמת ההסדר מהווה גור� חיובי וממת� עבור החברה. 2011בשנת שהחל 

התחייבות לאור וזאת , החלוקה ילהפחית את צורכי הדיבידנדי� מצד בעל השליטה ולשנות את שיעורמעריכי� כי יש בו 

  .בות� בשני� הקרו"ח של דלק נדל"הזרמת כספי� לבעלי האגלהמש� בעל השליטה 

. המש� מימוש הנכסי� והקטנת המינו! הפיננסיוצפי לשינוי אופק הדירוג ליציב נתמ� בשיפור רמת המינו! של החברה 

  .לאור� זמ� נזילותהתומכת ב ,אופק הדירוג היציב נסמ� ג� על נזילות טובה וגמישות פיננסית חזקה, בנוס!

  :ח"במיליוני ש, נתוני� פיננסיי� עיקריי� –) סולו מורחב( קבוצת דלק

  לשליטה מעלייה כתוצאה גז חיפושי באבנר / מיליארד 3.2-כ של בס� אחזקה שערו� כולל 2011 בשנת הנקי הרווח* 

  ח"מיליו� ש 230-לאחר תארי� המאז� קיבלה החברה דיבידנדי� ממוחזקות בסכו� של כ **

  ח"ש מיליו� 370-כ של בסכו� לבעלי� דיבידנד חילקה החברה המאז� תארי� לאחר*** 

  פירוט גורמי מפתח בדירוג

  לענ� האנרגיה והגזתיק החזקות רחב ע� דומיננטיות 

שרשרת כל לאור�  ,האנרגיהענ! : ענפי�בשני מרוכז הוא א� , ע� מספר גדול של החזקותרחב אחזקות תיק לחברה 

 �של נפט וגז באמצעות חיפוש והפקה פועלת החברה בתחו� האנרגיה בענ! . הביטוח והפיננסי� ענ!ו, שלוהער

. ב ואירופה"ארה, שיווק וקמעונאות דלקי� בישראלבתחו� ב ו"זיקוק בארהבתחו� ה, אבנר ודלק קידוחי� שותפויות הגז

חר! הפריסה . ב"חזקותיה בתחו� ייבוא הרכב בישראל והזיקוק בארהשיעורי הבשנה האחרונה צמצמה החברה את 

בשותפויות ) במישרי� ובעקיפי�(חזקה הותא� של נכסי החברה נובע מהכמחצית משווי השוק המ, הרחבה של האחזקות

  .וזאת ללא שינוי מהותי בשנה האחרונה, הגז



  

  

4 

מעמד דומיננטי בשוק הפקת הגז הטבעי בישראל באמצעות שיעור אחזקה משורשר של , שותפויות הגז דר�, לחברה

BCM 199-282בי� י בהיק! של מאגר תמר מחזיק עתודות גז טבע, על פי הערכות. בעסקת תמר 17%- כ
וביכולתו  1

חלה ירידה ברמת הסיכו� העסקי  ,להערכתנו .לספק את ההיק! הדומיננטי בצריכה המקומית בשני� הקרובות

לגבי ( ובראש� ההסכ� ע� חברת חשמל, והתפעולי של תמר בעקבות השלמת הסכמי� מהותיי� בשנה האחרונה

קיימת אי וודאות לגבי היק! , לצד זאת. 2013בסו! מר   תחילת ההפקה ,וכ� כמוב� ,)BCM 99-כמות מקסימלית של כ

וחסר טרק רקורד לגבי הפקה והולכה בתנאי , בי� השאר לאור דרישות המדינה, ההשקעות הנוספת הנדרשות בתמר

  .צריכה גבוהי�

הערכה של ( לווית� העיקרית שבה� הינה. יתר עסקאות הגז בה� מחזיקות השותפויות מצויות במרחק רב משלבי הפקה

היק! , על ידי המדינה היק! הייצוא שיותרבקשר ע� גבוהה אי ודאות ישנה לגביה , )BCM 422-684כמות גז בי� 

אנו מעריכי� כי לאור ההיק! הגדול של תגלית . בעסקההשותפי� העתידי  מבנה אחזקותועיתוי ההשקעה , ההשקעה

חיפושי הגז בשני� השותפויות יצמצמו את פעילות , )12בלוק (י� והפעילות הראשונית בקפריס תגלית כריש, לווית�

  .מותיבתגליות הקיויתמקדו הקרובות 

דלק , בתחו� שיווק וקמעונאות הדלקי� באמצעות דלק ישראלהחזקות מהותיות לחברה , בענ! האנרגיהבנוס! 

האחזקה , מנגד. בדלק ישראל בעקבות הצעת רכשעלתה החברה לבעלות מלאה בשנה החולפת . ב"אירופה ודלק ארה

לחברת מדיניות , להערכתנו. ב הצטמצמה בעקבות מימושי�"בדלק אירופה מועמדת למכירה והאחזקה בדלק ארה

מחו  הדלקי� שיווק בתחו� האחזקות לצמצו� בינוני -תוביל בטווח הקצרוהיא  Upstream-הבתחו� להתמקד 

  .אל אינה מועמדת למכירה נוכח סינרגיה חזקההפעילות בישר, להערכתנו. ישראלל

הפועלת בישראל וחברת הביטוח  ,בעיקר באמצעות פניקס החזקותמבוצעת פעילות החברה בענ! הביטוח והפיננסי� 

בקושי להפיק מה� אול� מאופיינות , בעלות פרופיל פיננסי חזקאלו הינ� החזקות . ב"הפועלת בארה ,ריפבליק

�כי בטווח הארו�  ,אנו מעריכי�. נוכח תנודתיות גבוהה ברווחי� ורגולציה אינטנסיבית ,זמ� דיבידנדי� עקביי� לאור

  ).ריפבליק(וה� בשל היעדר סינרגיה ) הפניקס(ה� בשל אילוצי� רגולטורי�  ,האחזקות בתחו� הפיננסי� יימכרו

תו� , הפקת גז טבעיוחי� וקידמתמקדת בעיקר בפעילות ארו� אנו רואי� את החברה -הבינוניבטווח , לאור כל זאת

יש בו להגדיל את  ,ככל שיתרחש, מהל� זה. שהיא מממשת בהדרגה את האחזקות שאינ� בתחו� האנרגיה בישראל

השפעת המהל� על סיכו� , מנגד. אחד וזאת מעצ� ההתמקדות בתחו� עיקרי ,הסיכו� העסקי בו פועלת החברה

במידת הבשלות של האחזקות שיוותרו בידי החברה  ,בי� השאר ,בהתחשב ,החברה תיבח� לאור� הזמ� לשהאשראי 

  .ברמת המינו! העתידית שתיוותרכ� ו ,רימי המזומני� מה�זות

  הקטנת החוב ורמת המינו� צפויה להימש  בטווח הבינונימגמת 

רת ית .ח"מיליארד ש 8.2- החוב הפיננסי של החברה וחברות מטה בבעלות מלאה עמד על כ 31.03.13נכו� ליו� 

-חוב נטו של כ ירידה מהותית לעומת - ח"מיליארד ש 6.5-ס� החוב נטו כו ,/מיליארד  1.6-המזומני� ליו� זה הייתה כ

  .31.03.12נכו� ליו� , ח"מיליארד ש 8.1

 במועד 65%- מכ) מורחבסולו ( 2לשווי השקעותמותא� נטו הציגה שיפור ביחס חוב החברה , במהל� השנה האחרונה

 ,של האחזקות השוק שווי בסיס על 51%-כ(ממוצע  מניות שווי בסיס על, זה דוח למועד בסמו� 56%-לכ, הקוד� המעקב

 מטה חברותהחוב של  בצירו! ,סולו החברה ברמת מאזני פיננסי מחוב מורכב מותא�ה חובה ).בסמו� למועד דוח זה

 ערבויות מוסיפי� אנו הפיננסי לחוב ,כ� כמו. המטה חברותבו סולו במאז� הנזילות יתרות מנוכי� מהחוב. מלאה בבעלות

                                                           
1
 BCM - Billion Cubic Meter 
2
 שווי השוק של האחזקות הסחירות ושווי הספרי� של אחזקות שאינ� סחירות 
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יתרת החוב נטו מותאמת , לצור� חישוב יחס המינו! .מוחזקות חברותלהבטחת התחייבויות של  החברה שהעמידה

  .או במזומ� שבוצעו מאז המאז� האחרו�/לתנועות מהותיות בחוב ו

דלק  המטה את החברה הבתהחישוב הנוכחי מצר! לחברות , בשונה משיטת החישוב ששימשה במעקב הקוד�

, פועלת כחברת מטה לכל דבר של קבוצת דלקא "דמכחלק מהערכתנו כי , )86.7%, "א"דמ("מ "מערכות אנרגיה בע

נכסיה הינה מהותיי� ביותר לפעילות קבוצת דלק והחברה א! ניסתה לבצע בעבר מספר , כולל הנהלה משותפת

בהיק! הערבויות שהעמידה החברה מהותי בשנה החולפת חל גידול , מנגד .3הצעות רכש למניות המיעוט מהציבור

  .לחברות מוחזקות

כ� ו ובראש� שותפויות הגז, מרכזיותהחזקות עלייה בשווי של מספר מ נבעבשנה האחרונה ביחסי המינו! השיפור 

-לכ 68%-אחזקה של כ ירידה משיעור(ב "ובעיקר דלק ארה, מימושי� של מניות סחירותשמומ� מ ,מהקיטו� בחוב נטו

  .)26%-לכ 32%-ירידה משיעור אחזקה של כ(ודלק רכב  )33%

נוכח תזרימי� , ואול�. בכוונת החברה להמשי� ולהקטי� את החוב הפיננסי ברמת המטה ג� בטווח הקרוב, להערכתנו

 פרסמה 2013אפריל ב. להתבצע בעיקר באמצעות מימוש נכסי�תוכל הקטנת החוב , שוטפי� חלשי� מהאחזקות

לפי שווי פעילות , )באמצעות דלק ישראל 20%-ישירות ו 80%( כי היא במגעי� למכירת החזקתה בדלק אירופה החברה

)EV ( על ידי החברה �, מיליו� אירו 450- פעילות בס� של כחוב הפיננסי של הבבהתחשב ( מיליו� אירו 800-כשל מוער

- ב) 50%(נדחתה התוכנית למימוש האחזקה , במקביל. )מיליו� אירו 350-הינו כמהערכת החברה שווי המניות הנגזר 

IDE .במידה בה תתקבל החלטת הממשלה על אימו  מסקנות וועדת הריכוזיות להפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות ,

  .תידרש החברה לממש את הפניקס בתו� מספר שני�, שצפויה בסבירות גבוהה

  פרמננטי חלשתזרי�  גמישות פיננסית חזקה המחפה על

ומרכיב גבוה של נכסי�  ,אחזקות סחירותמרכיב גבוה של  ,מתו�גמישות פיננסית טובה נוכח מינו! מאופיינת בהחברה 

 2012אשר עודכנו בחודש דצמבר , לחברה מספר אמות מידה מול המערכת הבנקאית בישראל. חופשיי� משעבודי�

לחברה מסגרות אשראי , בנוס! .טוב רווחבממידה ההחברה עומדת באמות . ומתייחסות בעיקר לשווי נכסי� לחוב

החל מסו! שנת  .2013פנויות נכו� לסו! הרבעו� הראשו� של  50%- מתוכ� כ, ח"מיליו� ש 650-כוללות של כחתומות 

 החוב הסדר ביצוע עקב שנוצר שלילי סנטימנט עקב ג�, להערכתנו, ההו� שוק דר� חוב גייסה לא החברהועד כה  2011

, החברה עבור וממת� חיובי גור� מהווה 2012 דצמבר בחודש ההסדר השלמת, להערכתנו. �"נדל דלק – האחות בחברה

  .מצב התור� לגמישות הפיננסית, ח"האג בתשואות בשיפור שהתבטא כפי

, כ�. ביחס להוצאות המימו� והמטה השוטפות בשני� האחרונות הציגה החברה תזרימי מזומני� חלשי� מהמוחזקות

 �היק! . לשנהח "מיליו� ש 160-320 בי� נע האחזקות מתיק המייצג הדיבידנד סכו� האחרונותשלוש השני� לאור

ודלק אירופה וכ� שותפויות ) 2013 לשנת עד(פניקס הכגו�  ,הדיבידנד הנמו� נבע מהיעדר דיבידנדי� מהשקעות מרכזיות

תטיס -מקורות פנימיי� נוספי� שנבעו לחברה כללו תמלוג על ממאגר י�. שעסקו בהשקעות בפרויקט תמר ,הגז

והכנסות דיבידנד  כיסוישל  חלש ממוצעיחס הציגה ) מורחב סולו( החברה .והכנסות ריבית מהלוואות למוחזקות

, היק! הכנסות שוטפות מדיבידנדי�ע� , אנו מעריכי� יחס דומה 2013בשנת . 0.6 של ומטה ריביתלהוצאות שוטפות 

 ./מיליו�  600-והוצאות מימו� וניהול של כ) שרוב� כבר התקבלו עד למועד זה(/ מיליו�  400-דמי ניהול ותמלוגי� של כ

מימושי� יבוצעו במידה ולא . צפוי לנבוע בעיקר מתמורת המימושי� שביצעה החברה עד כה 2013שירות החוב בשנת 

 1.0-צפויה יתרת המזומני� בקופת החברה לקטו� בכ, וחלוקת דיבידנדי� נוספתמהותי יוס חוב גלא יבוצע , נוספי�

  .2013עד לסו! שנת / מיליארד 

                                                           
3
 החישוב שיטת לפי קרי(א "דמ איחוד ללא המינו! יחס. א"דמ של האיחוד את כוללי� התקופות בשתי לעיל המוצגי� המינו! יחסי 

 .הקוד� המעקב במועד 56%-כ לעומת ,כיו� 52% הינו) הקוד� המעקב במועד ששימשה
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יכולת השותפויות להזרי� . עדיי� נמוכה 2013-2014הוודאות לגבי קבלת תזרימי� משותפויות הגז בשני� , להערכתנו

בהיק! ומבנה המימו� מחדש של ההשקעות , בפרויקטי� השוני�עודפי מזומני� לבעלי� מותנית בצורכי ההשקעה 

אנו לא מעריכי� תזרימי� מהותיי� מהשותפויות . כגו� עסקת וודסייד, בתמר ובלווית� וכ� בהכנסת שותפי� למאגרי�

  .לקבוצת דלק וחברות המטה שלה בשנתיי� הקרובות

דיבידנד מהותיות בשני� האחרונות תוחלוק  

 השני� חמש במהל� חילקה החברה. מהרווח הנקי השנתי 50%-ברה עומדת על חלוקה של כמדיניות הדיבידנד בח

כי הרווח הנקי בתקופה זו , יש לציי�. המניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח מס� 40%-כ של ביחס דיבידנדי� האחרונות

נר ומירידה משליטה בדלק יטה באבלמעלייה לש ,ח"ש מיליארד 5.5- כלל רווחי הו� ורווח אחר בסכומי� גבוהי� של כ

 .ח"מיליו� ש 870-בסכו� של כ, לקר� הו�שנזקפו ישירות , ב"א כלל רווחי הו� בגי� מכירת מניות דלק ארהא� ל, רכב

� חילקה החברה 2013 אפריל מחודש והחל ח"ש מיליו� 263- כ של בסכו� דיבידנדי� החברה חילקה 2012 שנת במהל

 אתבכדי להקטי� באופ� מהותי , ובמבנה ההסדר� "הסדר החוב בדלק נדלאי� בהשלמת , להערכתנו. ח"ש מיליו� 370- כ

  .נוכח צורכי שירות החוב למחזיקי אגרות החוב במסגרת ההסדר ,בעל השליטהלדיבידנדי� חלוקת ה

  :'במיליוני  ,31.03.31ליו�  )א"כולל דמ( החברה וחברות המטה -לוח סילוקי! של חוב לזמ! ארו   

  
  

  

  הדירוגאופק 

  : גורמי� אשר עלולי� לפגוע בדירוג

  החברה בנזילותתפגע אשר חלוקת דיבידנד אגרסיבית  •

 לצורכי שירות החוב יחסב אי שמירה על יתרות נזילות בהיק! מהותי •

 60%ל ששיעור מעבר ללשווי תיק האחזקות המותא� המותא� עלייה ביחס החוב הפיננסי נטו  •
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   אודות החברה

 אחזקות לחברה. ל"ובחו בישראל פעילות תחומי במגוו� בחברות בשליטתה המחזיקה אחזקות חברת הינה דלק קבוצת

 ודלק) 33.1%(ב "ארה דלק, )פרטיתחברה ( ישראל דלק את, היתר בי�, הכוללותל "ובחו בישראל הדלקי� בתחו�

 בביטוח החזקות ופניקס) 25.8%( רכב בדלק, )86.7%( אנרגיה מערכות בדלק מחזיקה החברה, בנוס!). 100%( אירופה

  ).89.8%( אקסלנס ההשקעות ובבית) 100%( פניקס הביטוח בחברת המחזיקה) 55.7%(

) 50.1%( קידוחי� דלק בשותפויות אחזקתה באמצעות, וגז נפט וחיפושי הקידוחי� בתחו� פועלת אנרגיה מערכות דלק

 דלק של השווי עיקר). 8.45%( ובאבנר) 6.1%( קידוחי� בדלק ישירות ג� מחזיקה החברה). 46.6%( נפט חיפושי ואבנר

 23%( לווית� בפרויקטי ובזכויות) אחת כל 15.6%( ודלית תמר קידוחי בפרויקטי בזכויות מאחזקת� נובע ואבנר קידוחי�

  ).אחת כל

חברת ביטוח הפועלת , ")פבליקיר("  Republic Companies Group Incמחזיקה ג� במלוא הו� המניות שלהקבוצה 

 IDE Technologiesמהו� המניות של 49.8% - ב מחזיקההקבוצה . ב"בעיקר בתחו� ביטוח רכוש במספר מדינות בארה

Ltd )"IDE" (המניות של אי 100%- הפועלת בתחו� הקמה והפעלה של מתקני התפלה בישראל ובעול� ו �פי .פי.מהו

  .מגאווט 80שמל בהיק! של המפעילה תחנת כוח פרטית לייצור ח, אשקלו�

  .שאר המניות מוחזקות על ידי הציבור. ממניות החברה 63.4%-המחזיק בכ, בעל המניות העיקרי הינו מר יצחק תשובה

  היסטוריית דירוג

   

  

�  דוחות קשורי

  2012אפריל , פעולת דירוג –מ "קבוצת דלק בע

  2011דצמבר , מתודולוגיה לדירוג חברות אחזקה

  15.07.2013: מועד הדוח
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  סול� דירוג התחייבויות

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�Aaa התחייבויות המדורגות בדירוג   Aaa  דרגת השקעה
  . וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

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

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

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa �אשראי מתו �נחשבות כהתחייבויות . כרוכות בסיכו �ה
  .וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� מסוימי�, בדרגה בינונית

דרגת השקעה 
  ספקולטיבית

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBa �בעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, ספקולטיביי�

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

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

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

C   התחייבויות המדורגות בדירוגC בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד �כ במצב של חדלות "ה
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, פרעו�

מציי� ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 - ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
מציי� ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, יכתשאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתי

מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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  CHD050713000M: מספרח "דו

  

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

 www.midroog.co.il, 03-6855002פקס , 03-6844700טלפו� 

  .2013 ")מידרוג: "להל�(מ "ת למידרוג בעכל הזכויות שמורו ©

, לצל�, אי� להעתיק. הוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג ו, לרבות פיסקה זו, מסמ� זה

  .לשכפל או להציג מסמ� זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי , לשנות

אינה מידרוג . כל המידע המפורט במסמ� זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�

שנמסר לה והיא מסתמכת על ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

  .המידע שנמסר לה לצור� קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

או /עדכוני� ו. ל סיבה אחרתאו מכ/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו

הדירוגי� המתבצעי� על ידי מידרוג הנ�  .www.midroog.co.il: שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

. רות חוב או מסמכי� מדורגי� אחרי�בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אג

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה 

�ואי� להתייחס אליה� בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חוב , הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ

כגו� הסיכו� כי ער� השוק , דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר. ו של מסמכי� מדורגי� אחרי�א

כל דירוג או חוות דעת אחרת . של החוב המדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�

ל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ� זה או על ידי שמעניקה מידרוג צריכי� להישק

, כל משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ובהתא�, מי מטעמו

רוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� לצרכיו של משקיע די. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב

מידרוג מצהירה בזאת . ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי אחר, מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו  מקצועי בקשר ע� השקעות

עוד התחייבו לשל� למידרוג , 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

הליכי הדירוג של מידרוג הנ� , יחד ע� זאת. במידרוג 51% שלה, ")ס'מודי: "להל� Moody's(ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של . ס'ואינ� כפופי� לאישורה של מודי, ס'עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי

  . למידרוג יש מדיניות ונהלי� משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'מודי

  .הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, וג או על ועדת הדירוג שלהלמידע נוס! על נהלי הדירוג של מידר

  

  

  

  

  

  


