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 מ"בע( 8811)דור אלון אנרגיה בישראל 
 רשימת מעקב A2 ות דירוג סדר

דור אלון אנרגיה שהנפיקה ( 'ד-ו' גסדרות )את דירוג אגרות החוב עם השלכות שליליות מכניסה לרשימת מעקב מידרוג 

על  31/07/2011הודעת משרד האוצר מיום נוכח  נההיפעולת דירוג זו . "(החברה"או " דור אלון)"מ "בע( 1988)בישראל 

להפחית את מרווח  ,והשירותים המצרכים מחירי על פיקוח חוק מתוקף שהוקמה, משרדית-כוונת וועדת המחירים הבין

החלטה ה. של החברהעל סיכון האשראי וההשלכות האפשריות של מהלך זה אגורות  20 -בכשל מחיר הדלק השיווק 

 . הדלקיםשיווק לחברות וע שייערך שימלאחר  2011הסופית בעניין זה צפויה להתקבל בסוף חודש אוגוסט 

גרום לעלולה ( מ"לפני מע)אגורות  16-כשל ממוצע בהיקף מחיר ליטר בנזין ל הורדת מרווח השיווק , להערכת מידרוג

זו עדיין אינה  תנוהערכ.  ולשחיקת יחסי הכיסוי התזרימיים החברה תזרימי המזומנים שלבורווחים במהותית לפגיעה 

 . לאורך זמן שיש ביכולת החברה לנקוטהממתנים ת הצעדים השפעמביאה בחשבון את 

באופן מלא או )לרבות אופן יישום ההחלטה , דירוג החברה ייבחן בזמן הקרוב לאור מבנה ההחלטה הסופית שתתקבל

 . והערכתנו לגבי עוצמת הצעדים הממתנים שיהיה בידי החברה לנקוט( מדורג

 

 :י מידרוג"ח המדורגות ע"סדרות האג

סדרת 
 נקובהריבית  מועד הנפקה ח"אג

בסיס 
 הצמדה

 ערך נקוב 
 (₪מיליוני )

יתרה בספרים 
31/03/2011 

  ₪במיליוני 
 ח"שנות פירעון האג

 2013-2017 81 81 לא צמודה *משתנה  9/2009 'ג
 2013-2016 139 139 לא צמודה 6.65% 9/2009 'ד

 2.25%בתוספת מרווח שנתי של , "817ממשל "ח ממשלתיות מסוג "שנושאות אגשיעור ריבית * 

 אודות החברה

הפעלה של תחנות בהקמה וב, עוסקת בפיתוח, יחד עם החברות הבנות שלה, מ"בע( 1988)דור אלון אנרגיה בישראל 

תדלוק ומרכזים מסחריים בסמיכות להם וכן בשיווק של מוצרי דלק ומוצרי צריכה אחרים בתחנות תדלוק ומחוץ 

. מהרווח התפעולי 82%-התורם כ, חברהמגזר מתחמי התדלוק והמסחר הינו מגזר הפעילות העיקרי של ה. לתחנות

אשר מרביתן , "דור אלון"הקמה ותפעול של תחנות תדלוק ציבוריות בשם המותג , הפעילות בו כוללת בעיקר פיתוח

 AM:PMבמגזר זה נכללת גם פעילות רשת  ".סופר אלונית"-ו" אלונית"כוללות חנויות נוחות בסמוך להן בשם המותג 

תחנות דלק  192הכוללת  ,דור אלון מחזיקה ברשת מתחמי תדלוק, נכון למועד דוח זה. 2007שנרכשה בחודש ינואר 

החברה , בנוסף. בתוך מתחמי התדלוק (אלוניות)חנויות נוחות  126תחנות פנימיות וכן  175-ו ציבוריות בפריסה ארצית 

הכולל , בחברה הינו השיווק הישירמגזר הפעילות השני . בקיבוצים ובמושבים אלוניות 20-ו AM:PMחנויות  45מפעילה 

מגזר הפעילות . מ למשקי בית ותעשייה"לרבות אספקה של גפ, שיווק והפצה של מוצרי דלק ישירות ללקוחות, מכירה

הכולל שיווק של דלק סילוני לחברות תעופה אזרחיות והשקעה בחברה , השלישי בחברה הינו מגזר שיווק דלק סילוני

 .ג"וק בנתבהמפעילה תשתית תדל, כלולה
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 היסטוריית דירוג
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 סולם דירוג התחייבויות

דרגת 
 השקעה

Aaa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaמהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 . 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
 .וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי, ספקולטיביים

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

Caa  בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaמעמד חלש בעלות , 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 ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 -ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 
' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, ייכתשאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משת

מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של ' 3'ואילו המשתנה ; מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
 .המצוינת באותיות, קטגורית הדירוג שלה
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 CHA040811000M:   ח מספר"דו

 

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

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

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

אין . הקניין הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני , 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 ומדויקים
"( המידע: "להלן)דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, למותוש, מידרוג אינה בודקת באופן עצמאי את נכונותו

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

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו
הדירוגים . www.midroog.co.il: דירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתואו שינויים ב/עדכונים ו

המתבצעים על ידי מידרוג הנם בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה 
ן לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת אי. של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים

ואין להתייחס אליהם , כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך
ידרוג דירוגי מ. בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים

כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב , מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר
כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג . שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון

ת על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשי
כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי , ובהתאם, מטעמו

דירוגיה של מידרוג אינם . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, כל מנפיק
עם הדין או עם כל , של משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות מותאמים לצרכיו
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם . עניין מקצועי אחר

רותי הערכה ודירוג הניתנים על התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין ש, הנפקתם נעשה דירוג
 .ידי מידרוג

, "(ס'מודי: "להלן) .Moody's Investors Service Ltd)  .)ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינם כפופים , ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי, יחד עם זאת. במידרוג 51%שלה 

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

 .הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג, וסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלהלמידע נ

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

