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 בע"מ  שטראוס גרופ 

 השלכות שליליות בחינת דירוג עם  Aa1.il דירוג סדרות 
 

ו'( שהנפיקה    - ה' ו  אגרות החוב )סדרותל  Aa1.ilעם השלכות שליליות את דירוג     (CREDIT REVIEW)מידרוג מציבה תחת בחינה

דגימות  מספר  גילוי  דיווחי החברה בדבר  הינה בעקבות  תחת בחינה  )"שטראוס" או "החברה"(. הצבת הדירוג    שטראוס גרופ בע"מ

עד לתיקון  ו  עילות ת פלהשבת,  לריקול של כלל מוצרי המפעל  הביאהאשר    בנוף הגליל  החברהסלמונלה במפעל הממתקים של    עם

נכון למועד    .לתקופה של שלושה חודשים או עד לתיקון הליקויים  ע"י משרד הבריאות  נאות  יצור  אישור  של  יהתלולה  הליקויים

. החברה בוחנת את אומדני  2022לשנת    תוצאות החברהדוח זה החברה מעריכה כי לאמור צפויה להיות השפעה מהותית על  

מידרוג רואה    , ותדווח על כך בסיום הבחינה.כולה  2022שנת  ו  2022ההשלכות הכספיות על הדוחות של הרבעון הראשון של שנת  

והריקול    כתוצאה מהשבתת המפעל  את האירוע כבעל השלכה שלילית על סיכון האשראי של המנפיק וזאת בשל הפגיעה ברווחיות

  מוניטין על הקבוצה.סיכוני  משפטיות והשפעות נוספות רגולטוריות,   , עלויות פיננסיותלמוצרים האמורים

  של החברה בנוף הגליל התגלו מספר דגימות עם   הממתקיםבבדיקות שגרתיות שנערכו במפעל  ווחה החברה כי  י, ד25.04.2022ביום  

לאור האמור, בתיאום עם שרות המזון במשרד הבריאות   סלמונלה בקו הייצור במפעל ובשוקולד שמשמש כחומר גלם ליצור מוצרים.

,  27.04.2022הדיווח. ביום  ועד למועד    2022בפברואר    20  -שיוצרו החל מ  הממתקיםמוצרי    החברה על ביצוע ריקול של כלל  הודיעה

מוצרי מפעל הממתקים בנוף הגליל, ותחזיר את המפעל לפעילות רק אחרי שיתוקנו    לאת הריקול מרצון לכל  הרחיבהדיווחה החברה כי  

  2021והנאה של החברה אשר רשם בשנת  מגזר תענוג  החלק הארי ממכירות  את  של החברה מהווים  הממתקים  מוצרי  הליקויים.  

  נתחי  על  האירוע   השפעת   את  להעריך זה קיים קושי   בשלב   בהתאמה.  ,₪ מיליון    110  - וכ ₪   ליון מי  1,149  - לי של כוהכנסות ורווח תפע 

    . המתחרים של  ובמהלכים בעתיד  החברה שתנקוט במהלכים  השאר  בין תלוי  והדבר   זה  במגזר  החברה של השוק

בארה"ב נמצאו ליקויים  "סברה"  במפעלים בישראל. כן נציין כי במפעל הסלטים  מהותיים  טראק רקורד של ריקולים  אין  כי לחברה  נציין  

   . תכנית ההתאמות במפעלעל  ובו דווח  06.04.2022ביום מיידי  דיווח  ההוציא  והחברה FDA-לתיקון ע"י ה

מור  ור הא החברה מעריכה כי לא על תוצאותיה הכספיות והתפעוליות.    תקיםשל מפעל הממ   הריקול  בוחנת את השפעת אירוע החברה  

החברה בוחנת את אומדני ההשלכות הכספיות על הדוחות של  .  2022צפויה להיות השפעה מהותית על הרווח של החברה לשנת  

  ובכלל.  2022הרבעון הראשון של שנת 

דירוג החברה נתמך במיצוב עסקי חזק נוכח מעמדה הבכיר של החברה בשוק המזון בישראל, המושתת על סל רחב של מותגים  

דירוג החברה משקף  נציין כי  .  ענףהעולה על זו של ה  פנימיתה  צמיחו  הפעילותשוק משמעותיים בכל קטגוריות    נתחיעם    ,מובילים

גבוהים  לשטראוס גרופ מיצוב פיננסי חזק בזכות תזרימי מזומנים    . של החברה ביחס לחברות מדורגות אחרותבולט לחיוב  מעמד עסקי  

  מיליארד  1.3 - של כ( EBITDAורווח תפעולי מנוטרל פחת והפחתות )מיליארד ₪  8.8  -עם מחזור פעילות משמעותי של כ ומינוף מתון, 

 . 2021בשנת ₪ 

  בהתפתחויות  כתלות   גם  וזאת בדגש על הפרמטרים הפיננסים והמיצוב העסקי של החברה    מידרוג תיבחן את ההשלכות על הדירוג 

ת מידת ההשפעה השלילית של  אבמסגרת בחינת הדירוג, מידרוג תבחן    .האמור   האירוע  בעקבות  הסיכונים  ניהול  להיבטי   הנוגעות

כפועל יוצא בין השאר מהפרשות    פרופיל הפיננסי של החברהעל הכנסות החברה לאורך זמן ועל רווחיותה השוטפת, על ה האירוע  

שחיקה לאורך  את המנטלים ו שחיקה בפרמטרים פאנד ה  תבחן את מידרוג  .  שתבצע החברה בגין אירוע זה וכן השפעה על יחסי הכיסוי

 של החברה.  Event Risk-בנוסף להשפעת אירוע מסוג זה על סיכון ה זאת  זמן ביחסים הפיננסים התומכים בדירוג
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 : אגרות החוב במחזור המדורגות ע"י מידרוג

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

 30.06.2027 השלכות שליליות בחינת דירוג עם  Aa1.il 7460389 ה'
 30.06.2037 בחינת דירוג עם השלכות שליליות  Aa1.il 7460421 ו'

 החברה אודות

שטראוס גרופ בע"מ פועלת במגזרי הפעילות העיקריים הבאים: מגזר בריאות ואיכות חיים ומגזר תענוג והנאה, המרכזים את פעילות  

המזון בישראל, מגזר קפה ישראל ומגזר קפה בינלאומי. פעילות קפה ישראל וקפה בינלאומי נעשית באמצעות חברה בת בבעלות  

חברה ברזילאית    -  Três Corações Alimentos S.Aבהון המניות של    50%העיקרית היא  מלאה "שטראוס קפה בי וי" שאחזקתה  

מטבלים  ההמרכזת את פעילות הקפה הבינלאומית בברזיל המוחזקת עם שותפה מקומית. בנוסף, פועלת החברה בשוק הממרחים ו

באמצעות חברת אובלה )שתיהן חברות    ובמערב אירופה מקסיקוב ובאוסטרליה    ,המצוננים בארה"ב ובקנדה באמצעות חברת סברה

. שטראוס הינה חברה  פתרונות למי שתייה  לצד חברת "פפסיקו"( וכן היא פעולת בתחום   50%בשליטה משותפת בהן מחזיקה החברה  

  ( של משפחת שטראוס, באמצעות החברה הפרטית שטראוס אחזקות בע"מ.57%-כציבורית המצויה בשליטה )

   היסטוריית דירוג

 

 

 

 ת קשורים דוחו

 דוחות דירוג   –שטראוס גרופ בע"מ 

 2021, מרץ דוח מתודולוגי  -דירוג חברות תעשייה יצרנית 

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

 2022דוח מתודולוגי, פברואר   -קווים מנחים לבחינת סיכונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי במסגרת דירוגי אשראי 

 טבלת זיקות והחזקות 

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

   www.midroog.co.il  מפורסמים באתר מידרוג הדוחות  

 

 

 

https://midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=1&c=3&id=88
https://midroog.co.il/Methodology/Index?lang=he
https://www.midroog.co.il/Methodology/MethodologiesList?lang=he&secid=de251992-883a-4f54-9c8d-308e4340aebb
https://www.midroog.co.il/Methodology/MethodologiesList?lang=he&secid=de251992-883a-4f54-9c8d-308e4340aebb
https://www.midroog.co.il/Methodology/MethodologiesList?lang=he&secid=de251992-883a-4f54-9c8d-308e4340aebb
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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   כללי מידע

 02.05.2022 תאריך דוח הדירוג: 

 20.05.2021 עדכון הדירוג: התאריך האחרון שבו בוצע 

 03.01.2005 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה: 

 שטראוס גרופ בע"מ שם יוזם הדירוג: 

 שטראוס גרופ בע"מ שם הגורם ששילם עבור הדירוג: 

 

   המנפיק מן מידע

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

 

 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
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 "(.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, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי לשימוש נוסף למטרהאו לשמור אותו  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  או שהם כוללים חוות  הנם  פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו  דירוגים
 גם   לכלול  יכולים  מידרוג  פרסומי.  ותווכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אפרסומם    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
בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות  

 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  
 .ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהואדירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על 

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

המדורגת(   הישות  מידע )לרבות   מקורות  ידי  על  למידרוג  נמסר"(,  המידע: "להלן)  הסתמכה  היא  עליו  ואשר  בפרסומיה  או/ו  מידרוג בדירוגים של  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 שאינו, 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   אחרת שהדין אינו מתיר  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  אהכתוצ  להשתנות  עשוי  שהונפק על ידי מידרוג  דירוג

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