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 מיידידוח 
 2008 אפריל

 מ" בעכנפיים אחזקות
 

) דדי(בדבר קבלת הודעה בכתב ממר דוד , 8.4.2008מ מיו� "בהמש� להודעת חברת כנפיי� אחזקות בע

בורובי" אופציה לרכוש את כל מניותיו בכנפיי� אחזקות ) איזי(מר ישראל , לפיה קיבל מאחיו, בורובי"

תמורת הרכישה הנגזרת ($  מיליו& 145לפי שווי של , מונפק של כנפיי� מהו& המניות ה16.8%המהוות , מ"בע

כי לאחר שתמומש העסקה הוא יסיי� את , וכ& בדבר הבהרתו של מר איזי בורובי", )$ מיליו& 25 *הינה כ

 :מודיעה מידרוג כי , תפקידיו בכנפיי� ובחברת אל על

 .מת& הדירוג על ידינומועד  ניתנה לאחר האופציה האמורה .א

 .על מהות� ותרומת� של בעלי החברה ומנהליה, בי& השאר, מידרוג מסתמכת בעת מת& הדירוג .ב

יבחנו על ידי מידרוג , כפי שינבעו ממימוש האופציה, השפעת חילופי הבעלות והשינויי� בניהול .ג

כיו� לא נית& לצפות את השפעת השינויי� האמורי� על החברה ועל חברות . במהל� השני� הבאות

 .בוצהאחרות בק

אי& בכוונת� לממ& את , א� האופציה תמומש על יד�כי הודיעו תמר בורובי" ' מר דוד בורובי" וגב .ד

 .חלוקת דיבידנדי� מהחברהבאמצעות , כולה או חלקה, הרכישה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :י�מחבר

 כפיר ארבל

 סטאנלי

il.co.arbelk@midroog 

 

 סיגל יששכר

  בכירראש צוות

il.co.sigal@midroog.i 

 

 : קשרנשיא

 אביטל בר דיי&

ראש תחו� , ל"סמנכ
 תאגידי� ומוסדות פיננסיי�

il.co.bardayan@midroog 

 

 מ "מידרוג בע

 מגדל המילניו�

 17הארבעה ' רח

 64739, אביב*תל

 6844700*03: 'טל

 6855002*03: פקס

il.co.info@midroog 

il.co.midroog.www 
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  64739אביב * תל17הארבעה ' מגדל המילניו� רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 6855002*03 פקס ,6844700*03 טלפו&

 

 

 .2008") מידרוג: "להל&(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

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

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

 הדירוג עשוי להשתנות .על ידי החברה המדורגתצור� קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמשנמסר לה  והיא מ
על כ& מומל" לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של , כתוצאה משינויי� במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת

ואי&  בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי� המתבצעי�הדירוג. www.midroog.co.il: מידרוג שכתובתו
ואי& להתייחס אליה� ,  או מסמכי� מדורגי� אחרי�רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ה� מהווי� 

דירוגי מידרוג .  או של מסמכי� מדורגי� אחרי�עת דעה באשר לכדאיות מחיר& או תשואת& של אגרות חובבגדר הב
המדורג ירד עקב כגו& הסיכו& כי ער� השוק של החוב , מתייחסי� במישרי& רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו& אחר

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג . שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו&
צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ� זה או על ידי מי 

זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל כל משתמש במידע הכלול במסמ� , ובהתא�, מטעמו
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, מנפיק

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

 


