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 מ" בעבנק מסד

 

 על ")בנק מסד("מ " בעמסדשל מכירת הבעלות בבנק השלכות הבוחנת את מידרוג 

 .דירוג הבנק

על מכירת ") בנק הפועלי�("מ " הודיע בנק הפועלי� בע2007 בספטמבר 18ביו� 

לבנק הבינלאומי )  מהו	 המניות המונפק והנפרע51% (סדבבנק ממלוא אחזקותיו 

 . ")הבינלאומיהבנק ("מ "הראשו	 לישראל בע

הפקדונות וכתבי הבעלות על דירוג מידרוג בוחנת את ההשלכות של החלפת 

  . עדכ	 במידת הצור, ות,מסדבנק ההתחייבות של 

זמ	  פקדונות  ודירוגAa3כתבי התחייבות דירוג , Aa3בנק מסד דירוג פקדונות ל

 .2007לפרטי� נוספי� ראה דוח אנליטי מחודש יוני . P-1קצר 
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 2007"). מידרוג: "להל	(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

 

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

 .החלטת השקעה

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

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

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל או מכל . על ידי החברה המדורגתצור, קביעת הדירוג ה למסר לנהמידע ש

 י�הדירוג. www.midroog.co.il: על כ	 מומל. לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו, סיבה אחרת

 רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או  ואי	 ה� מהווי� בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי�המתבצע

 או של עת דעה באשר לכדאיות מחיר	 או תשואת	 של אגרות חובואי	 להתייחס אליה� בגדר הב, או מסמכי� מדורגי� אחרי�

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

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

שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ, זה או על ידי מי 

, ערב, מידע הכלול במסמ, זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיקכל משתמש ב, ובהתא�, מטעמו

מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ, מדורג אחר שבכוונתו להחזיק

� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי	 שרותי התחייבו לשל, מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג

 .הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

 


