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  מ"בע י חברה לבנייןמצלאו

  יציב: הדירוגאופק  Baa1: דירוג  ותסדרדירוג 

י חברה לבניין מצלאוחברת שבמחזור של ' ג-ו' ב, 'אח "סדרות האגבאופק יציב ל Baa1דירוג  מאשרת מחדשמידרוג 

  . ")מצלאווי"או /ו" החברה: "להלן( מ"בע

  :של החברהבמחזור ח "ת האגוירוט סדרלהלן פ

מועד מספר ני"עסדרת אג"ח

ההנפקה 

המקורית

ריבית שנתית 

נקובה (%)

יתרת אג"ח ליום תנאי הצמדה

31.12.12 (אלפי ₪)

יתרת שנות 

פירעון האג"ח

2012-2015 67,195                 מדד6%אוג-110676407סדרה א'

2013-2018 50,000                 שקליממשלתי+5%פבר-111804110סדרה ב'

2012-2018 44,620                 שקליממשלתי+4.55%מאי-112373611סדרה ג'

                  161,815סה"כ

   FFOהחברה שומרת על  ;יציבות בפעילות מגזריה העסקיים של החברהב, בין היתר, נתמכיםהדירוג ואופק הדירוג 

והן בשל  ן המניב וקבלנות הבנייה עבור אחרים"ממגזרי הנדלהרווח הן מ ,הנובע ,השנים האחרונות 4חיובי במשך 

כך שהחברה לא נדרשה להשקעות הון  ,ה ופינוי בינויינציים למגורים באמצעות עסקאות קומביכולתה להשלים פרויקט

נלקחו לצורך רכישת קרקעות אשר טרם הניבו ) ח"לרבות האג(מחובות החברה  80%-וזאת על אף שכ מהותיות

פיזור יה למגורים וותק וניסיון בתחום הבני ;החברה שומרת על רמת מינוף טובה ביחס לדירוג לאורך זמן; הכנסות

סיכון וליציבות תזרים להקטנת רמת ה התורם, וביצוע עבודות קבלניות ן המניב"הנדלמגזרי בשל החוב מקורות שירות 

 לתנודתיות חשופים הכיסוי ויחסי החברה כך שהכנסות, יחסית הנוכחי הינו מצומצם הפעילות היקף ,מנגד. המזומנים

נמוך  FFOבשנתיים הקרובות צפוי  ,להערכת מידרוג, בהתאם לכך. דירות רתממכי בהכנסות ההכרה מועד לאור וזאת

היקף הפעילות משמעותי בגידול צפוי , בהתאם לתוכניות החברה. ואולי אף שלילי בשל העדר הכרה בהכנסה מהותית

סים מניבים הן בשל תחילת פרויקטים משמעותיים בתחום הייזום למגורים והן בשל פרויקטים להקמת נכ ,בטווח הארוך

ישנה אי  ,בינוי-חלק ניכר מהפרויקטים העתידיים של החברה בתחום הפינויבשל היותם של  ;משמעותיים באזורי ביקוש

רים אישו, החתמת הדיירים לפינוי יםכוללה ,להתעורר קשיים משום שעלולים ,ודאות בקשר למועד ועצם ביצועם

השלמת צפי ל, סבירה ביחס ללוח הסילוקיןכיום הינה ות נזילהרמת על אף ש .ע מאושרת"ם וקבלת תבירגולטורי

חזקותיה הלנצל את על החברה , לפיכך. לקיטון ברמת הנזילותלהביא  עלולבשנים הקרובות  בהיקף נמוךפרויקטים 

של נכסים  באמצעות מימוש ומימון מחדש(הנזילות בטווח הבינוני  וקרקעות באזורי ביקוש להגדלתמניבים בנכסים 

לאור הגמישות הפיננסית ממצבת . וזאת עד לקבלת התזרימים בטווח הארוך בגין הפרויקטים המשמעותיים )וקרקעות

לרבות רמת  ,בנוסף לקרקעות באזורי ביקוש, )סביר LTV-חלקם אינם משועבדים והיתר משועבדים ב(הנכסים המניבים 

  .ח בגיוס המקורות הדרושיםיתצלסביר והחברה , להערכת מידרוג, אור יהודה וקריית אונו, גבעתיים, גן
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  פירוט גורמי מפתח לדירוג

מרבית התזרים ; וחושף את תוצאות החברה לתנודתיות יחסית מצומצם, למגוריםהייזום  נוכחי בתחום פעילות היקף

  או שיווקם/העתידי צפוי בגין פרויקטים שטרם החלה בנייתם ו

ד "יח 227- כ ,ןאולם מתוכ, )חלק חברה(ד "יח 370-כבהיקף של  ,פרויקטים 4החברה בונה , נכון למועד דוח דירוג זה

בתקופה האחרונה לחברה היה  ,לפיכך .מצויים בשלבים התחלתיים ולקראת תחילת שיווקאשר  מיוחסים לפרויקטים

לחברה מלאי לא  ,בנוסף לאמור .)קצב המכירות בפרויקטים ששיווקם החל הינו סביר, יצוין כי( מלאי מוגבל למכירה

ללא מימוש  ,כי מעריכה מידרוג, מועד השלמת הפרויקטיםלאור צפי . הסתיימה ד בפרויקטים שבניתם"יח 15ור של מכ

הרווח הגולמי  2013בשנת ו 2011 מגזר פעילות זה יפיק רווח גולמי בהיקף נמוך יותר מבשנת 2012בשנת  ,קרקעות

 צפויים לייצרן המניב ומגזר הבנייה עבור אחרים "דלהתזרים השוטף ממגזר הנ ,עם זאתיחד . מהמגזר צפוי להיות זניח

 ,מידרוג להערכת. להיות חיובי צפוי 2012בשנת  FFO-כך שה, אמנם בהיקף פחות משמעותי, תזרים נוסף בשנים אלו

 בתזרים לתנודתיות אותה חושףאינו בולט לטובה לעומת חברות מדורגות אחרות ו החברהשל  הנוכחי פעילותה היקף

יווצרו מקורות תזרימיים יכך ש ,הארוךהחברה צפויה להגדיל את היקף פעילותה באופן משמעותי בטווח  אולם .ורווחיות

  ).ראה להלן(נוספים 

; ן למגורים ובנייני משרדים"נדלייזום במגזרי  בתכנון ארוך בשל הפרויקטיםהבטווח  הפעילות בהיקף צפוי גידול משמעותי

  הסיכון האינהרנטית למתווה פיתוחםורמת  םדאות באשר לאופן ביצועאי ו ישנה, היקף הפרויקטים בתכנוןובשל האופי 

מכך שמרבית החוב של החברה נלקח לצורך רכישת קרקעות , בין היתר, נמוך בשנים הקרובות נובעצפי להיקף תזרים ה

לאחר השלמת הליכי (לחברה קרקעות עם זכויות בנייה צפויות , כך למשל. שעדיין לא הניבו תזרים משמעותי ,ונכסים

 בשנים הקרובות. למצבת הנכסים המניבים הקיימת בנוסףוזאת ד "יח 270-ר להשכרה וכ"אלף מ 70- בהיקף של כ) תכנון

 2,300-בנוסף לפרויקטים בתחום הפינוי בינוי לבניית כ ,ל"את בניית חלק ניכר מהפרויקטים הנ החברה מתכוונת להתחיל

מידרוג תבחן . הנוכחי של החברהפעילות הת עליית מדרגה משמעותית ביחס להיקף ל מייצגו"עתודות הקרקע הנ. ד"יח

י "גידול בהיקף וסוג הפרויקטים בעתיד והצעדים שינקטו עחברה עם כלל האספקטים הכרוכים באת אופן התמודדות ה

של שטחים מכירה מראש /השכרה, חלוקתם למספר שלבים: כגון ,למיתון הסיכון הייזמי הנובע מפיתוחם החברה

 באופן ניכר ד למגורים צפויה לנבוע "כיוון שהצמיחה בתחום יח, כמו כן. וכדומה הכנסת שותפים, ד"להשכרה ויח

מיוחס לפעילות זו קטן מאשר פרויקטים וההון הנדרש להשקעה ההסיכון הייזמי , בינוי מפרויקטים בתחום הפינוי

בשל הקשיים  ,קטנה, ז"ועמידה בלוהפרויקטים  להיתכנותשר הוודאות בא, לעומת זאת. י רכישת קרקעות"הממומנים ע

 שהיאכך  ,ותק וניסיון בתחום הפינוי בינוייש לציין כי לחברה  .המאפיינים פרויקטים מסוג זה ,ם והמשפטייםיהרגולטורי

ת היקף למרו ,חיובי בשנים האחרונותה FFO-ה ,למעשה. השלימה ומצויה בתהליכי בנייה של מספר פרויקטים מסוג זה

לייצר הכנסות מפעילויות שאינן דורשות  נובע מיכולת החברה, ת שטרם הניבו הכנסההחוב והוצאות המימון בגין קרקעו

  . כגון פרויקטים בתחומי הפינוי בינוי וקומבינציה וביצוע עבודות בנייה עבור יזמים אחרים ,השקעת הון עצמי משמעותי
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 תורם אחרים עבור קבלניות עבודות ביצוע ותחום המניב ן"הנדלין מגזרי של החברה בג החוב שירותל מקורות פיזור

   המזומנים תזרים וליציבות הסיכון רמת להקטנת

שנתי מייצרים רווח גולמי ן המניב וקבלנות הביצוע "מגזרי פעילות החברה בתחום הנדל, במהלך השנים האחרונות

, בשנים האחרונותתוצאות החברה נפגעו  ,יצוין כי. וון המקורותוגיתורמים לפיזור ו ח"מיליון ש 15-כשל  ממוצע בהיקף

ישנם מגעים התחלתיים להשכרת השטחים הפנויים (בלבד  10%-בתפוסה של כהמושכר  ,באור יהודהנכס , בשל

לגדול בשל נכסים מניבים נוספים  ותבשנים הקרובות הכנסות החברה ממגזר הנכסים המניבים צפוי, יצוין כי. )בנכס

פיתוח לת תשומות הבנייה של החברה לאור הסט, אונו ואור יהודה ומנגד בנייה בקריית/אים בהליכי אכלוסשנמצ

התזרים המשך צמיחת , להערכת מידרוג .ביצוע צפוי לפחותהקבלנות היקף הפעילות במגזר , עבור עצמההפרויקטים 

בכפוף לכך שפיתוח , יוב על פרופיל הסיכוןלח ושפיעי, תוך שיפור תפוסת הנכסים, הנכסים המניבים הפרמננטי ממגזר

  .לא יתבצע באופן אשר מגדיל את הסיכון הייזמי באופן משמעותיהנוספים הנכסים 

  

 בינוני-בטווח הקצרשל מעט פרויקטים צפויה לאור השלמה  ;סבירה ביחס ללוח הסילוקין וגמישות פיננסיתנזילות רמת 

  .ותי בטווח הבינוניהנזילות באופן משמע תללהגד על החברה לפעול

של כ בהיקף  ,בחשבונות ליוויבנטרול מזומנים מוגבלים ( ₪ מיליון 53 – כ שלנזילות  יתרת לחברה, 31.12.2011 ליום נכון

. 2013-2015בין ₪ מיליון  27-30-וכ 2012בשנת ₪ מיליון  19- היקף של כח שנתי ב"לחברה פירעון אג .)₪ מיליון 16 –

כפי . המיוחס לקרקעות ונכסים מניביםלשנה ₪ מיליון  8-הלוואות בנקאיות בהיקף של כן קרלחברה פירעון , בנוסף

התזרים הפרמננטי צפוי להיות נמוך  , ביצוע עבודות בנייה עבור אחריםמלמרות התזרים הצפוי מדמי השכירות ו, ןישצוי

בטווח  ,חרף האמור. ם בהיקף נמוךלמגוריבשל סיום פרויקטים  )2013שלילי בשנת  FFOייתכן אף ( בשנתיים הקרובות

בגין הפרויקטים שבנייתם החלה וצפויה להחל  ,הארוך החברה צפויה לייצר תזרימים משמעותיים מאוד לשירות החוב

י "עלהערכת מידרוג על החברה לפעול להגדלת הנזילות באופן משמעותי בטווח הבינוני , לאור האמור. בשנים הקרובות

refinance/ בגין הפרויקטים עד לקבלת התזרימים  -ק ההון וזאתאו גיוס מקורות בשו/מניבים וקרקעות ומימוש נכסים

מיליון  45-כנכסים בשווי של (לאור החזקת החברה בנכסים מניבים  ,יש לציין כי. בטווח הארוך המשמעותיים של החברה

אור , םגבעתיי, לרבות רמת גן ,ושוקרקעות באזורי ביק) בלבד 47%של  LTV-בדים והיתר משועבדים בועח אינם מש"ש

  .ח בגיוס המקורות הדרושיםיהחברה תצלסביר ש, יהודה וקריית אונו

-
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  )₪אלפי ( ם עיקרייםינתונים פיננסי

31.12.201131.12.201031.12.200931.12.2008אלפי ₪

              64,396              57,625            151,986            194,142הכנסות ממכירת דירות למגורים

              81,679              92,705            131,668              94,141הכנסות מעבודות בביצוע

              13,459                9,888                9,288              12,015הכנסות משכירות נדל"ן מניב

              159,534              160,218              292,942              300,298סך הכנסות

                40,411                36,477                39,508                46,945רווח גולמי

15%19%25%34%שיעור הרווח ממכירת דירות וקרקעות

8%2%16%9%שיעור רווח גולמי מביצוע עבודות ומתן שירותים

               3,505-                9,586                1,540                7,494עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה

              EBITDA23,446              14,663              11,574              15,657 בנטרול שערוך נדל"ן להשקעה

                 3,077              12,273                6,765              22,078רווח לפני מס

                 4,042              16,217                5,969                7,995רווח נקי (הפסד) לתקופה

            269,596            258,321            286,052            316,277חוב פיננסי  

              20,378              26,755              49,841              53,067יתרות נזילות

י נטו             249,218            231,566            236,211            263,210חוב פיננס

ון עצמי             133,796            151,547            158,108            166,312ה

            509,196            564,093            573,405            608,292סך מאזן בנטרול מקדמות

Cap506,201            455,926            421,730            419,198            

            CAP453,134            406,085            394,975            398,820 נטו

27.3%27.6%26.9%26.3%הון עצמי וזכויות מיעוט לסך מאזן  בנטרול מקדמות 

CAP-62.5%62.7%61.3%64.3%חוב ל

58.1%58.2%58.6%62.5%חוב נטו ל-CAP נטו

ון חוזר)               FFO8,526                5,526                5,306                12,464  (לפי שיטת תזרים שוטף לפני שינויים בה

FFO -22                      49                      52                      37חוב פיננסי ל                      

FFO-20                      44                      43                      31חוב פיננסי נטו ל                      

                   15.9                   20.0                   16.1                   11.2חוב פיננסי נטו ל-EBITDA בנטרול שערוך נדל"ן להשקעה
                            

  ופק הדירוגא

 ואת אופק הדירוג עשויים לשפר את הדירוגהגורמים 

 בתזרים המזומנים כתוצאה מהתקדמות בפרויקטים בבניהמשמעותי שיפור  •

  ויחסי איתנות החברה שיפור בגמישות הפיננסית •

 באופן אשר אינו מעלה את פרופיל הסיכון בצורה מהותית התפתחות החברה וגידול בהיקפי פעילותה •

  ובאופק הדירוג עלולים לפגוע בדירוגהגורמים 

  החוב קיטון בנזילות החברה ביחס לצורכי שירות •

 או קצב מכירות נמוך לאותם פרויקטים/התחלה מועטה של פרויקטים חדשים ו •

 כתוצאה מרווחיות נמוכה בפרויקטים ,קיטון בתזרימי המזומנים •

  לפגוע באיתנות הפיננסית ובנזילותשיש בה כדי  ,חלוקת דיבידנדים בהיקף משמעותי •
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  היסטוריית דירוג

Ba1

Baa3

Baa2

Baa1

Ba2

  

  פרופיל החברה

מר סמי ומצויה מאז בשליטתו של , 1977-הוקמה והתאגדה ב") מצלאווי"או " החברה"להלן (מ "י חברה לבניין בעמצלאו

 :החברה עוסקת בשלושה תחומים עיקריים. קלרה מצלאווי' גבווי מצלא

, בעיקר בתחום הבניה למגורים בישראל ,ומכירה של פרויקטים הקמה, פיתוח, בעיקר בייזום -  פיתוח מקרקעיןייזום ו )1(

  .ית של בניני משרדים ומבני תעשיהמבצעת החברה פעילות יזמ ,כמו כן ."בינוי-פינוי"עיקרון של בסיס הלרבות על 

והן עבור  עבור צדדים שלישייםהן , בעיקר של מבני מגורים בישראל, ניהול וביצוע עבודות בנייה - קבלנות בניה )2(

 .פרויקטי ייזום עצמיים

נרכשו על או ש ,כאמור לעיל ,שהקימה במסגרת פיתוח המקרקעין ,םהחזקה וניהול של נכסים מניבי - ן מניב"נדל )3(

 . בבעלות בלעדית או משותפת בישראל, טק ומרכזים מסחריים-וכן תעשיית היי, בעיקר בייעוד למשרדים, ידה

  מחקרים מתודולוגיים

  .2009אוגוסט  – דוח מתודולוגי –ן "ניתוח חברות נדל

  .2008נובמבר , מתודולוגיה - ן"חברות נדל

  2012 ינואר – מתודולוגי דוח – למגורים ן"נדל חברות ניתוח

  www.Midroog.co.il  המחקרים מפורסמים באתר מידרוג

   2011 אפרילדוח פעולת דירוג  : דוח קודם

  2012במאי  31: תאריך דוח
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  מושגי יסוד

  הוצאות ריבית

Interest 

  .הוצאות מימון מדוח רווח והפסד

  מיותהוצאות ריבית תזרי

Cash Interest 

הוצאות מימון מדוח רווח והפסד לאחר התאמות להוצאות מימון שאינן 
  .תזרימיות מתוך דוח תזרים מזומנים

  רווח תפעולי

EBIT  
  .רווחים חד פעמיים/הוצאות+ מימון + רווח לפני מס 

  רווח תפעולי לפני הפחתות

EBITA 

 .הפחתות של נכסים לא מוחשיים+ רווח תפעולי 

  ח תפעולי לפני פחת והפחתותרוו

 EBITDA 

  .הפחתות של נכסים לא מוחשיים+ פחת+רווח תפעולי 

הפחתות ודמי , רווח תפעולי לפני פחת
  חכירה/שכירות

EBITDAR  

+ דמי שכירות + הפחתות של נכסים לא מוחשיים + פחת + רווח תפעולי 
  .דמי חכירה תפעוליים

  נכסים

Assets 

  .סך נכסי החברה במאזן

  ב פיננסיחו
Debt  

+ חוב לזמן ארוך+ חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך+ חוב לזמן קצר
  .התחייבויות בגין חכירה תפעולית

  חוב פיננסי נטו

Net Debt 

  .השקעות לזמן קצר -מזומן ושווי מזומן  -חוב פיננסי  

  בסיס ההון

Capitalization (CAP)  

מסים נדחים לזמן ) + מיעוטכולל זכויות (סך ההון העצמי במאזן + חוב
  .ארוך במאזן

  השקעות הוניות

Capital Expenditures (Capex)  

  .במכונות ובנכסים בלתי מוחשיים, השקעות ברוטו בציוד

  *מקורות מפעילות 

Funds From Operation (FFO) 

תזרים מזומנים מפעילות לפני שינויים בהון חוזר ולפני שינויים בסעיפי 
  .ויות אחריםרכוש והתחייב

 * תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

Cash Flow from Operation (CFO)  

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לפי דוחות מאוחדים על תזרימי 
  .מזומנים

 * תזרים מזומנים פנוי

Retained Cash Flow (RCF)  

  .בניכוי דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות (FFO)מקורות מפעילות 

  *נים חופשי תזרים מזומ
Free Cash Flow (FCF)  

  .דיבידנדים –השקעה הוניות  - (CFO)תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 

  

מס ודיבידנד שהתקבל ממוחזקות יכללו בחישוב , תשלומים ותקבולים של ריבית, IFRSיש לשים לב כי בדוחות * 

  .תזרימי המזומנים השוטפים גם אם אינם נרשמים בתזרים מפעילות שוטפת
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  סולם דירוג התחייבויות

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, הןAaa התחייבויות המדורגות בדירוג   Aaa  דרגת השקעה
  . 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
  .טיביים מסוימיםוככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקול, 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 Caaבעלות מעמד חלש , 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 
מציין ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, ן של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכתשאגרת החוב מצויה בקצה העליו

מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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  CRM100512000M:   ח מספר"דו

  

   64739אביב - תל 17הארבעה ' ל המילניום רחמגד, מ"מידרוג בע

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

  

  .2012") מידרוג: "להלן(מ "למידרוג בע כל הזכויות שמורות ©

אין . ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על , 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
שנמסר ") המידע: "להלן(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, אופן עצמאי את נכונותומידרוג אינה בודקת ב

  .על ידי החברה המדורגתצורך קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתמלה  והיא מ

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו
 יםהדירוג .www.midroog.co.il: או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכונים ו
רכישה להימנעות מהמלצה לרכישה או ואין הם מהווים בגדר חוות דעת סובייקטיבית  םהנ על ידי מידרוג יםהמתבצע

אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת . מסמכים מדורגים אחריםאו  של אגרות חוב
ואין להתייחס אליהם , כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך

דירוגי מידרוג . מדורגים אחרים או של מסמכים עת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חובבגדר הב
כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים , מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים . בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון
, דד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמולהישקל כמרכיב בו

כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתאם
דרוג אינם מותאמים דירוגיה של מי. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, מנפיק

עם הדין או עם כל עניין מקצועי , לצרכיו של משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם . אחר

  .יצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוגהתחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לב, נעשה דירוג

הליכי הדירוג של , יחד עם זאת. במידרוג 51%שלה , ")ס'מודי: "להלן() Moody's(ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי
דולוגיות של בו בזמן שהמתו. ס'ואינם כפופים לאישורה של מודי, ס'מידרוג הנם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי

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

  .הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג, למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה

  

  

  

  

  

  


