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בחינת השלכות המשבר השלטוני במצרים על חברות הפועלות
בישראל להן קשרים עסקיים עם מצרים

חברת מידרוג מודיעה על בחינת סיכוני האשראי של חברות להן קשרים עסקיים ישירים ועקיפים עם
מצרים על רקע ההתפתחויות המדיניות במצרים.
במסגרת בדיקה זו יושם דגש על התפתחות סיכוני האשראי של חברת אמפל המחזיקה בחברת
 ,EMGאשר מבססת בתקופה האחרונה את מעמדה כאחת מספקיות הגז הטבעי בישראל; צרכניות
גז טבעי בישראל לרבות חברת חשמל וחברות עתירות אנרגיה אחרות; חברות להן פעילות ישירה
במצרים כגון חברת הטכסטיל דלתא וכן חברות המושפעות באופן עקיף מהתפתחויות אלו כגון
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חברות אחזקה .סיכוני האשראי של חלק מחברות אלו עשויים להיבחן גם נוכח הדירוג הבינ"ל של
מודיס למדינת מצרים.
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כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים
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להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים .אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג
כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או
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כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק
ההון .כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה
הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו ,ובהתאם ,כל משתמש במידע הכלול
במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק ,ערב ,אגרת חוב או מסמך
מדורג אחר שבכוונתו להחזיק ,לרכוש או למכור .דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע מסוים
ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות ,עם הדין או עם כל עניין מקצועי אחר .מידרוג
מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה
דירוג ,התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי
מידרוג.
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שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי'ס ,למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג
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