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 מ "בע שק פלסטו

 יציב :אופק דירוג  A3 סדרהדירוג 

מ נוכח פירעון סופי ומלא של "שק בע-שהנפיקה פלסטו( 'סדרה ב)מידרוג מודיעה על סיום הדירוג של אגרות חוב 

 י עמד דירוג אגרות החובערב הפירעון הסופ. 2011בחודש פברואר והריבית אגרות החוב עם התשלום האחרון של הקרן 

 .באופק דירוג יציב A3על 

 דירוגההיסטוריית 

A1

Aa3

A2

A3

Baa1

 

 אודות החברה

מוצרי שיווק בפיתוח וב, בייצור "(הקבוצה)"בבעלות מלאה במישרין ובאמצעות חברות בנות  עוסקתמ "בעשק -פלסטו

בעלות שיעורי , רים עיקריותשתי קבוצות מוצ כולל הקבוצהסל המוצרים של . על בסיס פוליאולפינים פוליאתילןאריזה 

המשווקות , שקים ושקיות אריזות גמישות אחרות: קבוצת המוצרים הראשונה הינה האריזות הגמישות. רווחיות דומים

, חד ורב שכבתיותיריעות פוליאתילן שרוולים וקבוצת מוצרים שנייה כוללת  .וללקוחות מסחריים שוניםלתעשיית המזון 

נובעות ממכירות בשוק  מהכנסות הקבוצה 70%-כ. כחומר גלם בייצור אריזות גמישותהמשווקות לתעשיית הגומי ו

רכשה , בעלת השליטה בחברה, מ"קרגל בע. ב"ירופה וארהבעיקר א, ממכירות בשווקים הבינלאומיים -המקומי והיתרה 

תאגיד )חברה פרטית קרגל הינה . מהמניות 81.16% -ומחזיקה כיום בכ 2007ביוני את השליטה מידי מייסדי החברה 

בעלת השליטה בקרגל הינה סי . בייצור לוחות ואריזות מקרטון גליעוסקת , שק-אשר בנוסף לאחזקה בפלסטו, (מדווח

שק -פלסטו ל "מנכ. בעלי מניות נוספים בקרגל הינם כלל תעשיות שבבעלות אי די בי וקרן סקיי. מ"אי תעשיות קרטון בע

 . ר הדירקטוריון הוא מר ניר דור"יוו נגרהוא מר גבריאל  2010מינואר 
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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 , גבוהה מאיכות, על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 .בסיכון אשראי נמוך מאד

A  התחייבויות המדורגות בדירוג Aעל ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה האמצעית נחשבות ,
 .וכרוכות בסיכון אשראי נמוך

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוגBaa הן  נחשבות כהתחייבויות . כרוכות בסיכון אשראי מתון
 .ה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימיםוככאל, 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 , לטיביותנחשבות  על ידי מידרוג  כספקו
 .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
 .סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית עם ,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, שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
 .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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 CP010411000M:   מספרח "דו

  64739אביב -תל 17הארבעה ' מגדל המילניום רח, מ"מידרוג בע

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

 .2011"( מידרוג: "להלן)מ "כל הזכויות שמורות למידרוג בע ©

אין . וא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחניה, לרבות  פיסקה זו, מסמך זה
 .לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפיץ, לשנות, לצלם, להעתיק

. ה לאמינים ומדויקיםכל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיני
שנמסר "( המידע: "להלן)דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופן עצמאי את נכונותו

 .לה  והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

. או מכל סיבה אחרת/תוצאה מקבלת מידע חדש ואו כ/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו
הדירוגים  .www.midroog.co.il: או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכונים ו

ישה או להימנעות מרכישה המתבצעים על ידי מידרוג הנם בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכ
אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת . של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים

ואין להתייחס אליהם , כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך
דירוגי מידרוג . ירן או תשואתן של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחריםבגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מח

כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים , מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר
שמעניקה מידרוג צריכים  כל דירוג או חוות דעת אחרת. בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון

, להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו
כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתאם

דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים . לרכוש או למכור, ו להחזיקאגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונת, 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
 .התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג, דירוגנעשה 

הליכי הדירוג של , יחד עם זאת. במידרוג 51%שלה , "(ס'מודי: "להלן Moody's)ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי
בו בזמן שהמתודולוגיות של . ס'ופים לאישורה של מודיואינם כפ, 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
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