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  מ"בערפק תקשורת ותשתיות 
  שלילי: אופק דירוג A2  סדרה דירוג 

, )"החברה" או" רפק: "להל�( מ"בע ותשתיות תקשורת רפק שהנפיקה) 3 סדרה( ח"לאג A2 דירוגמחדש  מאשרת מידרוג

נרל 'מתוצאות כספיות חלשות של החברות הבנות גהצבת אופק דירוג שלילי נובעת  .תו  הצבת אופק דירוג שלילי

הירידה החדה בשווי השוק כי , הערכת מידרוגמ, בנוס#ו") טק דטה("מ "ישראל בעדטה  טק -ו") נרל'ג("מ "בעמהנדסי� 

במידה מסוימת בגמישות פגעה בשנה החולפת ") אראר סאט("מ "בל קומיוניקיישנס נטוורק בעולגסאט  ארשל אר

נוכח המיתו� הכלכלי והשפעתו על  סאט ניכרת עלייה ברמת הסיכו� העסקי של אראר, בתו  כ  .הפיננסית של החברה

מצייני� ירידה בהיקפי ההשקעות בתחו� תעשיית שידורי הטלוויזיה וירידה בהכנסות במודיס  .בעול� תעשיית הטלוויזיה

 .2010לפני שלהי צפויה  הב אינ"בארהויזיה ותעשיית שידורי הטלמעריכי� כי התאוששות המרווחי� בומפרסו� 

או מהרעה /הורדת דירוג עלולה לנבוע מהמש  הרעה בפרמטרי� הפיננסיי� של החברות המוחזקות הפרטיות ו

ח וההו� "לחברה רמת נזילות גבוהה הנובעת מיתרות המזומני� מגיוס האג, לצד זאת. אראר סאטבתוצאות הכספיות של 

  .לולה א# היא להוביל להורדת הדירוגאי שמירה על יתרות מזומני� בהיק# מהותי לאור  הזמ� ע .בעברהעצמי 

 הדירוגתוא� את רמת אשר  ,לתיק האחזקותנטו חוב מתבטאת ביחס הה ,של החברהפיננסית ה האיתנותב נתמ�דירוג ה

בנוס# לתזרימי� מהסכמי  ,אראר סאטמהנובעי� לחברה תזרימי דיבידנדי� גידול בביתרות נזילות בהיק# מהותי ווב

, אראר סאט, בתיק ההשקעות הנכס המרכזיבסיכו� האשראי הנמו  של הדירוג נתמ   ,כמו כ� .ייצוג המתחדשי� מדי שנה

נתמכת ביתרות  אראר סאטאיתנותה הפיננסית של  .הקשור עימה בהסכמי� ארוכי טווח ,לקוחות מפוזר בעלת בסיס

בפעילות  י הסיכו� העיקריי�גורמ. בשני� האחרונות) FFO(נזילות בהיק# מהותי וכ� בגידול מתמש  בתזרימי� מפעילות 

ח של "אשר שוויה חשו# לתנודתיות שוק ההו� ושעאחזקה מרכזית אחת בהמתבטאת  השקעותהריכוזיות תיק  :החברה

אי וודאות לגבי השקעות נוספות  ;לחברהעיקרי לתזרי� מקור כ אראר סאטמדיבידנדי� הנובעי� הסתמכות על ; הדולר

  ;ועיתוי התממשות� אראר סאטשיבצעו החברה ו

סיכו� עסקי המאופיי� בקשרי� הדוקי� ע� ענ# מפעילי הלווייני�  :כוללי� אראר סאט עילותעיקריי� בפסיכו� ההגורמי 

  ;וכות טווח כלפי מפעילי לווייני�התחייבויות אר; (B)מתבטא בדירוגי� נמוכי� מאוד ה, גבוה מהממוצע

  :דוח זהבה ח הכלול"האגסדרת 

ריבית שנתית   ההנפקהמועד   ע"ני' מס
  נקובה

בספרי� יתרה   בסיס הצמדה
 30/6/09ליו� 

  )ח"שמיליוני (

 � שנות פירעו

  2010-2014  98   מדד   5.2%  11/2007  7690084

  

  1התפתחויות עיקריות

  גור� סיכו�ולהוות ריכוזיות הנכסי� ממשיכה להיות גבוהה . יזקות ורמת המינו' ללא שינוי מהותתיק האח

שיעור האחזקה  .מוסיפה להוות את הנכס המרכזי בתיק האחזקות אראר סאטשל  מהו� המניות 37.9%-כבאחזקה ה

נוגע לאמצעי ב בי� הצדדי�כ  שההסכ�  49.6%הינו , אראר סאטל "מייסד ומנכ, דוד ריבלהמצרפי של החברה ביחד ע� 

א� שיעור האחזקה  :או בהתקיי� תנאי� שוני� כגו� 2011יפוג בנובמבר תוק# ההסכ� . נמש  ,אראר סאטשליטה ב
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ל אראר "יחלפו שנתיי� מתו� כהונתו של דוד ריבל כמנכ א�או  47%-ירד מתחת לחד ע� דוד ריבל המצרפי של רפק בי

בתו� הרבעו� השני . טק דטהונרל 'גחברות כ� בו, על שני נכסי נדל� מניבי�ק ממשיכה להחזיק בבעלות מלאה רפ. סאט

עיקר בהפצת מרכזיות ומוצרי בהעוסקת ") סולגוד("מ "תקשורת בעהושלמה רכישת פעילות סולגוד  2009של שנת 

לאחרונה ו כ� כמ. מכשירי סלולאר  ומוצרי� נלווי�והפצת בתיקו� וכ�  טלפוניה לעסקי� קטני� וגדולי� ולמגזר הפרטי

 ")אל מור("מ "בע) 1986(מור חשמל התקנות ושירותי� -אלת של מהו� המניו 25%-נחת� הסכ� עקרונות לרכישת כ

ביצוע פרויקטי� ומת� שירותי אחזקה בתחו� הינו  שעיסוקה העיקרי, ינה חברה פרטיתאל מור ה. 1מיליו�  12-תמורת כ

  . 1מיליו� 190- תכמו בכהס 2008בשנת והכנסותיה  החשמל לרבות ייצור לוחות חשמל

טק פעילות . נרל רשמה בשנה החולפת ירידה בשיעורי הרווחיות וירידה בס  התזרי� עקב מגמות בסביבתה העסקית'ג

הנהלת החברה מסרה למידרוג כי היא שוקדת על שיפור . טר� עברה לרווחיות 2007אשר נרכשה במהל  שנת  דטה

  . סולגוד, ות כמו ג� בנרכשת החדשהבשתי החבררווחיות והאיתנות ה

. הפיננסי נטו לשווי תיק האחזקות בבחינת רמת המינו# על בסיס סולו מורחב מידרוג מתבססת בעיקר על יחס החוב

על ונאמד , יתר האחזקותהספרי� של ומשווי  אראר סאטשל הנוכחי משווי השוק  נובעתיק האחזקות המותא�  שווי

יחס זה . %13- לשווי תיק האחזקות המותא� עומד על כ 09/331/החוב הפיננסי נטו ליו� יחס . 1מיליו�  362-ידינו בכ

 24%עשוי לעלות עד כדי המינו# חס י .31/3/09ח ליו� "מיליו� ש 52- בס  כ , תיק נזיל בהיק# מהותימושפע לטובה מ

  . יתר התנאי� זהי�שכ, הגדלת תיק האחזקותבאת כל היתרות הנזילות א� תשקיע החברה 

השווי המותא� מוסיפה להוות את עיקר  אראר סאט: גבוהה ומהווה גור� סיכו�ממשיכה להיות ריכוזיות הנכסי� בתיק 

ושל יחס המינו# המותא� ריכוזיות זו יוצרת חשיפה גבוהה של שווי התיק . )1מיליו�  294- כ(  81%-כ: של תיק האחזקות

   .שער החליפי� של הדולרשינויי� בול אראר סאטלתנודות חדות בשווי השוק של 

    
  ועד כה  ) 200610/(ממועד הנפקתה ) בדולר( אראר סאטמחיר מניית 

  
  



  

  

  

  ח"באלפי ש, יחסי איתנות מאזניי�) סולו מורחב (רפק 
  3.09  12.08  12.07  12.06  12.05  

  17,045  13,247  64,366  52,446  52,105  מזומני� ושווי מזומני�

  0  7  97,141  100,025  100,391  חוב פיננסי

  3,515  )4,712(  32,775  47,579  48,286  )עוד# מזומני�( חוב פיננסי נטו

  72,986  144,233  153,708  148,621  160,691  הו� עצמי

  97,514  156,195  263,541  266,141  281,805  במאז�ס  נכסי� 

  .ר.ל  .ר.ל  39%  40%  38%  קאפ /פיננסי חוב 

  75%  92%  58%  56%  57%  במאז� ס  נכסי�/ הו� עצמי 

  החברה : מקור הנתוני�

  לאינטרגאמאודמי ניהול  דיבידנדי� לבעלי המניותמטה וכ� תשלומי מחברות הבת כיסו את הוצאות התקבולי� 

עמד ) מימו�הוצאות ומטה הכנסות מדיבידנדי� ודמי ניהול מהחברות המוחזקות ביחס להוצאות (יחס הכיסוי השוט# 

, כת מידרוגלהער. רפק אחראית לעיקר ההכנסות אראר סאט. 1.0-1.5 על 2009של שנת הראשו� רבעו� וב 2008בשנת 

 2008אימצה בראשית אראר סאט נציי� כי . כמחצית מהרווח הנקיבשיעור של דיבידנד תמשי  אראר סאט לחלק 

  . עודפי� הניתני� לחלוקהמחצית מהעד חלוקת  המאפשרת דיבידנד  מדיניות

  1מיליו�  21.5הינ� בס   1/2008-6/2009תקופה ל אראר סאטתקבולי הדיבידנד של החברה מ ,להערכת מידרוג

 3.5-היה כ 1/2008-6/2009בתקופה נרל מהנדסי� בהכנסות החברה 'חלקה של ג. 1מיליו�  1.5ניהול בס   דמילבנוס# 

לתשלו� דמי  , אינטרגאמא, הא�הסכ� ע� החברה הנמש  . צפוי לקטו� בעתיד הקרובהוא להערכת מידרוג ו1 מיליו� 

 -דיבידנד בס   כ רפקחילקה  2007בשנת . אי� מדיניות לחלוקת דיבידנדרפק ל .1מיליו�  2.8 -ל שנתיי� בס  של כניהו

יתרת העודפי� .  1מיליו�  6.6 -כ 2009ובמהל  מחצית הראשונה של שנת , 1מיליו�  9.0- כ 2008בשנת . 1מיליו�  39

  .  1מיליו�  67.4 - עומדת על כ, 31/3/09לחלוקה ליו� 

  בטווח אופק הדירוג נוכח צורכי שירות החוב סבירה רמת נזילות 

מרבית� מושקעות . 1מיליו�  52-� בס  כהינ 31/3/09יו� ל ,דלתהביחד ע� חברת המטה  ,חברההיתרות הנזילות של ה

בהתא� להחלטות השקעה של וזאת   A3 -ח ממשלתיות וקונצרניות בעלות דירוג גבוה מ"הכולל בעיקר אג ,ע"בתיק ני

 -כבס  סבירה נוכח עומס פירעונות רמת הנזילות של החברה הינה , להערכת מידרוג .ועדת ההשקעות של הדירקטוריו�

אראר בתלות הגבוהה בדיבידנדי� מ התחשבב. )ואיל  2010 ינואר( בשנות פירעו� הקר� )ריביתוקר� (1 מיליו�  23-28

   . משמעותימידרוג מצפה כי החברה תוסי# לשמור על יתרות נזילות בהיק#  סאט

אראר וממבנה השליטה בנכסי חברות הבת להבטחת חובות בנקאיי� של  שעבודי�נמוכה הנובעת מגמישות פיננסית 

  סאט

שעבודי� ב ות מובטחהתחייבויות אלה  . 1מיליו�  90-כ הינ� 31/3/2009ליו� כלפי בנקי� הקבוצה התחייבויות ס  

אשר באמצעותה מחזיקה החברה באראר , ג� נכסי חברת המטה דלתה .שוטפי� על נכסי מרבית החברות המאוחדות

הינו  31/3/2009הפיננסי של דלתה כלפי בנקי� ליו� החוב יחד ע� זאת משועבדי� בשעבוד שוט# כלפי בנקי� , סאט

האשראי מסגרות . אראר סאט שעבודי� שוטפי� על נכסילא קיימי� ). 31/3/09ליו�  1מיליו�  5-כ(בהיק# נמו  

גמישות ה, להערכת מידרוג .1מיליו�  15.0 -נ� בס  כולל של כחברה וחברות המטה היהבנקאיות המאושרות ל

השפעה בנמוכה ג� משו� שהדבר עשוי להוביל לירידה  אראר סאטתה בלמימוש אחזקחברה ביחס ה פיננסית שלה

 -הינו כ 31/3/09שווי� בספרי� ליו� � לא משועבדי� אשר "לחברה נכסי נדל. להסכ� ע� דוד ריבהנובעת מההמהותית 



  

  

  

   .1מליו�  27-על שווי של כמצביעה  2009מחודש פברואר לנכסי� אלה הערכת שמאי  . 1מיליו�  15

 �  דולר /*נמשכת חשיפה לשינויי� במדד ובשער החליפי

ביצעה עסקאות גידור החברה לא . )3סדרה (גרות חוב של א ההצמדבסיס ההחברה חשופה לשינויי� במדד כתוצאה מ

. ח לבי� ההשקעה העיקרית שהינה דולרית"בשחוב הפיננסי לחברה חשיפה מטבעית בי� ה. ואי� בכוונתה לעשות זאת

לחברה הנובעי� � תזרימיעל היק# הה� וח "על יחס המינו# הנמדד בשה� עשויות להשפיע של הדולר ח "תנודות בשע

  . אראר סאטמ

  אראר סאטהתפתחויות עיקריות בפעילות 

   רבעוני� האחרוני�הכנסות ביציבות בתו� יה בתזרי� מפעולות יעל

במחצית הראשונה של . לרבעו� מיליו� דולר 22.0 -סביב ככנסות הבשלושת הרבעוני� האחרוני� ניכרת התייצבות ב

 - שיעור ה. 2008בשנת  33%בהמש  לגידול בשיעור  ביחס לתקופה המקבילה 21%-בשיעור של כו ההכנסות גדל 2009

EBITDA  ו, 2007בשנת  25.3%, 2008בשנת  24.0%  -לעומת כ 25.5% -כהינו הממוצע בארבע הרבעוני� האחרוני�-

 16.7 - לעומת כ. מיליו� דולר בארבע הרבעוני� האחרוני� 18.0 -לכגדל  )FFO( התזרי� מפעולות. 2006בשנת  27.0%

  . 2006מיליו� דולר בשנת  10.1-כו 2007מיליו� דולר בשנת  14.8- כ, 2008בשנת 

   ממשיכה להיות מותנית ביכולתה לאז� בי� התחייבויותיה לספקי� לבי� התחייבויות לקוחות כלפיה אראר סאטהצלחת 

ההזמנות מלקוחות ס  צבר . מיליו� דולר 148 -הינו כ 31/12/08ליו� כלפי מפעילי לווייני�  אראר סאטס  התחייבויות 

ליו� , לפי נתוני� שפרסמה אראר סאט .מיליו� דולר 170 -כהינו  30/6/09מיליו� דולר וליו�  186-כאותו מועד היה ל

אותה מלקוחות לבאמצעות ס  הצבר  2010-2011 שני�מפעילי לוויני� ללשיעור הכיסוי של ס  ההתחייבויות  31/12/08

   .150% -כהינו  תקופה

על פי כשבמקביל  קנס משמעותישביטול� כרו  במההתחייבויות אינ� מאפשרות סיו� מוקד� או  80%-כיש לציי� כי 

ת יוחלק משמעותי מהתחייבולהערכתנו . אפשר ביטולנו מאיצבר המ 85%-כע� לקוחות  ההסכמות של אראר סאט

  . חפיפה מלאה במועד ובמיקו� ללא א� כי  ,מול לקוחותיהלחכירת תשתית תקשורת מכוסות בהסכמי�  אראר סאט

בפרמטרי� המשמשי� אותנו לקביעת מידת ההקבלה חלשה מסוימת הלות מספר אינדיקציות קיימ ,להערכתנו

הס  של כיסוי שיעור צמצו� ב:  כגו�, הפילכלקוחות התחייבויות בי� הל ני�יכלפי מפעילי הלוויסאט  אראר התחייבויות

, 31/12/07ליו�  152% -לעומת כ 31/12/08 ליו� 124% -צבר לכהס  הכולל של הבאמצעות ת יוההתחייבוהכולל של 

ש  מ ותהתקצר, עברבשני�  6-8 -לעומת כ שני� 9.0 -לכ FFO-הלמפעילי הלווייני� באמצעות התחייבויות האטת כיסוי 

 ,ההזמנות עד כדי ירידההתמתנות קצבי הגידול בצבר ו בשנה החולפת יהלקוחותלבי�  בי� אראר סאטהחוזי� הממוצע 

     .31/3/09הצבר ליו� לעומת  30/6/09בס  צבר ההזמנות ליו�   ,לא מהותית

ליו� מיליו� דולר  42.8 -בתיק נזיל בס  כולל של כו, 70%בשיעור הו� עצמי העולה על  נתמכת אראר סאטיתנות א

  .א"מסווגי� כנכסי� לזמליו� דולר  13.8 -מזה כ, 30/6/09

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  באלפי דולר, נתוני� עיקריי�, סאטאראר 
  2009 H1 2008 H1 2008 FY    2007 FY   2006FY    

  43,284  59,221  78,993  36,964  44,794  הכנסות 

  9,414  12,018  15,020  6,548  8,850  רווח תפעולי 

  7,305  11,404  13,432  5,892  5,979  רווח נקי 

EBITDA  11,507  8,328  18,991  14,989  11,688  

  66,681  80,424  104,487  76,923  106,567  *נכסי� במאז�ס  

  NA  NA  148,315 98,024  76,365  *התחייבויות חו3 מאזניות למפעילי לווייני�

  52,847  63,422  46,594  56,037  42,803  *ס  נכסי� פיננסיי� 

  נתוני התחייבויות ונתוני מאז� נכוני� לתו� תקופה *

  אופק הדירוג

  : לשפר את הדירוגגורמי� אשר עשויי� 

 אראר סאטתו  צמצו� התלות ב ,תיק האחזקותשל פיזור והרחבה משמעותית  •

רווחיות ובעלות יכולת מוכחת של ייצור , איתנות, המאופיינות בסיכו� עסקי נמו , השקעות בחברות מבוססות •

 האחזקותיתרמו במידה משמעותית לחיזוק המיצוב העסקי והפיננסי של תיק כ  ש ,דיבידנדי� עקביי�

  :דירוגהוביל לפגיעה בללולי� גורמי� אשר ע

 אראר סאטהרעה ניכרת בתוצאות הכספיות ובאיתנות הפיננסית של  •

 פגיעה ברמת הנזילות של החברה •

  25%-20% גידול ביחס המינו# מעל לטווח של •

 או הפיננסי של הפורטפוליו /סקי ושיש בה� להגדיל במידה ניכרת את רמת הסיכו� הע, השקעות חדשות •

 השפעה המהותית באופ� שיביא לאיבוד ה אראר סאטירידה בשיעורי האחזקה ב •

   אודות החברה

בחברות , המחזיקה ישירות ובאמצעות חברות בת בבעלותה, מ היא חברה ציבורית"רפק תקשורת ותשתיות בע

פרט , וב� פרטיותר, החברה שולטת באחזקותיה .  ייעו3וי� וייצוג מחשב, תשתיות, תקשורת: הפועלות בארבעה מגזרי�

המספקת שירותי הפצת , )הו� המניותמ 37.89%(מ "גלובל קומיוניקיישנס נטוורק בע אראר סאט ,לאחזקה העיקרית

קרד� ) 11.8%(מוחזקות על ידי דוד ריבל  אראר סאטיתרת מניות . ורדיו השידורי� וניהול תכני שידור לרשתות טלוויזי

העוסקת , )100%(מ "נרל מהנדסי� בע'ה� ג אחזקות גדולות נוספות). 25.8%(ועל ידי הציבור  )24.5%(מ "תקשורת בע

מ "טק דטה ישראל בע; ובסחר בחלפי� מתוצרתה ובציוד אלקטרוני אחר נרל אלקטריק'בעיקר בייצוג בישראל של ג

על ידי , אביזרי� היקפיי� ותוכנה ,לרבות רכיבי�, וצרי� בכל תחומי המחשובהעוסקת בהפצה ואספקה של  מ, )100%(

בישראל מוצרי טלפוניה  מפיצהה, )100%(מ "תקשורת בעסולגוד ; התקשרות בהסכמי הפצה ע� יצרני המוצרי�

לרפק , כ�כמו . וכ� בסחר הפצה ותיקו� של מכשירי סלולאר ומוצרי� נלווי� SIEMENS-ו  AVAYAומרכזיות מתוצרת

היא אינטרגאמא חברה , ממניותיה 74.34%-המחזיקה בכ, בעלת השליטה ברפק. � מניבי�"נכסי נדלשני הכנסות מ

  . בעל השליטה באינטרגאמא הוא מר תנחו� אור�. שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב, מ"להשקעות בע

  



  

  

  

  היסטוריית דירוגי� -רפק 

  



  

  

  

  :עיקריי�רשימת מונחי� פיננסיי� 

  הוצאות ריבית

Interest 
  .רווח והפסדהוצאות מימו� מדוח 

  הוצאות ריבית תזרימיות

Cash Interest 
התאמות להוצאות מימו� שאינ� לאחר הוצאות מימו� מדוח רווח והפסד 
  .תזרימיות מתו  דוח תזרי� מזומני�

  רווח תפעולי

EBIT  

  .רווחי� חד פעמיי�/הוצאות+ מימו� + רווח לפני מס 

  רווח תפעולי לפני הפחתות

EBITA 

 .של נכסי� לא מוחשיי� הפחתות+  רווח תפעולי

  תרווח תפעולי לפני פחת והפחתו

 EBITDA 

  .של נכסי� לא מוחשיי� הפחתות+ פחת+ רווח תפעולי

הפחתות ודמי , רווח תפעולי לפני פחת
  חכירה/שכירות

EBITDAR  

+ דמי שכירות + מוחשיי� הפחתות של נכסי� לא + פחת + רווח תפעולי 
  .דמי חכירה תפעוליי�

  נכסי�

Assets 
  .ס  נכסי החברה במאז�

  חוב פיננסי

Debt  

+ חוב לזמ� ארו + חלויות שוטפות של הלוואות לזמ� ארו + חוב לזמ� קצר
  .חכירה תפעוליתבויות בגי� ייחהת

  חוב פיננסי נטו

Net Debt 
  .לזמ� קצר השקעות - מזומ� ושווי מזומ� - חוב פיננסי 

  בסיס ההו�

Capitalization (CAP)  

לזמ�  מסי� נדחי�+  )כולל זכויות מיעוט( במאז� עצמיההו� ס  ה+ חוב
  .ארו  במאז�

  השקעות הוניות

Capital Expenditures (Capex)  

  .ובנכסי� בלתי מוחשיי� במכונות, השקעות ברוטו בציוד

  *מקורות מפעילות 

Funds From Operation (FFO) 

תזרי� מזומני� מפעילות לפני שינויי� בהו� חוזר ולפני שינויי� בסעיפי 
  .רכוש והתחייבויות אחרי�

 * שוטפת תזרי� מזומני� מפעילות
Cash Flow from Operation (CFO)  

תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת לפי דוחות מאוחדי� על תזרימי 
  .מזומני�

 * תזרי� מזומני� פנוי
Retained Cash Flow (RCF)  

  .בניכוי דיבידנדי� ששולמו לבעלי המניות (FFO)מקורות מפעילות 

  * תזרי� מזומני� חופשי

Free Cash Flow (FCF)  
  .דיבידנדי� -הוניות  ותהשקע -  (CFO)תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת 

  

שהתקבל ממוחזקות יכללו בחישוב מס ודיבידנד , תשלומי� ותקבולי� של ריבית, IFRSיש לשי� לב כי בדוחות *  

  .תזרימי המזומני� השוטפי� ג� א� אינ� נרשמי� בתזרי� מפעילות שוטפת



  

  

  

  :סול� דירוג התחייבויות

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�Aaa התחייבויות המדורגות בדירוג   Aaa  דרגת השקעה
  . וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .בסיכו� אשראי נמו  מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה האמצעית ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו 

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa ה�  נחשבות כהתחייבויות . כרוכות בסיכו� אשראי מתו�
  .וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� מסוימי�, בדרגה בינונית

דרגת השקעה 
  ספקולטיבית

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBa בעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .משמעותיוכרוכות בסיכו� אשראי , ספקולטיביי�

B   התחייבויות המדורגות בדירוגB וכרוכות בסיכו� , נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa  ה� ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות
  .ע� סיכויי�  כלשה�  לפדיו� של קר� וריבית ,פרעו� או קרובות לכ 

C   התחייבויות המדורגות בדירוגC כ במצב של חדלות "ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, פרעו�

מציי� ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 - ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
מציי� ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

גרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית מציי� שא' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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   64739אביב -תל 17הארבעה ' מגדל המילניו� רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 6855002-03פקס , 6844700-03טלפו� 

  .2009") מידרוג: "להל�(מ "כל הזכויות שמורות למידרוג בע ©

, לצל�, אי� להעתיק. הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחני, לרבות  פיסקה זו, מסמ  זה

  .הסכמת מידרוג בכתב לשכפל או להציג מסמ  זה למטרה מסחרית כלשהי ללא, להפי3, לשנות

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

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

  .ר לה לצור  קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגתהמידע שנמס

או /עדכוני� ו. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו

הדירוגי� המתבצעי� על ידי מידרוג . www.midroog.co.il: שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

הנ� בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי� מדורגי� 

רכה עצמאית אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הע. אחרי�

ואי� להתייחס אליה� בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של , למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ 

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

כל דירוג או חוות דעת . מדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�ער  השוק של החוב ה

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

ה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל משתמש במידע הכלול במסמ  ז, ובהתא�, או על ידי מי מטעמו

דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� לצרכיו של . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ  מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, כל מנפיק

מידרוג מצהירה . עי אחרע� הדי� או ע� כל עניי� מקצו, משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו3 מקצועי בקשר ע� השקעות

התחייבו לשל� למידרוג , בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג

  .עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

. במידרוג 51%שלה , ")ס'מודי: "להל� .Moody's Investors Service Ltd(. ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בו בזמ� . ס'ואינ� כפופי� לאישורה של מודי, ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי, יחד ע� זאת

  . ה וועדת דירוג עצמאיתלמידרוג יש מדיניות ונהלי� משל, ס'שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי

  .הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, למידע נוס# על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


