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 012סמייל תקשורת בע"מ
אג"ח סדרה א'

אופק דירוג :יציב

A1

רשימת מעקב

מידרוג מכניסה לרשימת מעקב את דירוג אג"ח )סדרה א'( של  012סמייל תקשורת בע"מ )"סמייל"( בעקבות הודעת
סמייל וחברת הא שלה ,אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ )"אינטרנט זהב"( ,מיו  ,25/10/09כי סמייל התקשרה בהסכ
לרכישת גרעי השליטה בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"בזק"( .לפי הודעת סמייל ,בכוונתה לרכוש כ30.6%-
מהו המניות המונפק והנפרע של בזק בתמורה לכ 6.5-מיליארד  + 8.00) +למניה( ,מחיר המשק -את זכאותה של
סמייל למלוא הדיבידנדי שתשל בזק עד למועד חתימת ההסכ .השלמת העסקה צפויה בחצי השנה הקרובה .יש
לציי כי השלמת העסקה תלויה ,בי השאר ,באישור גורמי רגולטורי וביניה משרד התקשורת והרשות להגבלי
עסקיי.
מימו העסקה יתבצע באמצעות שילוב של מקורות עצמיי וגיוס חוב .בתו .כ ,.צפויה סמייל למכור את פעילות
התיקשורת הנוכחית בשל דרישות הרשות להגבלי עסקיי .כמו כ ,הודיעה סמייל כי קיבלה מיורוקו תקשורת בע"מ,
בעלת השליטה באינטרנט זהב ,אופציה לקבלת הלוואת בעלי נדחית בס .של עד  1.2מיליארד ש"ח .הרכב חבילת
המימו המלאה יוכרז בעתיד הקרוב.
מידרוג תיבח את השלכות העסקה ואופ מימונה על המבנה העסקי והפיננסי של סמייל ושל אינטרנט זהב ואת
השלכותיה על דירוג החוב של החברות.
חברת סמייל מדורגת ע"י מידרוג בדירוג  A1באופק יציב.
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חברת אינטרנט זהב מדורגת ע"י מידרוג בדירוג  A1באופק יציב.
חברת בזק מדורגת ע"י מידרוג בדירוג  Aa1באופק יציב.
האג"ח הכלולה בפעולת דירוג זו:
סדרה

מספר ני"ע

מועד הנפקה

ער נקוב
) 30/6/09מש"ח(

ריבית
נקובה

הצמדה

יתרה בספרי%
) 30/6/09מש"ח(

פירעו& קר&

א'

1108232

03-05/2007

357.7

4.75%

מדד

397.0

2010-2014

אודות החברה
סמייל עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריי :אספקת שירותי שיחות בינלאומיות ) ,(Traditional Voiceואספקת שירותי
קישוריות ומידע באינטרנט ) .(Broadbandבנוס ,-מספקת החברה שירותי אינטגרציית  ITלעסקי ,ובשנה האחרונה א-
החלה לספק שירותי טלפוניה פני-ארציי באמצעות טכנולוגית.Voice Over Broadband
החברה הוקמה כחברה פרטית בחודש ינואר  2000והחל מחודש ינואר  2007היא מאגדת את פעילויות ה,Voice-
 Internetו Data -של חברת אינטרנט זהב  ,אשר הועברו לחברה ,ופעילויות ה Internet ,Voice -ו Data -של חברת 012
קווי זהב אשר נרכשה במלואה בסו -שנת .2006

סול %דירוג התחייבויות:
דרגת
השקעה

דרגת
השקעה
ספקולטיבית
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Aaa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מהאיכות הטובה ביותר וכרוכות
בסיכו אשראי מינימלי.

Aa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מאיכות גבוהה ,וכרוכות בסיכו
אשראי נמו .מאד.

A

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

Baa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baaכרוכות בסיכו אשראי מתו .ה נחשבות כהתחייבויות בדרגה
בינונית ,וככאלה ה עלולות להיות בעלות מאפייני ספקולטיביי מסוימי.

Ba

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות אלמנטי ספקולטיביי,
וכרוכות בסיכו אשראי משמעותי.

B

התחייבויות המדורגות בדירוג  Bנחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות ,וכרוכות בסיכו אשראי
גבוה.

Caa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות מעמד חלש וכרוכות
בסיכו אשראי גבוה מאוד.

Ca

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caה ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות פרעו
או קרובות לכ ,.ע סיכויי כלשה לפדיו של קר וריבית.

C

התחייבויות המדורגות בדירוג  Cה בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של חדלות פרעו,
ע סיכויי קלושי לפדיו קר או ריבית.

מידרוג משתמשת במשתני המספריי  2 ,1ו 3 -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa -ועד  .Caaהמשתנה ' '1מציי
שאגרת החוב מצויה בקצה העליו של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציי
שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '3מציי שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו של קטגורית
הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.

דו"ח מספרCTS101009000M :

מידרוג בע"מ ,מגדל המילניו רח' הארבעה  17תל-אביב 64739
טלפו  ,03-6844700פקס www.midroog.co.il ,03-6855002

© כל הזכויות שמורות למידרוג בע"מ )להל" :מידרוג"( .2009
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מסמ .זה ,לרבות פיסקה זו ,הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג על ידי זכויות יוצרי ודיני הקניי הרוחני .אי להעתיק ,לצל,
לשנות ,להפי ,3לשכפל או להציג מסמ .זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.
כל המידע המפורט במסמ .זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי בעיניה לאמיני ומדויקי .מידרוג אינה
בודקת באופ עצמאי את נכונותו ,שלמותו ,התאמתו ,דיוקו או אמיתותו של המידע )להל" :המידע"( שנמסר לה והיא מסתמכת על
המידע שנמסר לה לצור .קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת.
הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכוני ו/או
שינויי בדירוגי מופיעי באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו .www.midroog.co.il :הדירוגי המתבצעי על ידי מידרוג הנ
בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי ה מהווי המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי מדורגי אחרי.
אי לראות בדירוגי הנעשי על ידי מידרוג כאישור לנתוני או לחוות דעת כלשה או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה
הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ ,.ואי להתייחס אליה בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר או תשואת של אגרות חוב
או של מסמכי מדורגי אחרי .דירוגי מידרוג מתייחסי במישרי רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו אחר ,כגו הסיכו כי ער .השוק
של החוב המדורג ירד עקב שינויי בשערי ריבית או עקב גורמי אחרי המשפיעי על שוק ההו .כל דירוג או חוות דעת אחרת
שמעניקה מידרוג צריכי להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ .זה או על ידי
מי מטעמו ,ובהתא ,כל משתמש במידע הכלול במסמ .זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק,
ערב ,אגרת חוב או מסמ .מדורג אחר שבכוונתו להחזיק ,לרכוש או למכור .דירוגיה של מידרוג אינ מותאמי לצרכיו של משקיע
מסוי ועל המשקיע להסתייע בייעו 3מקצועי בקשר ע השקעות ,ע הדי או ע כל עניי מקצועי אחר .מידרוג מצהירה בזאת
שהמנפיקי של אגרות חוב או של מסמכי מדורגי אחרי או שבקשר ע הנפקת נעשה דירוג ,התחייבו לשל למידרוג עוד
קוד לביצוע הדירוג תשלו בגי שרותי הערכה ודירוג הניתני על ידי מידרוג.
מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס אינבסטורס סרויס לטד Moody's Investors Service Ltd.) .להל" :מודי'ס"( ,שלה  51%במידרוג.
יחד ע זאת ,הליכי הדירוג של מידרוג הנ עצמאיי ונפרדי מאלה של מודי'ס ,ואינ כפופי לאישורה של מודי'ס .בו בזמ
שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי'ס ,למידרוג יש מדיניות ונהלי משלה וועדת דירוג עצמאית.
למידע נוס -על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה ,הנכ מופני לעמודי הרלוונטיי באתר מידרוג.

