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  מ "בע סולקו� תעשיות 

  יציב :אופק דירוג  Baa2  סדרהדירוג 

 ,")החברה"או " סולקו�("מ "בע סולקו� תעשיותשהנפיקה ) 'אסדרה (חוב המידרוג מודיעה על סיו� הדירוג של אגרות 

  על גרות החובערב הפירעו� הסופי עמד דירוג א. 2012 ספטמברב 13ביו� ומלא של אגרות החוב פדיו� מוקד� נוכח 

Baa2  יציבבאופק.   

  אודות החברה

ומערכות מתכננת ומייצרת ציוד אלקטרוני מאז מועד הקמתה החברה . 1977הוקמה בשנת מ "עבסולקו� תעשיות 

התמחות החברה הינה . מתח נמו&במתח גבוה ובעיקר בסביבות מנועי חשמל ב ,להתקנה בלוחות חשמלחשמל 

מוצרי סולקו� מתחלקי� לשלוש קטגוריות  .הגנה של מנועי חשמל ובקרה כללית, רהבק, במערכות דיגיטליות להפעלה

לרבות , מוצרי� אחרי�ו ממסרי הגנה ובקרה למנועי�, למתח גבוה ולמתח נמו&רכי�  מתנעי�: כדלקמ� ,עיקריות

ברה מפתחת הח .סולקו� מפתחת מוצרי� לפי דרישות ספציפיות של לקוחותיה ,כמו כ�. מוצרי� משלימי� למוצריה

לסולקו� חברות בנות במערב . 'ונהנית מהטבות במס עקב מיקומה באזור פיתוח א, ומייצרת את מוצריה במפעל ביקנע�

  .מכירות בסי� ב ומשרד"אירופה ובארה

 2012בחודש יולי  .מהו� המניות המונפק בסולקו� 68%- מ בכ"חזיקה קר� ההשקעות מרתו� בעה 2007החל מינואר 

ע ביו� "קר� פורטיסימו ומניות החברה נמחקו מהמסחר בבורסה לניחברה בבעלות מלאה של וזגה החברה ע� מ

8.7.12.  

    היסטוריית דירוג

  

�  דוחות קשורי

   1220יוני , דוח מעקב –דוח מעקב אחרו� 

   www.midroog.co.il הדוחות מפורסמי� באתר מידרוג

  13.09.2012: תארי� הדוח
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  סול� דירוג התחייבויות

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

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

A   התחייבויות המדורגות בדירוג Aעל ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה האמצעית נחשבות ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו&

Baa  ג התחייבויות המדורגות בדירוBaa 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�
  .שראי משמעותיוכרוכות בסיכו� א, 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 בדירוג Ca  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, 1במשתני� המספריי�  מידרוג משתמשת
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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  CIS050912000M:   מספרח "דו

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

 .co.ilwww.midroog, 6855002-03פקס , 6844700-03טלפו� 

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

אי� . הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחני, לרבות  פיסקה זו, מסמ& זה
  .וג בכתבלשכפל או להציג מסמ& זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידר, להפי/, לשנות, לצל�, להעתיק

. כל המידע המפורט במסמ& זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�
שנמסר ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

  .קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגתלה  והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצור& 

. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו
הדירוגי�  .www.midroog.co.il: או שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני� ו

המתבצעי� על ידי מידרוג הנ� בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה 
אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת . של אגרות חוב או מסמכי� מדורגי� אחרי�

ואי� להתייחס אליה� , למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ&כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית 
דירוגי מידרוג . בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי�

קב שינויי� כגו� הסיכו� כי ער& השוק של החוב המדורג ירד ע, מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר
כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� . בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�

, להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ& זה או על ידי מי מטעמו
ד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל כל משתמש במידע הכלול במסמ& זה חייב ללמו, ובהתא�
דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ& מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, מנפיק

ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי , לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו/ מקצועי בקשר ע� השקעות
רוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� מיד. אחר

  .התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג, נעשה דירוג

הליכי הדירוג של , יחד ע� זאת. במידרוג 51%שלה , ")ס'מודי: "להל� Moody's(ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי
בו בזמ� שהמתודולוגיות של . ס'ואינ� כפופי� לאישורה של מודי, ס'מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי

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

  .הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, רוג או על ועדת הדירוג שלהלמידע נוס1 על נהלי הדירוג של מיד

 

 

 


