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 בע"מ בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות
 

 יציבאופק דירוג:  Baa3.il  הסדרדירוג 

חברת בוני התיכון של ח' -ו' ולסדרות האג"ח ושינוי אופק הדירוג משלילי ליציב  Baa3.ilג דירואישור מחדש של מודיעה על  מידרוג
 ."(החברה" או "בוני התיכון"להלן: )הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ 

 להלן אגרות החוב המדורגות על ידי מידרוג:

 תאריך פירעון סופי אופק דירוג דירוג מספר נייר ערך סדרת אג"ח
 31/01/2018 שלילי Baa3.il 5310107 ו'

 01/10/2018 שלילי Baa3.il 5310115 ח'

 
 

של החברה בפרויקטים הנמצאים בביצוע,  ביחס לרמת הדירוג מהיקף פעילות משמעותי, בין היתר, אופק הדירוג נובעיםייצוב הדירוג ו

-2017יח"ד לפי חלק החברה. פרויקטים אלו צפויים לייצר לחברה הכרה ברווחים והיקף תזרים משמעותי בעיקר בשנים  462-המכילים כ

, על פי תכניות סיום ההקמה ומסירת הדירות לרוכשים. במקביל, החברה זכתה בתקופה האחרונה בשני מכרזי "מחיר למשתכן" 2018

על פי הערכת החברה( בנוסף לקידום  472-)עם אפשרות להגדלת היקף היח"ד עד כ ח"די 407-בקריית גת ובגדרה, בהיקף מתוכנן של כ

יח"ד )אשר על פי הערכות החברה, בין היתר, לאור קבלת אישור הוועדה המחוזית  930-בינוי בקרית אונו בהיקף של כ-פרויקט פינוי

בינוני; -המחזק את המשך פעילות החברה מבחינת הזמן הקצר, באופן (2017להפקדה להתנגדויות, צפוי לקבל היתר בניה לקראת סוף 

, אשר 76%-נטו של כ CAP-וחוב נטו ל 2016ביוני  30-נכון ל 21%-מיחסי איתנות הבולטים לרמת הדירוג, עם הון עצמי למאזן של כ

רה בנכס מניב בכפר סבא בין היתר, לאור מכירת מחצית מהחזקות החבמבטאים שיפור ביחס ליחסים אלו בשנים האחרונות, וזאת, 

שהביאה לשיפור בנזילות החברה ולקיטון במינוף. יחסים אלו צפויים להיוותר ברמה דומה וייתכן ואף להמשיך להציג מגמת שיפור, במידה 

והחברה תעמוד בתכניותיה למיקוד פעילות בתחום הליבה של הייזום למגורים על ידי מימוש החזקותיה בנכסים וקרקעות אחרים; 

לימה טובה של העודפים הקיימים והמתוכננים בפרויקטים הנמצאים בביצוע בחברה ביחס לצרכי שירות האג"ח ותזרים המזומנים מה

של החברה על פי תכניותיה )היות והפרויקטים משועבדים לטובת האג"ח(. זאת בא לידי ביטוי, בין היתר, על פי הערכת החברה של יחס 

או \, המקנה גמישות מסוימת לשחיקה בהערכות העלויות ו1.3-י שירות האג"ח, באופן מצרפי, של ככיסוי עודפים מהפרויקטים לצרכ

נכון  ₪מ'  26-ההכנסות של החברה מהפרויקטים; מנזילות וגמישות פיננסית סבירות לרמת הדירוג, המבוססות על יתרות נזילות של כ

 ; אשר ניתנים למימוש ולנכסים וקרקעות 2016ביוני  30-ל

-8%גד, דירוג החברה מושפע לשלילה משיעורי הרווחיות הנמוכים יחסית שהחברה צפויה לייצר בפרויקטים בביצוע, הנעים סביב מנ

בממוצע בנוסף ליצירת הפסדים במהלך השנתיים האחרונות, כאשר להערכת מידרוג ובהתאם לקצב מסירות הפרויקטים, רווחיות  12%

. כנגזרת מכך, יחסי הכיסוי של החברה הינם שליליים או איטיים מאוד ואינם הולמים 2017בשנת מאוזנת או חיובית צפויה להתקבל רק 

מרישום ירידות ערך של לרמת הדירוג. יש לציין כי ההפסדים בשנים האחרונות, מלבד שיעורי רווחיות גולמית נמוכים יחסית, נובעים גם 

כמו כן, יש לציין את  ית בראייה ענפית ביחס להיקף הפעילות של החברה.הוצאות מטה גבוהות יחסהמרכז המסחרי בכפר סבא בנוסף ל

)ובהתחשב בהשלמת  2018בשנת  ₪מ'  108-לוח הסילוקין של אג"ח החברה, שעל פי סדרות האג"ח הקיימות מגיע לכדי פירעון של כ

, תלוי בסכום שיגויס(. סכום פירעון זה הינו גבוה ₪מ'  15-25גיוס סדרת אג"ח י"א, על פי לוח הסילוקין המוצע, סכום זה עתיד לגדול בעוד 

פרויקטים המשועבדים מ עודפיםסכום זה מגובה בחברה על פי תחזיות היש לציין כי  אולםהחברה, ביחס לפירעונות בשנים אחרות של 

 סכום פירעון זה. לכסות שאמורלסדרות האג"ח האמורות, באופן 

 

ידה של החברה בתכניות המסירה של היח"ד הנמצאות במלאי גמור ובמלאי בביצוע יחד עם של מידרוג לוקח בחשבון עמ תרחיש הבסיס

או במועד קבלתם, וזאת בהתחשב בדחייה מסוימת \בחינה במסגרת מבחני רגישות של שחיקה מסוימת בהיקף הרווחיות ובתזרים ו

הרווחיות הגולמית של החברה בפרויקטים צפויים  או בשחיקה מסוימת במחירי המכירה המתוכננים. שיעורי\מועדי מסירת הדירות וב

בשנים הקרובות. יחסי האיתנות שהחברה צפויה לעמוד בהם הינם דומים ליחסים הנוכחיים, העומדים  12%-8%-להיוותר בטווח של כ
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נטו. יש לציין כי יחסים אלו עתידים להשתפר משמעותית במידה והחברה תעמוד  CAP-חוב נטו ל 76%-הון למאזן וכ 21%-על כ

 בתכניותיה למימוש החזקות שאינן בליבת הפעילות של החברה.

 

 פירוט גורמי מפתח בדירוג

)קריית  "למשתכןמחיר "לרמת הדירוג; החברה פועלת להרחבת צבר הפרויקטים העתידי וניתן לציין זכייה בשני מכרזי  בולטהיקף פעילות 

שנות פעילות ביחס לממוצע  3-המבטא כ, (472-)על פי הערכות החברה ניתן להגדילם לכ יח"ד 407-גת וגדרה( עם היקף יח"ד מוערך של כ

 2015-2016שנתי לפי קצב מכירות ממוצע לשנים  מכירות

פרויקטים נכון למועד הדו"ח, בפיזור באזורי ביקוש בישראל )ניתן לציין את ירושלים, נתניה והוד השרון( המכילים בנייה  5מבצעת החברה 

במרבית הפרויקטים בביצוע של החברה(. על פי  100%יח"ד, זאת לאור החזקות של  462-יח"ד )מתוכם חלק החברה הינו כ 489-של כ

ורים, שחלקם מהווים שלבים אחרונים של פרויקטים מתמשכים )כדוגמת הפרויקט בירושלים, תכניות החברה, סיום הפרויקטים האמ

. בהתאם לתכניות החברה, מסירות היח"ד בפרויקטים אלו, כמו 2016-2018ארנונה(, אמור להיפרס על פני השנים  Topחלק מפרויקט 

-2017)מרבית המסירות מתוכננות לשנים  2017-2018שנים בגם השלמת מסירות מלאי היח"ד בפרויקטים שנסתיימו, עתידות להסתיים 

או הקצר, אך על פי עדכון \(. מלבד פרויקטים אלו, עד העת האחרונה לחברה לא היה צבר פרויקטים לבנייה בטווח הזמן המיידי ו2018

יח"ד, על פי  264-ת גת )כתכן" בערים קרייהחברה במסגרת תכנית "מחיר למש תהמהחברה, הצבר כיום כולל שני פרויקטים בהם זכ

בטווח זמן שלה (, הצפויים להתחיל בנייה (172-, על פי החברה ניתן להגדילן לכיח"ד 143-וגדרה )כ יח"ד( 300-החברה ניתן להגדילן לכ

זקים את שנה וחצי, זאת לאור הצורך להשלים תהליכים תכנוניים ואישורים נוספים מול גורמים שונים. זכייה במכרזים האמורים מח-שנה

-)עם פוטנציאל לגידול לכ יח"ד 407-המשכיות פעילות החברה בחפיפה לסיום תהליכי הבנייה הקיימים. יש לציין כי היקף ביצוע של כ

הינו בולט לחיוב  , סביבת פעילות החברה בשנים האחרונות והצפי לשמירה על היקפים דומים בעתיד הנראה לעין,ומעלה יח"ד( 472

יחד עם זאת, פרויקטים "מחיר למשתכן" הינם בעלי מאפיינים שונים מפרויקטים אותם יזמה עד היום החברה, לצד  ביחס לרמת הדירוג.

 קיימת חשיפה של מחיר מכירה קבוע אל מול עלויות שיתכן וישתנו. והוצאות מימון הקטנת עלויות שיווק ומכירה

ארנונה בירושלים( והפרויקטים  Topיח"ד, בעיקר בפרויקט  35-כ 2016 ביוני 30-מלבד הפרויקטים בביצוע, המלאי הגמור )הכולל נכון ל

בינוי -פרויקט פינוי המתבסס עלהאחרונים בהם זכתה החברה שתוארו לעיל, לחברה צבר פרויקטים לפיתוח בטווח זמן ארוך יותר, 

ר הוועדה המחוזית להפקדה להתנגדויות, יח"ד )אשר על פי הערכות החברה, בין היתר, לאור קבלת אישו 930-בקרית אונו בהיקף של כ

 לבצע השקעותלהמשיך ובכדי לשמור על רצף הפעילות והיקף הפעילות, על החברה  .(2017צפוי לקבל היתר בניה לקראת סוף 

 צוע.לביבינוני -בטווח זמן קצר, בקרקעות בעלות זמינות בפרויקטים נוספים

שהנכס הגיע  כךשל החברה בנכס מניב בכפר סבא ואת המשך השכרת השטחים  בנוסף, ניתן לציין את מימוש מחצית מהחזקותיה

 .79%-של כהשכרה שיעור ל

 לרמת הדירוג ומציגים שיפור בשנה האחרונה;  טוביםיחסי איתנות ; רווחיות החברה אינה בולטת ביחס לממוצע הענפי

נם בולטים לענף הפעילות. שיעורי רווחיות , שיעורי רווחיות שאי12%-8%סביב  יםשל החברה נעהגולמית על פי הערכות שיעורי הרווחיות 

, נושאים שיעורי  להישמר בשנים הקרובות לאור המלאי הקיים בביצוע והמכרזים החדשים בהם החברה זכתה שעל פי הגדרתם יםזו צפוי

י רווחיות אלו, יש לציין כי החברה עתידה להכיר, במידה רווחיות נמוכים יחסית ליזמים במסגרת תכנית "מחיר למשתכן". במקביל לשיעור

עם דחייה מסוימת במסירות היח"ד  2018)בדגש יותר על שנת  2017-2018ותעמוד בתכניותיה, ברווחים משמעותיים יחסית בשנים 

ווחים חיוביים שיתרמו בביצוע שלא על פי תכניות החברה( וזאת בהשוואה לשנים האחרונות, כך שיש להניח כי החברה תגיע לכדי ר

אינה צפויה להסתיים ברווחים חיוביים ושחיקת ההון העצמי צפויה להימשך,  2016. מנגד, שנת בינונילחיזוק ההון העצמי בטווח הזמן ה

ימון, בין היתר לאור עלויות שיווק ומטה משמעותיות ביחס להיקף הפעילות של החברה, יחד עם עלויות מימון גבוהות. בנוגע לעלויות המ

יש לציין כי החברה צפויה להקטינן באופן משמעותי יחסית בהתחשב בעלויות האג"ח החדשות שגויסו לאחרונה ושמתוכננות לגיוס בעתיד 
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ביחס לשיעורי הריבית ההיסטוריים, באגרות חוב שצפויות להגיע לכדי  3%-2%-הקרוב, המציגות שיפור בעלויות הריבית בטווח של כ

 הקרוב. פירעון בטווח הזמן

הון למאזן בנטרול מקדמות מלקוחות )סך ההון  21%-להערכת מידרוג, יחסי האיתנות של החברה, שנכון למועד הדוחות עומדים על כ

צפויים להיוותר ברמה דומה בעתיד הקרוב. יחד עם  76%-נטו על כ CAP-( והחוב נטו ל₪מ'  122-מסתכם לכ 2016ביוני  30-העצמי ב

עמוד בתכניותיה למימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות )יתרת החזקות בנכס מניב בכפר סבא וקרקע בעלת זאת, במידה והחברה ת

יש לציין בנוסף כי החברה אף  תב"ע מלונאית בנתניה(, יחסים אלו צפויים להשתפר משמעותית ולהוות מקור נזילות משמעותי לחברה.

 ₪מ'  6-זן, אשר בהשלמת העסקה צפוי לייצר לחברה רווח הון של כהשלימה את מימוש הנכס שהחזיקה בצובה לאחר תאריך המא

כמו כן, יש לציין את מימוש מחצית מהחזקותיה בנכס מניב בכפר סבא במהלך המחצית  .₪מ'  13-ותזרים נקי לפעילות החברה של כ

ל החברה ביחס לרמות שהחברה שיחד עם פירעון משמעותי של הלוואה על הנכס, הביאו לשיפור ברמת המינוף ש 2016הראשונה של 

 .2015בדצמבר,  31-הציגה נכון ל

וגמישות פיננסית המבוססת  ₪מ'  26-נזילות וגמישות החברה הולמות לרמת הדירוג הנוכחית, כאשר לחברה יתרות נזילות בהיקף של כ

הצפויה להיות פנויה משעבוד לאור תכנון  קע בעלת תב"ע מלונאיתעל נכס מניב של החברה )המחזיקה בו יחד עם שותף( במינוף נמוך וקר

 החברה לפרוע הלוואה לקרן אוריגו לה משועבדת הקרקע לאחר השלמת הנפקת אג"ח י"א

)יש לציין כי עם לאחר ביצוע גיוס אג"ח י' ועם התכנון להשלמת  ₪מ'  26-מסתכמות לכ 2016ביוני  30יתרות הנזילות של החברה ליום 

צפויה החברה לייצר יתרת נזילות נוספת של  ₪מ'  63-יחד עם פירעון הלוואת קרן אוריגו בסך של כ ₪מ'  50-גיוס אג"ח י"א בהיקף של כ

 50%-45%ונפים בשיעור נמוך יחסית, סביב הממ. בנוסף, לחברה גמישות פיננסית סבירה המבוססת על נכסים נוספים( ₪מ'  50-60-כ

. כמו כן, לחברה שעל פי תכניות החברה ייתכן ונכס אחד או יותר ישוחררו משעבוד )חלקה בנכס מניב וקרקע בעלת תב"ע מלונאית(

התזרים  מרבית) לשימוש החברה לפי צרכיה יםפנוי ₪מ'  50-לייצר מקורות נזילות נוספים בהיקף של כ המלאי יח"ד גמור שמכירתו צפוי

של שעבוד עודפים של פרויקטים שהחברה מקימה  ג"ח של החברה כוללות מרכיב בטוחה. יש לציין כי כלל סדרות האאג"ח( לשירות

ברחבי הארץ, ועל פי בדיקת מידרוג, במידה והחברה תעמוד בתכניותיה, קיימת הלימה בין לוח הסילוקין הצפוי של האג"ח והתזרים שניתן 

. בין היתר, נבחנו יתרות העודפים החזויות ומסירת הדירות בפועל רויקטים האמורים בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטיםלשחרר מהפ

 )בנטרול פיקדונות קיימים( צרכי שירות האג"חהעודפים האמורים ביחס לכלל  .מכל פרויקט, כפי שהחברה צופה ועל פי הערכותיה

פרויקטים. לוח חזויות בעלויות והכנסות יה ביחס לבתכניותמסוימת , באופן המקנה גמישות מסוימת לחברה בשחיקה 1.3-כעומדים על 

כחצי ) 2016עד סוף  ₪מ'  25-, מבטא פירעון של כ2016ביוני  30-, נכון ל)כולל אג"ח י' שגויס לאחר תאריך המאזן( הסילוקין של האג"ח

 32-וכ 2018בשנת  ₪מ'  108-, פירעון של כ2017בשנת  ₪מ'  48-, פירעון של כתאריך המאזן( הסכום מורכב מאג"ח י"ז שנפרע לאחרמ

(. 2018-2019)לוח סילוקין זה הינו טרם גיוס אג"ח י"א המתוכנן על ידי החברה ואשר צפוי להיות פרוס על פני השנים  2019בשנת  ₪מ' 

הנזילות והגמישות הקיימת של החברה, הולמים לרמת הדירוג כאשר יש  להערכת מידרוג, תזרים המזומנים של החברה, יחד עם יתרות

התזרים שהחברה מייצרת ומושכת מהם, וזאת לאור להמשיך ולעקוב אחר קצב התקדמות הפרויקטים של החברה והיקף העודפים ו

 מגובה בעודפיםלהיות  אמור, על פי תחזיות החברה שכאמור, 2018היקף הפירעון המשמעותי שהחברה צפויה לעמוד בו בשנת 

בנוסף לתכניות מימוש הנכסים שאינם בליבת פרויקטים המשועבדים לסדרות האג"ח האמורות, באופן שאמור לכסות פירעון זה מ

 הפעילות, כפי שתואר לעיל.
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 30.06.2016ליום אג"ח קרן לוח סילוקין 

 

 אג"ח י"זסדרת *החברה פרעה לאחר תאריך המאזן את 

 פיננסיים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים 
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  אופק הדירוג

 גורמים העשויים לשפר את הדירוג או את אופק הדירוג 

  2018התקדמות משמעותית בתוכנית המימושים של החברה וחיזוק הנראות התזרימית לקראת עומס הפירעונות הצפוי של שנת 

  המבטיח המשכיות לפעילות ייזום למגוריםגידול בצבר הקרקעות של החברה באופן המשך 

  יחסי האיתנות ויצירת תזרים משמעותי מפעילות שוטפתשמירה על 

 

 גורמים העלולים לפגוע בדירוג 

 חברה לגבי שיווק פרויקטים בתכנון ועיכוב במימוש החזקות החברה שאינן בליבת הפעילותאי עמידה בתחזיות ה 

  מימוש נכסים בהפסד באופן שיפגע בהון העצמי של החברה ו/או שחיקה נוספת ביחס הון עצמי לסך מאזן בניכוי מקדמות 

 היסטוריית דירוג 

 

 

 

 

 

 

 

 פרופיל החברה

ומאז עוסקת בתחום הבניה בישראל.  1985"( הוקמה כחברה פרטית ב החברהחברת בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ )להלן: "

כיום החברה ציבורית ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. תחום פעילותה העיקרי של החברה הינו ייזום והקמת פרויקטים 

ממניות החברה מוחזקות  82%-הדו"ח, כ לבנייה, בעיקר למגורים. בשנים האחרונות פועלת החברה בעיקר במרכז הארץ. נכון למועד

 פרץ אברהם )ז"ל( והיתרה, בידי הציבור. ויורשיבידי פרץ עמרם 
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  :קשוריםדוחות 

 2015מאי  –מעקב  –בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ 

 2016פברואר  –חברות נדל"ן יזום למגורים  דירוג

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

 www.midroog.co.il מידרוגהדוחות מפורסמים באתר 

 מידע כללי: 

  22/09/2016 תאריך דוח הדירוג:

  14/05/2015 התאריך האחרון שבו בוצע עדכון דירוג:

  30/01/2008                                                התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:

  בע"מ ותשתיותבוני התיכון הנדסה אזרחית  הדירוג:שם יוזם 

  בע"מ ותשתיותבוני התיכון הנדסה אזרחית  שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

 מן המנפיק  מידע

מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק. 

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/bonei%2014.5.15.pdf
https://www.midroog.co.il/MethodologiesList.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesList.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/ArticlesList.aspx?c=2&l=1
https://www.midroog.co.il/ArticlesList.aspx?c=2&l=1
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .אחרים מקומיים למנפיקים יחסית ביותר

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .אחרים מקומיים למנפיקים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים למנפיקים יחסית ביותר

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד קרובים והם קיצוני

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב הם כלל ובדרך

' מציין 1המשתנה ' Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3 מספריים במשתנים משתמשת מידרוג: הערה
' מציין שהיא 2שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '

' מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, 3נמצאת באמצע קטגורית הדירוג ואילו המשתנה '
 המצוינת באותיות.
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 ©(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות הזכויות כל"

 אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והינו, זו בפסקה לרבות, בו המופיעים ובמסמכים זה באתר יוצרים זכויות יש למידרוג
  . ובכתב מראש מידרוג הסכמת ללא, אחרת או מסחרית, כלשהי למטרה זה מסמך להציג או לשכפל, להפיץ, לשנות, לצלם, להעתיק

 באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה
 .שלה האינטרנט

עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה  )וכלפרסומם  למועד הנכונים, סובייקטיביות דעת חוות בגדר הנם פרסומיה או/ו מידרוג דירוגי
 מידרוג פרסומי. חוב דמויי פיננסיים למכשירים או/ו לחובות, אשראי להתחייבויות ביחס, ישויות של העתידי היחסי האשראי לסיכון ביחס אותו(

 דירוגי. הדירוג בתהליך אותה ששימשו נלוות דעת חוות וכן, אשראי סיכוני של כמותיים מודלים על המבוססות הערכות גם לכלול יכולים
 מתן לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום במועד עובדות של נכונותן בדבר הצהרה מהווים אינם ופרסומיה מידרוג

 הבחירה כי יובהר. עצמו בסולם המפורטות להגדרות בהתאם פיננסיים מכשירים או/ו ישויות של או/ו אשראי סיכוני של יחסיות הערכות
 שלא עלולה ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג. זה סיכון של יחסית הערכה ורק אך משקפת אשראי סיכון כמשקף בסימול
 מתייחסים אינם מידרוג דירוגי. פירעון כשל של במקרה משוער כספי הפסד כל וכן, פירעונן למועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד

 שוק על המשפיע אחר גורם לכל או מחירים לתנודתיות, ריבית בשערי לשינויים, השוק לערך, לנזילות המתייחס סיכון כגון, אחר סיכון לכל
  .ההון

 פיננסיים מכשירים או/ו חוב אגרות של מכירה או/ו החזקה, לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 . אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת השקעה כל או/ו אחרים

 להתאמה התייחסות משום בהם אין וכן, פיננסי ייעוץ או השקעות ייעוץ מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים, כן כמו
 שכל ההנחה תחת דירוגים מנפיקה מידרוג. הדירוג על בהסתמך שהוא סוג מכל להשקעה המלצה או מסוים למשקיע כלשהי השקעה של

 או/ו בעצמו והנדרשות המתאימות הבדיקות כל את ויבצע ראויה זהירות ינקוט משקיע וכל ובדירוגים ידה על המפורט במידע שימוש העושה
, לרכוש שוקל שהינו פיננסי מכשיר בכל השקעה כל של הכדאיות את בעצמו להעריך מנת על, לכך המוסמכים מקצוע אנשי באמצעות

 כל. אחר מקצועי עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ להסתייע משקיע כל על. למכור או להחזיק
 הכלול במידע משתמש ידי על הנעשית השקעה החלטת בכל בודד כמרכיב להישקל צריכים מידרוג שמעניקה אחרת דעת חוות או דירוג

 באמור או/ו בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגי הכלול במידע משתמש כל, לכך ובהתאם, משקיע כל ידי ועל מטעמו מי ידי על או זה במסמך
 אחר פיננסי מכשיר או חוב אגרת, ערב, מנפיק כל לגבי מטעמו ההשקעה כדאיות של הערכה ולבצע ללמוד חייב משקיע וכל זה במסמך

 .מדורג תאגיד של פיננסי במכשיר או דירוג לגביו שנקבע פיננסי במכשיר משקיע –" משקיע. "למכור או לרכוש, להחזיק שבכוונתו
 הנחשבים מידע מקורות ידי על למידרוג נמסר"(, המידע: "להלן) הסתמכה היא עליו ואשר, בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגי הכלול המידע כל

. מידע מקורות אותם ידי על נמסר שהוא כפי מובא והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג, המדורגת הישות ידי על השאר ובין, אמינים בעיניה
 לרבות, אמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה שהמידע כדי להבנתה הסבירים האמצעים בכל נוקטת מידרוג

 ביקורת המבצע גוף איננה מידרוג אולם, מתאים הדבר וכאשר אם, תלויים בלתי שלישיים מצדדים מקבלת שהינה מידע על הסתמכות תוך
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן

 
 או/ו כללי ידע העברת לשם אלא, כלשהי השקעה של הערכה לשם  לשמש מיועדות אינן מידרוג ידי על מפורסמות אשר כלליות סקירות
 ממתודולוגיה חלק להוות כדי אלה בסקירות באמור אין .בהכנתן ששימש המידע לגבי לעיל האמור במגבלות, מידרוג בחזקת המצויים נתונים

 להתייחס, לראות אין. עת בכל בה האמור לגבי עמדתה את ולשנות כללית בסקירה האמור מן לסטות רשאית מידרוג. מידרוג עובדת פיה על
 המקצועית מהמתודולוגיה חלק מהווה איננה כללית סקירה. שהוא סוג מכל ייעוץ או דעת חוות כאל כללית בסקירה האמור על להסתמך או

 .מידרוג של דעתה את בהכרח משקפת ואיננה המסמך כותב של האישית דעתו את משקפת היא, מידרוג של
 לא, בדירוג מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו החברה עובדי, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג

 אשר, קשור או תוצאתי, מיוחד, עקיף, ישיר, אחר או כספי, הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין, ישות או/ו אדם כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו
 הודעה מטעמם למי או להם נמסרה אם גם, דירוג מתן אי בשל לרבות, הדירוג להליך או לדירוג או למידע בקשר או כלשהו באופן נגרם

 בשל לרבות ,רווחים אובדן כל( א: )בגין, רק לא אך, לרבות, לעיל כאמור הפסד או אובדן או נזק של להתרחשותו האפשרות בדבר מראש
 הוא אם בין, פיננסי מכשיר של מכירה או/ו רכישה או/ו מהחזקה כתוצאה הנגרם נזק או הפסד כל( ב) או; אחרות השקעה הזדמנויות אובדן

, רק לא אך השאר בין, נגרמו אשר, נזק או/ו אובדן או/ו הפסד כל( ג; )לאו אם ובין מידרוג של ידה על שהונפק מסוים אשראי דירוג נשוא היה
 של מצדם(, בגינה מאחריות לפטור אחרת שהדין אינו מתיר פעולה או בזדון פעולה, מרמה להוציא) רשלנות עם בקשר או כתוצאה

 .במחדל ובין במעשה בין, לאו אם ובין מודעת היתה אם בין, מידרוג של מטעמה מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים
 לשלם התחייבו, הדירוג נערך הנפקתם עם שבקשר או ידה על המדורגים הפיננסיים המכשירים של המנפיקים שרוב ,בזאת מצהירה מידרוג

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג. הדירוג ביצוע טרם, הדירוג עבור למידרוג

 מידרוג של הדירוג תהליכי, זאת עם יחד. מידרוג ממניות 51%-ב המחזיקה"(, ס'מודי: "להלן) Moody's ס'מודי של בת חברת הינה מידרוג
 עצמאית דירוג וועדת משלה ונהלים מדיניות יש למידרוג. ס'מודי של לאישורה כפופים ואינם, ס'מודי של מאלה ונפרדים עצמאיים הינם

  .ובהחלטותיה דעתה בשיקול
 סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו הדירוג התבסס שעליו במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי הנפיקה שמידרוג דירוג

 לפנות ניתן, כן כמו. http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים או/ו עדכונים. אחרת
 .שלה הדירוג ועדת עבודת על או/ו מידרוג נהלי על נוסף מידע קבלת לשם לאתר

http://www.midroog.co.il/

