
 

  

  

  פעולת דירוג
  2007נובמבר 

  מ"בעשניב תעשיות נייר 

בער� נקוב של ) 'סדרה א(ח "את דירוג האג (Watch list)מכניסה לרשימת מעקב מידרוג 

לאור מספר  ")החברה"או " שניב("מ "שניב תעשיות נייר בעח שהנפיקה "מיליו� ש 70

  .חברהבהתפתחויות עסקיות שליליות 

  :הינה לאור הארועי� הבאי� הכנסת הדירוג לרשימת מעקב

והובילו לשינויי� בהנהלה  2007מהל� הרבעו� השני של שנת בעיות ניהוליות שהתגלעו ב .1

  הבכירה

לצד קושי להעלות את  ,הרעה בתוצאות הכספיות בשל התייקרות חומר הגל� העיקרי .2

 מחירי המכירה 

  צאות הכספיות ברבעו� הקרובבעיות בספירת המלאי שצפויי� לפגוע בתו .3

  

דירוג החברה ייבח� ברבעוני� הקרובי� לאור התפתחות התוצאות הכספיות ואומדני� 

  . מעודכני� לטווח הבינוני והארו� ולאור ההתפתחויות הניהוליות בחברה

  :מחברי�

  סיגל יששכר

  בכיר ראש צוות

i.sigal@midroog.co.il  

  

  :אנשי קשר

  אביטל בר דיי�

ראש תחו� , ל"סמנכ
  תאגידי� ומוסדות פיננסיי�

bardayan@midroog.co.il 

  

  מ "מידרוג בע

  מגדל המילניו�

  17הארבעה ' רח

  64739, אביב$תל

  03$6844700: 'טל

  03$6855002: פקס

info@midroog.co.il  

www.midroog.co.il  
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  התחייבויות סול� דירוג
  

דרגת 
  השקעה

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaמהאיכות הטובה , ידרוגעל פי שיפוטה של מ, ה�
  . וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי ביותר

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

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה
  .ת בסיכו� אשראי נמו�וכרוכו, האמצעית

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

  .מסוימי�

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

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

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

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .כו� אשראי גבוה מאודוכרוכות בסי

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

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

  

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

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

 www.midroog.co.il, 03$6855002פקס  ,03$6844700טלפו� 
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  2007 ").מידרוג: "להל�(מ "למדרוג בע כל הזכויות שמורות ©

  

או /למעט לצרכי� מקצועיי� תו� ציו� המקור ו, להפי+ או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, לצל�, אי� להעתיק
  .לצור� החלטת השקעה

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

להשתנות כתוצאה משינויי� במידע  הדירוג עשוי. מסתמכת על המידע שנמסר לה לצור� קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת
: על כ� מומל+ לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו , המתקבל או מכל סיבה אחרת

www.midroog.co.il . הדירוגי� המתבצעי� על ידי מידרוג הנ� בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה
ואי� להתייחס אליה� בגדר הבעת דעה באשר , של אגרות חוב או מסמכי� מדורגי� אחרי� לרכישה או להימנעות מרכישה

דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני . לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי�
שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� כגו� הסיכו� כי ער� השוק של החוב המדורג ירד עקב , אשראי ולא לכל סיכו� אחר

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה . המשפיעי� על שוק ההו�
כל משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב , ובהתא�, הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ� זה או על ידי מי מטעמו

, אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, לבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיקללמוד ו
מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� . לרכוש או למכור

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


