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  מ"בע  מכשירי	 פיננסיי	1כפיר 

 דוח מעקב שנתי

  סדרה
  סכו	

  )�אלפי (

  ריבית  הצמדה
מועד 
�פירעו 
  סופי

  דירוג נוכחי  דירוג קוד	  דירוג ראשוני

  'א
 90,646-כ

�  

מדד 
המחירי� 

  לצרכ�
Aaa Aaa/NO  2018יוני   4.9%

1
 Aa1/NO1 

�7,000  'ב   
ללא 

  הצמדה
 Aaa Aaa/NO1 Aa1/NO1  2018יוני   6.6%

  'ג
6,981 
דולר 

  ב"ארה

דולר 
  ב"ארה

לייבור 
בתוספת 

1.6%  
 Aaa Aaa Aaa  2018יוני 

  'ד
20,000 
דולר 

  ב"ארה

דולר 
  ב"ארה

לייבור 
בתוספת 

1.7%  
 Aaa Aaa Aaa  2018יוני 

  

  כללי. 1

 מ"בע מכשירי� פיננסיי� 1כפיר חברת שהנפיקה ) 'ד-'סדרות א(רות החוב  מידרוג דירגה את אג2007במר' 

  .")החברה: "להל�(

 ואימפל ניהול והשקעות 2מ"ניהול בע. פ.אשר מוחזקת על ידי אדר מ) SPV(החברה הינה חברה ייעודית   

  :מטרותיה של החברה הייעודית במסמכי ההתאגדות.  בחלקי� שווי�3מ"בע

,  הרשומה באיי קיימ�Oristan ILRP Limitedיחד ע� חברה ייעודית זרה בש� ) JV(הקמת גו. רכישה  �

נאמנות אשר נוצרה , Steers Lasso Trust, Series 2007-1לצור/ רכישת יחידות נאמנות שהונפקו על ידי

  . והוכרזה באיי קיימ�

 . פי שער חליפי� קובעל, ב" אלפי דולר ארה50,000גובה ההנפקה הינו עד . הנפקת איגרות חוב נשוא דוח זה �

                                                      
1
 Negative Outlook.  

  ).50%(ומנח� רפאל ) 50%(מ הינ� ר� פרידרי/ "ניהול בע. פ.המחזיקי� בהו� מניות אדר מ 2

  ).50%(ודפנה גור� ) 50%(מ הינ� ער� גור� "המחזיקי� בהו� מניות אימפל ניהול והשקעות בע 3
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אגרות החוב מבטיחות את תשלומי הקר� . התזרי� מהנכסי� המגבי� הנו המקור היחיד לפירעו� אגרות החוב

  .מדי רבעו� תשול�הריבית . 2018בתשלו� אחד ביוני 

לצור/ הבטחת המרת התזרי� הדולרי , מ"ע� בנק הפועלי� בע) SWAP(החברה התקשרה בעסקת החלפה 

  . ח"בכל אחד ממועדי הפירעו� של האג, 4בהתא� לסדרה,  צמוד מדדותזרי� שקלי לתזרי� שקלי

בעקבות העברת וזאת , )Negative Outlook(אופק שלילי  ע� Aaa-ל' ב-' דירוג סדרות אהועבר 2008במאי 

  . ע� אופק שליליAAA לדירוג AAA-מ מ"הדירוג של בנק הפועלי� בע

'  ב–' יורד דירוג איגרות החוב סדרות א, AA+/Negative-מ ל"בעבעקבות הורדת הדירוג של בנק הפועלי� 

  .אופק שלילי, Aa1-ל

 נכסי הבסיס. 2

 Steers Lasso Trust, Series 2007-1הנכסי� המגבי� הינ� יחידות נאמנות אשר הונפקו על ידי 

 CDOיו של יחידות הנאמנות מהוות את הרצועה התחתונה בפורטפול. S&P על ידי AAAהמדורגות בדירוג 

 סינטטי אשר עומדי� בקריטריוני� CDO רצועות לפחות של 10-הפורטפוליו מורכב מ. סינטטי מנוהלת

שכבת ההגנה של הרצועות . קבועי� מראש ואשר נכסי הבסיס שלה� הינ� מאגרי אגרות חוב תאגידיות

 ליונינכו� , AAAתר  דירוג יחידות הנאמנות נולפיוהחברה העבירה אישור . S&P של AAAמתאימה לדירוג 

2009.  

 קר� הוצאות . 3

מופקדת בסכו� הנדרש בהתא� למסמכי קר� ההוצאות התפעוליות  מול החברה אושר כי שבוצעהבבדיקה 

  .העסקה

4 .�  נאמ

אישר כי כל הנאמ� . בבדיקה שבוצעה מול הנאמ� לא דווחנו על חריגות כלשה� מהרשו� במסמכי העסקה

   .�מות ובשלהתשלומי� בוצעו במועד�

  

                                                      
 .'וב' עבור סדרות א 4
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 סיכו	. 5

 הנכס המגבה נותר דירוג. התשלומי� בוצעו במלוא� ובשלמות�. המגבי�לא דווח על בעיות כלשה� בנכסי� 

  . על כנו

  .אופק שלילי, Aa1-יורד ל'  ב-' דירוג סדרות א.נשאר על כנו' ד-'דירוג סדרות ג, לאור האמור לעיל
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  ול	 הדירוגס

מציי� שאגרת החוב ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 -  ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
מציי� שהיא נמצא באמצע ' 2'המשתנה . מצוינת באותיותה, מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

  .המצוינת באותיות, מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג שלו' 3'ואילו המשתנה ; קטגורית הדירוג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aa  דירוג התחייבויות המדורגות ב Aaaמהאיכות , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  . הטובה ביותר וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

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

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

דרגת 
  השקעה

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

  .ספקולטיביי� מסוימי�

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

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

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

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

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב "רגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד ה� בד
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, של חדלות פרעו�
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   SF-09-04-11 -דוח ' מס

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

אי� . הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחני, בות פיסקה זולר, מסמ/ זה
  .לשכפל או להציג מסמ/ זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי', לשנות, לצל�, להעתיק

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

  .על ידי החברה המדורגתצור/ קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמלה והיא מ

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

 י�הדירוג. il.co.midroog.www: או שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו/עדכוני� ו
רכישה להימנעות מהמלצה לרכישה או  מהווי� ואי� ה� בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי�המתבצע

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת .  או מסמכי� מדורגי� אחרי�של איגרות חוב
ואי� להתייחס אליה� , כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ/

דירוגי מידרוג .  או של מסמכי� מדורגי� אחרי�עה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של איגרות חובעת דבגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער/ השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי� , מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר

וג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� כל דיר. 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

כל משתמש במידע הכלול במסמ/ זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתא�
דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� . לרכוש או למכור, / מדורג אחר שבכוונתו להחזיקאגרת חוב או מסמ, ערב, מנפיק

ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי , לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו' מקצועי בקשר ע� השקעות
בקשר ע� הנפקת� מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של איגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או ש. אחר

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

, )"ס'מודי": להל� (.Moody's Investors Service Ltd) .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
ואינ� כפופי� , ס'ליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודיה, יחד ע� זאת.  במידרוג51%שלה 

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

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


