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  ח" תשסחשו� 'ד          

  מ " בע8. אר.י'גלובל פיננס ג

  ח מגובה אגרות חוב תאגידיות"אג
  

  )7/20012/81(בסיס האיגוח   
  )#אלפי (

 )200811/02/(מצב ליו	 

  )#אלפי (
 Aaa Aaa  'דדירוג סדרה 
 Baa3   Ba1  'הדירוג סדרה 

 01/2019 01/2019  סופי �פירעו
מ"יובנק חברה לנאמנות בע מ"חברה לנאמנות בעיובנק   נאמ�  

  1,279,5861 1,371,548  'דח "יתרת אג
  138,970  41,161 'הח "יתרת אג

  

 בדירוגי ירידה עקב ,וזאת ,�Ba1 ל�Baa3 מ)'הסדרה (רידה את דירוג אגרות החוב מידרוג מו

  .אגרות החוב המרכיבות את תיק הנכסי	 המגבי	

. אר.י'שהונפקו על ידי גלובל פיננס ג) 'ה$'ד סדרות( איגרות החוב  את דירגה מידרוג2007 דצמברב

 החברה ה� המטרות העיקריות של .בהתאמה, Baa3$ו, Aaa י(בדירוג") החברה: "להל�(מ " בע8

החזקה בנכסי( אלו וביצוע כל הפעולות הדרושות , הנפקת אגרות חוב המגובות בנכסי( המגבי(

  .לצור- טיפול באגרות החוב

 הינהשיטת התשלו(  .רי( הצפוי מהנכסי( המגבי( הוא המקור היחיד לפירעו� אגרות החובהתז

pass-through , סדרות  (ח"מועבר למחזיקי האגמהנכסי( המגבי( דהיינו כל התזרי( המתקבל

  .)'ה$'ד

אלבר , מ"בני� בעבאזורי( חברה להשקעות בפיתוח ושל בדירוגי אגרות החוב ירידות לאור 

, מ"בע) 1982(גזית גלוב , מ"אפריקה ישראל להשקעות בע ,מ"בעאלקטרה , מ"נית בעשירותי מימו

מ וצי( שירותי ספנות משולבי( "פולאר השקעות בע, מ"סקופ מתכות ושירותי( טכניי( בע

 עלתה תוחלת ההפסד של אגרות )'כמפורט בנספח א (תיק הנכסי( המגבי(הנכללות ב, מ"בע

תוחלת ההפסד . Baa3 בשיעור אשר אינו תומ- בדירוג מ הסדרה"ביחס למח' ההחוב סדרה 

  .Ba1 דירוג של י(משקפ' הסדרה של  מ"והמח

 בדירוגי ירידה עקבוזאת  ,�Ba1ל) 'הסדרה (רידה את דירוג אגרות החוב  מומידרוג, לפיכ) 

  . המרכיבות את תיק הנכסי	 המגבי	,אגרות החוב

  

  

                                                
1
  .במונחי מדד ההנפקה 
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  �פעולת דירוג

 הורדת דירוג

  

  

  ' אספחנ

  . לחברה שתי סדרות בדירוגי( שוני(*

 דירוג לצורכי עסקה   	 חברהש
 Baa1 מ"אזורי( חברה להשקעות בפיתוח ובבני� בע

 Aa3 מ"אידיבי חברה לאחזקות בע
 Aa2 מ"אידיבי חברה לפיתוח בע

 A1 מ"איילו� אחזקות בע
 A3 מ"אלבר שירותי מימונית בע

 A1 מ"אלקו החזקות בע
 A1 מ"אלקטרה בע

 Baa1 מ"אפריקה ישראל להשקעות בע
 A2 מ"קה ישראל נכסי( בעאפרי

 A1 מ"אשטרו( נכסי( בע
 Aa3 מ"פז בתי זיקוק אשדוד בע

 Aa1 מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע
 A3 מ"בראק קפיטל השקעות בע

 A2 מ"ריט בע$אזונכסי 
 Aa2 מ"בתי זיקוק לנפט בע
 A3 מ"גאו� אגרו תעשיות בע

 Aa2 מ"י( לקרקעות בע$גב
 A3 מ"נד בעקבוצת גולד בו

 Aa3 מ"בע) 1982(גזית גלוב 

 MGN( Aa3(גזית גלוב 
 A1 מ"גרנית הכרמל השקעות בע
 Aa2 מ"דלק מערכות אנרגיה בע

 Aa2/A1* מ"דלק פטרוליו( בע
 A1 מ"בע. ת.ר.ד� רכב ותחבורה ד

 Aa2 מ"החברה לישראל בע
 Aa2 מ"חברת החשמל לישראל בע
 Aa3 מ"חברת מבני תעשיה בע

 A1 מ" חברה ישראלית להשכרת מבני( בעישפרו
 A1 מ"חברה כלכלית לירושלי( בע
 Aa2 מ"כלל תעשיות והשקעות בע

 Aa2 מפעל הפייס
 A1 מ"מפעלי נייר אמריקאיי( ישראליי( בע

 Aaa מ"מקורות חברת מי( בע
 Aa2 מ"משאב ייזו( ופיתוח בע

 A1 מ"נכסי הדרי( בע
 Aa2 מ"נצבא החזקות בע

 A2 מ"כות ושירותי( טכניי( בעסקופ סחר מת
 Aa2 מ"בית השקעות בע. י.ב.י.פ

 Baa2 מ"פולאר השקעות בע
 A1 מ"מפעלי( פטרוכימיי( בישראל בע

 Aa3 מ"פלאפו� חברה לתקשורת בע
 Aa2 מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע

 A2 מ"צור שמיר החזקות בע
 A3 מ"צי( שירותי ספנות משולבי( בע

 Aa2 מ"קבוצת דלק בע
 Aa2 מ" ישראל בע$רבוע כחול 

 Aa1 מ" רשות פיתוח אמצעי לחימה בע$רפאל 
 Aa2 מ"סל בע$שופר

 A2 מ"שיכו� ובינוי מימו� בע
 Aa3 מ"שיכו� עובדי( בע
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  �פעולת דירוג

 הורדת דירוג

  

  

  סול	 הדירוג

  

  

  

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

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

Aaa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaa�מהאיכות הטובה , על פי שיפוטה של מידרוג, ה
  . ת בסיכו� אשראי מינימליביותר וכרוכו

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

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

דרגת 
  השקעה

Baa  ויות המדורגות בדירוג התחייבBaa�ה�  נחשבות .  כרוכות בסיכו� אשראי מתו
וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני( ספקולטיביי( , כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .מסוימי(

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

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

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

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

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב של " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .� או ריביתע( סיכויי( קלושי( לפדיו� קר, חדלות פרעו�
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 SF-08-10-20  $ דוח ' מס
 
 
  
  .2008 ").מידרוג: "להל�(מ "כל הזכויות שמורות למדרוג בע ©
  

, להפי/, לשנות, לצל(, אי� להעתיק. ג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי( ודיני הקניי� הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרו, לרבות  פיסקה זו, מסמ- זה
  .לשכפל או להציג מסמ- זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב

  
רוג אינה בודקת באופ� מיד. כל המידע המפורט במסמ- זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי( בעיניה לאמיני( ומדויקי(

צור- קביעת ה למסר לנ על המידע שכתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, עצמאי את נכונותו
  .על ידי החברה המדורגתהדירוג 

  
או שינויי( בדירוגי( /עדכוני( ו. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי( במידע המתקבל ו

ואי� ה(  בגדר חוות דעת סובייקטיבית (הנ  על ידי מידרוגי( המתבצעי(הדירוג. il.co.midroog.www: מופיעי( באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו
אי� לראות בדירוגי( הנעשי( על ידי מידרוג כאישור .  או מסמכי( מדורגי( אחרי(ישה של אגרות חוברכלהימנעות מהמלצה לרכישה או מהווי( 

עת ואי� להתייחס אליה( בגדר הב, לנתוני( או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ-
דירוגי מידרוג מתייחסי( במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל .  או של מסמכי( מדורגי( אחרי(רות חובדעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אג

כל דירוג או . כגו� הסיכו� כי ער- השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי( בשערי ריבית או עקב גורמי( אחרי( המשפיעי( על שוק ההו�, סיכו� אחר
כי( להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ- זה או על ידי מי חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צרי

אגרת חוב או מסמ- , ערב, כל משתמש במידע הכלול במסמ- זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ובהתא(, מטעמו
דירוגיה של מידרוג אינ( מותאמי( לצרכיו של משקיע מסוי( ועל המשקיע להסתייע בייעו/ מקצועי . למכורלרכוש או , מדורג אחר שבכוונתו להחזיק

מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי( של אגרות חוב או של מסמכי( מדורגי( אחרי( או . ע( הדי� או ע( כל עניי� מקצועי אחר, בקשר ע( השקעות
  . למידרוג עוד קוד( לביצוע הדירוג תשלו( בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני( על ידי מידרוגהתחייבו לשל(, שבקשר ע( הנפקת( נעשה דירוג

  

, יחד ע( זאת.  במידרוג51%שלה , )"ס'מודי": להל� (.Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי
בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על . ס'ואינ( כפופי( לאישורה של מודי, ס'רדי( מאלה של מודיהליכי הדירוג של מידרוג הנ( עצמאיי( ונפ

  . למידרוג יש מדיניות ונהלי( משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'אלה של מודי
  

  .נטיי( באתר מידרוגהנכ( מופני( לעמודי( הרלוו, למידע נוס1 על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה        


