
 

 

 דוח אנליטי
 2007 אוגוסט

 בע"מצ'אם מוצרי מזון )ישראל( 

 A3 ב'סדרה  Issueדירוג 

שתנפיק צ'אם מוצרי מזון )ישראל( בע"מ  ש"חמיליון  85עד  הדירוג ניתן לגיוס אג"ח בסך של
   בין השניםתשלומים שנתיים שמונה בתפרע האג"ח קרן . בהנפקה פרטית )להלן:"החברה"(

  .דולרצמודות לוהריבית קרן רבעונית. ה , ריבית2009-2016

יחס הון עצמי לסך מאזן שלא מחזור חלק מהחוב הפיננסי של החברה כך שישמר כפוף לניתן בהדירוג 
 .פיננסי של החברהבשל כך מרבית תמורת ההנפקה תשמש להחזר חוב . 30% תחת לירד מ

 למידרוג.  בנתוני הטיוטה שהוצגויעמדו  2007 שני בשנת תוצאות רבעון לכך שניתן בכפוף הדירוג 
  

 פרופיל החברה

באמצעות בעיקר פועלת היא חברה ציבורית ה"החברה"(  :)להלןצ'אם מוצרי מזון )ישראל( בע"מ 

קבוצת ")תאגידים בישראל ובתורכיה באמצעות ישירות, גם ב, ובבעלותה המלאה בארה" חברות

. ארה"במזון בהותוספי  ם לתעשיית המזוןחומרי גלייצור פעילות עיקר בב " או "הקבוצה"(צ'אם

(, 2006מהכנסות הקבוצה בשנת  51%מרכזיים: ייצור אבקות ביצים )עילות לקבוצה ארבעה תחומי פ

(, 26%המיועדים לשוק הקמעונאי בארה"ב )ותערובות שתייה פיתוח עיבוד ואריזה של תוספי המזון 

(. עוד עוסקת 9%ת ייצור אבקות ירקות )( ופעילו12%הפעלת חוות לולים של תרנגולות מטילות )

 (. 2%) ייצור תבליני עליםהקבוצה ב

 Primera Foods Corporation: , נמצאות בבעלותה המלאהשתי החברות המהותיות בקבוצה

היצרנית השנייה בגודלה בארה"ב וממוקמות בארה"ב. פרימרה היא  IFP Inc ("IFP") -, ו)"פרימרה"(

עוד. מוצרי פסטה, ורטבים, ייצור מוצרי מאפה, לחומר גלם משמשת ה לאבקה ביציםבוש ייתחום ב

פרימרה הגדילה בשנים האחרונות את נתח השוק שלה כרבע מתוצרתה נמכר ליצוא והיתרה בארה"ב. 

Michael Foodsומרט המזון  לנגוקשל , ומתחרה בחברות בנות 15%-שעומד כיום על כ
. פרימרה פועלת 1

מחירי הגלם תנודות , 2003מחירי הגלם מאז שנת בסבל ממגמות משתנות  , אשרבוגרתחרותי ובשוק 

, בתוצאותיה הכספיותחלה הרעה בשנים האחרונות . מחירי הגלםסטורית בייות ההמהעונת ורגח

של ארגון -רהללתוכנית  הובילווכל אלה   ,שינויים מבניים בתחום חומרי הגלםובמקביל  אירעו גם 

ר ופישהביא לצמיחה תוך מטרה לבניות לייצור מוצרים בעלי ערך מוסף תוכבנוסף ל, וייצורהאתרי 

עובדים  160-מעסיקה כשנים בבעלות צ'אם,  11-מזה כשנה,  20-פרימרה פעילה מזה כרווחיות. ה

2דירוג האיכות הגבוה ביותר שמעניק מפעלים שזכו ל בחמישה
AIB על לביקורות פתע על כן כפופה ו

רכיבי מזון, ומוצרים מוגמרים באריזה סופית לצרכן מעבדת ו מפתחת IFP סביבת הייצור והתהליכים.

 . כיוצ"בוחלבון, סיבים, כמו תוספי תזונה מועשרות בהמכילות מזון וה יתערובות שתי-ותבקאכגון 

                                                           
1 Michael Foods צרי מכולת. במוצרי ביצים היא עוסקת בעיבוד, ייצור והפצה של מגוון מוצרי ביצים, תפו"א מקוררים ומו

 מיליון דולר.  1,300, הכנסותיה השנתיות 45%מחזיקה בנתח שוק של 
2 American Institute of Baking  איגוד יצרניות בתחום מוצרי מאפה, בעל זרוע פיקוח ובקרה אשר מעניקה תווי איכות הייצור

 ליצרני גלם לתעשיה זו בכפוף לסטנדרטים מוגדרים. 

 מחברות:

 עינת ירחי

 אנליסטית

og.co.ileinat.yarhi@midro 

 סיגל יששכר

 ראש צוות

i.sigal@midroog.co.il  

 

 אנשי קשר:

 אביטל בר דיין, סמנכ"ל

ראש תחום תאגידים ומוסדות 
 פיננסיים

bardayan@midroog.co.il 

 

 מידרוג בע"מ 

 המילניוםמגדל 

 17רח' הארבעה 

 64739אביב, -תל

 03-6844700טל': 

 03-6855002פקס: 

info@midroog.co.il 

www.midroog.co.il 

תקציר זה מתייחס למבנה 
הנפקה בהתבסס על נתונים 

. 22.8.07שנמסרו למידרוג עד 
אם יחולו שינויים במבנה 
ההנפקה, תהיה למידרוג 

הזכות לדון שנית בדירוג 
ולשנות את הדירוג שניתן. רק 
לאחר שיומצא למידרוג עותק 

מכל המסמכים הסופיים 
הקשורים באגרות החוב, 

 ייחשב הדירוג שניתן על ידי

מידרוג כתקף, ומידרוג 
את הדירוג הסופי  תפרסם

 דירוגתמציתו של דוח ה ואת
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Agglomeration  Fluid Bedטכנולוגייתבייצור בבעלותה ציוד 
תחום הליבה המסורתי וא שה "(אגלומרציה)להלן:" 3

 תהליך ציוד לבתחום המזון. כמו כן בבעלותה ייצור מוניטין של איכות וקיבולת טכנולוגיה זו יש לה ובותה בפעיל

Micro-Encapsulation .ציוד ערבוב ומכונות אריזה ,IFP  ומבצעת שנים בבעלות צ'אם(  7-)מזה כשנים  20 -כפעילה

, ולקוח חדש בעל היקפי מכירות IFPלקוח א' של  ןענקיות כגוועד חברת  start-upפרויקטים לעשרות חברות משלב ה 

וכרוכים  כשנהייצור לפי חוזים. תהליכי המכירה אורכים הקיימים עשרות מתחרים בתחום  כלל עולמיים דומים.

במיניסוטה,  י מפעליםעובדים בשנ 150מעסיקה   IFP.של הלקוח הפוטנציאלי צוותי מו"פ והשיווקבעבודה מול 

 . ארה"ב

שבבעלותה )"החווה"(  Creekwood Farmחוות לולי תרנגולות אם בארה"ב היא 'ית נוספת שיש לצפעילות עסק

סינרגטית ואינה למעלה ממיליון מטילות, פעילות זו מיועדת למכירה מזה כשנתיים מאחר וכוללת  2002המלאה מאז 

  מיום רכישתה.  הנהלת החברה מסרה כי החווה מאוזנתובנוסף גרמה הפסדים.  בשל מיקומה,  לקבוצה 

ת שלושה מפעלים: מפעל לייצור רכז ווכולל 2006בשנת הקבוצה  מהכנסות 11%ו תרמפעילות הקבוצה בישראל 

 מוצרי מזון שותפות מוגבלת 2000צ'אם ירקות וקטניות, מפעל לייצור מוצרי ביצים בבעלות ואבקות ת עגבניות, וואבק

ם עם תנובה, וחברה מקבוצת פישמן, ומפעל שלישי לייצור )"השותפות"( אשר החברה מחזיקה בה בחלקים שווי

 IPAYמהון המניות של  45%כוונת החברה למכור. החברה מחזיקה בו 19%תבליני עלים בו מחזיקה החברה בשיעור 

מזון כוללת חוות מטילות ומפעל לעיבוד ביצים כנוזל מפוסטר לתעשיית הו 1999שפעילותה בתורכיה החלה בשנת 

 ולשוק המוסדי.  בשוק בארה"ב

  : )מיליוני דולר ארה"ב( קרייםיכספיים ע , נתוני קבוצת צ'אם

 Q1  2007 Q1  2006 FY 2006 FY 2005 FY 2004 

 131.2 108.0 104.8 24.3 34.1 ממכירות הכנסות

 17.5 11.5 13.5 1.9 7.0 רווח גולמי 

 13.3% 10.6% 12.9% 7.8% 20.6% שיעור רווח גולמי

 8.0 1.3 2.5 (0.6) 3.5  רווח תפעולי

 6.1% 1.2% 2.4% (2.6%) 10.3% שיעור רווח תפעולי

EBITDA 4.8 0.5 7.4 6.2 12.6 

 EBITDA 14.1% 2.2% 7.1% 5.7% 9.6%שיעור 

 (4.4) (2.3) (6.1) (0.8) (1.5) הוצאות מימון, נטו

 (3.3%) (2.1%) (5.8%) (3.2%) (4.5%) שיעור הוצאות מימון 

 2.6 0.0 (0.7-) (0.6) 1.7 רווח נקי 

 2.0% 0.0% 0.7%- (2.3%) 5.1% שיעור רווח נקי 

FFO 3.7 (0.6) 3.1 4.1 8.6 

CFO (0.1) (1.4) 1.7 6.3 6.2 

 100.9 99.4 105.0 97.3 107.4 סך הנכסים 

 12.6 10.6 12.6 10.6 17.0 לקוחות 

 22.8 24.0 25.4 22.8 24.0 מלאי 

 49.2 48.1 50.5 47.6 50.6 רכוש קבוע 

 50.4 49.2 55.3 50.0 56.9 חוב פיננסי

 CAP 59% 57% 60% 56% 56%-חוב ל

 32.9 31.4 30.9 30.9 32.7 הון עצמי 

 33% 32% 29% 32% 30% הון עצמי לסך מאזן

 

                                                           
היא תהליך ייבוש עדין אך נמרץ של אבקות וחלקיקים באמצעות אוויר חם. משמשת  Fluid Bed Agglomerationוגיית טכנול 3

שנה בתחום הפרמקולוגיה, ועבר מאז שינויים בהתאם לצרכי התעשייה,  30-במטרה לעבות, לגרען. תהליך ייצור שהחל לפני כ
 שה שימוש בטכנולוגיה זו גם בתחום תוספי המזון וגם בתחום הפרמצבטיקה. דרישות רגולאטוריות, ותחרות בין היצרנים. כיום נע
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 בחברות קבוצת צ'אם,  רווח גולמיסך 

  2006באלפי דולר, לשנת 

 רווח תפעולי  בחברות קבוצת צ'אם, 

 2006ולר, לשנת באלפי ד
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ייצור אבקות להורחבו תחומי הפעילות  1979ועסקה בעיבוד מוצרי ביצים בישראל, בשנת  1970 צ'אם נוסדה בשנת

והוספו מוצרים  , גדלו היקפי הפעילות בתחום הביצים באופן משמעותי 1989בשנת ונרכש מפעל נוסף.  מתבליני עלים

)אשר החלה  עם רכישת מלוא הבעלות בחברת פרימרה 1996"ב החלה בשנת בארהצ'אם פעילות  עגבניות.כגון אבקת 

 2002-ב וחברה נוספת שמוזגה לתוכה. IFPה נרכש 2000שנת בתחילת . מניות צ'אם מבעלי( 1988פעילותה בשנת 

 .היא מיועדת למכירהכאמור לעיל מזה שנתיים ה, וחווההושלמה רכישת מלוא הבעלות על 

פעילות בהעתקת חלק מת תמורת ההנפקה במהלך שלוש השנים הקרובות באופן הבא: בכוונת החברה להשקיע א

נוזל מוצר חדש: ושווק , להתחיל בפעילות ייצור קורות חומרי הגלםה גאוגרפית למקרבלהייצור בתחום הביצים 

את פעילות  )מסעדות ובתי מלון ושירותי הסעדה( באיזור המפעלים בארה"ב, ולפתח Food Services -לשוק ה ביצים

לטובת תחילת ייצור ואריזה עבר לאחרונה הרחבה והוספת ציוד ייצור  IFPאחד ממפעלי  ההפצה לתחומים נוספים.

את מימוש פרויקטים של ייצור עבור שלבים מתקדמים לקרב IFP, כמו כן מצויה חברת מזון מהגדולות בארה"בעבור 

 מהגדולות בארה"ב. חברות מזון אחרות 

-מיכאל שבי, בעל עניין אשר משמש בתפקידי מפתח בחברה מזה למעלה מהוא  פעיל של החברהטוריון יו"ר דירקסגן 

באופן בארה"ב שנים, ומלווה את הפעילות  4על שנים ומקום מושבו בישראל. בנו, שי שבי, משמש מנכ"ל החברה, מ 30

, נכנסו לתפקידם בתחילת השנה יילאפי א IFP, ומנכ"ל Ron Ashtonד"ר  . מנכ"ל פרימרה 2002שנת יומיומי מאז 

 והחליפו בתפקידם מנהלים אשר שימשו בתפקידם מעל לחמש שנים. 

 בעלות וניהול 

 (16%)הציבורו משפחת שבי,, בעלי מניות תושבי קנדהע"  מבנה בעלות יציב הכולל שליטה

רובם דור שני לותם, בבע 4ישירות ובאמצעות חברות אחזקותממניות החברה מוחזקת ע"י תושבי קנדה,  51% -כ

, הם גם מיוצגים בדירקטוריון החברה אשר ישיבותיו נערכות אחת לרבעון לעיתים בטלפון.  70-למייסדי צ'אם בשנות ה

משפחת . מיליון דולר 1.5-כ של בעבר נענו בעלי המניות לבקשת ההנהלה למתן הלוואה הנהלת צ'אם מסרה למידרוג כי 

שחלקם כ"א(,   4%( אורלי, רן, ושירלי ) 7%) שי שבי( וילדיו 14%)מיכאל שבי  רה: ממניות החב 33.5%-זיקה בכשבי מח

 ( מחזיק הציבור. 15.5%-ביתרת מניות החברה )כבתפקידי ניהול בחברה, משמשים 

                                                           
4 Batise Investment Limited, Bleeman Holdings Limited, Grossman Holding Limited, J.Silver Holding Limited 
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על מנת להתמודד מול האתגרים,   IFP-פרימרה ובחברות  לתפקידם מנכ"לים חדשיםנכנסו  2007ראשית ב

 .מנוסהק מקצועי ווותיחברות הקבוצה  שלדרג מנהלי הביניים 

חודשים עד למציאת  10-במשך כ IFPל בפועל של "מנכגם , לאחרונה שימש 2003שי שבי משמש מנכ"ל החברה מאז 

מחליף למנכ"ל הקודם. אביו, מיכאל שבי, שימש מנכ"ל החברה לפניו, ומעורב כיום באסטרטגיה של פרימרה ותחום 

ופעל מאז לפיתוח פעילותה תוך ייזום עסקי ופיתוח קשרים  70-החברה מקשיים בשנות ההביצים. מיכאל שבי חילץ את 

והוא בעל ניסיון רב תחומי  2007,  נכנס לתפקידו בראשית שנת 60(,   Ron Ashtonבחו"ל. מנכ"ל פרימרה, רון אשטון )

זון. הוא בעל תואר דוקטור בתחום בתפקידי פיתוח טכני, מכירות, שיווק וניהול בכיר ביותר בתעשיית המזון ורכיבי מ

טכנולוגית מזון. מינכל שתי חברות בתחומי המזון בעשר השנים האחרונות. החלפת המנכ"ל נעשתה ע"מ לסייע 

הוא  2007, נכנס לתפקידו בראשית 39, אפי אייל,  IFPהרווחיות.  מנכ"ל לשפר את ולהתמקד מול האתגרים לפרימרה 

 MBA, ובעבר בניהול בתחומי הכימיה והאלקטרוניקה. בוגר תוכנית 5ום רכיבי המזוןבעל ניסיון בניהול מכירות בתח

. דרגי ניהול הביניים והבכיר IFPבארה"ב. מינויו נעשה ע"מ לסייע לתהליכי הפיתוח העסקי ב Tuckמאוניברסיטת 

בדות, ומנהלי ייצור ופיתוח, צוות מע בחברות המרכיבות את קבוצת צ'אם, ותיק, מנוסה ומקצועי וכולל אנשי מחקר

 ותפעול, הבכירים שבהם מצוינים להלן:  

  קבוצה:ב כיריםבעלי תפקידים ב 

 הערות ותק  תפקיד שם

דוחות מקבל אשר תקציבים שנתיים, השקעות, מ  1973מאז שנת  צ'אםרקטוריון ייו"ר ד שנדור הופשטטר

 ת חודשיבתדירות 

  2002שנת ע וכולל צ'אם  מנכ"ל  שנים עשרות קטוריון פעיל דיריו"ר סגן   *מיכאל שבי

  2003מאז מנכ"ל החברה   שנים  3 צ'אםמנכ"ל  *שי שבי 

  שנים  11 צ'אםכספים סמנכ"ל  עדין לוי

John West* מנהל הכספים ב- ESI 5  ניהולך קשר עם בנקים מלווים מקומיים, בעל  שנים

 שנים כרו"ח  15 -סיון של מעל לני

Ron Ashton * פרימרה  מנכ"ל- CEO  בחברות  מקצועי וניהולי כולל בעל ותק רב וניסיון  2007 פברוארמאז

 המזוןבתחום גדולות 

Tom Brown   מנהל הפעילות בפרימרה–  

 COO 

 ולתפעול שרשרת האספקהאחראי על  שנים  13

Kirstin Zusek  עתיד לניהול פרימרה דור  שנים  6 איכות ניהול מו"פ ואבטחת 

Bret Jenkin*  מנהל המוצר החדשESL  בפלח השוק  מערך מכירותניסיון בבניית בעל  שנה

  הרלוונטי

Leslie Rask  ניסיון רב במכירות חומרי גלם לתעשיית המזון. שנים  5 מנהלת מכירות 

 והכימיה בתחום רכיבי המזון ניסיון ניהול  2007מאז מרץ  IFPמנכ"ל  (39)אפי אייל 

Lee Felmlee  קודם ניסיון פיננסי, 1999עובדת בחווה מאז  שנתיים   החווה מנהלת 

 ביניהם לבין נציגי  מידרוג התקיימו פגישות פנים מול פנים     *

                                                           
   JM Humber , חברת בת של CP Kelco -אנשי מכירות ב 70-ניהול אפי אייל למעלה מ IFP טרם הצטרפותו ל 5
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 עסקיתאסטרטגיה 

רכישת מבנה לאתרי הייצור ובכוונתה לצמצם את מספר  –פרימרה מתמודדת עם שינויים בשוק הגלם 

  במיקום דרומי למיקום המפעלים כיום 

בחוות לולים ממוכנות אשר נרחב השקעות גררו גל עודפי ביקוש לביצים, אשר עקב  2003שנת מהלך בעלו חירי הגלם מ

בגלל יישום ו עקב אורך החיים של המטילות 2006במהלך צטמצמו רק עודפי ההיצע ה. 2004מחצית שנת לעד  נמשך

6תוכנית 
UEP  התוצאה המשמעותית ו מיזוג תהליכי תחום זה  בנוסף עובר. מהחוות בארה"ב 85% -אומצה ע"י כאשר

במיקום חוות הלולים כך שמרבית הגלם באיזור הדרגתי שינוי ביותר עבור פרימרה מכל המתואר לעיל היא כי חל 

תוכנית  ןלממ פרימרהלפיכך בכוונת . Iowaבמדינת עבר כיום לחוות לולים גדולות המרוכזות פעולתה של החברה 

אשר מצוי בקרבה , Iowaכישת מבנה תעשייתי במדינת אג"ח נשוא דוח זה באמצעות רתמורת הת חלק מהשקעל

 להעתיק אליו את מתקני הייצוראז , וכך שיעמוד בסטנרטים הגבוהים רייצותאמתו לפעילות ההלמקורות הגלם, 

ייצור, עלויות חסוך פרימרה בתקורות באופן זה ת. (Cameron) במפעל בקמרוןו (Perham)בפרם מפעל הפעילים כיום ב

ושר הייצור העודף שיש בחברה. לפי הערכות . חיסכון זה יגדל ככל שכמות המכירות תעלה לניצול כבמשכורותהובלה, ו

  מיליון דולר בשנה.   בכשניסך חיסכון יסתכם החברה שהוצגו למידרוג 

 ה:תוסביב , ארה"ב מיניסוטהבמקומות פעילות הקבוצה 

 IFPושניים של פרימרה,  מפעלי החווה, ארבעה

 האיזור המוגדל מאת ציג הריבוע ממפת ארה"ב. 
 מיניסוטה. במרכז הריבוע מדינת ימין

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

שלב  שני . וב2008 בראשית שנת יחל נוזל ביצים מפוסטר של  והפצהעיבוד וון המוצרים בתחום הביצים: יג

  מוצרי ביצים מבושלים ד ולשווקלעבפרימרה להתחיל  מתכננת 

מקורר ובעל  ,נוזל ביצים מפוסטרשל ביקוש גובר לה מגממוכרת כיום בעיקר אבקות ביצים, ובעקבות זיהוי פרימרה 

ESL , כים יחסיתחיי מדף ארו
 AFHספקי מזון מוכן ארוחת בוקר בהכנת שמשמש  ESLבכוונתה לעבד ולהפיץ  .7

8. 

בתי אבות למוסדות חינוך, הסעדה  , ספקי, מעדניות בתוך סופרמרקטיםודיינרים ותמסעד: Food Servicesבתחום ה 

מוצר באיכות גבוהה טוב יעיל וממוקד לקוח של אספקת שירות וקטנות תציע לחברות בינוניות . פרימרה בוכיוצ"

יה בעלותה על שהפטנט בזכות , משוק זה 70%-חולשת על למעלה מש Michael Foodsחברת שכיום רוכשים מללקוחות 

                                                           
6 UEP    הוא ארגוןUnited Egg Producers   אשר יזם תוכנית להטבת תנאי המטילות בחוות כך שבין השאר יוגדל המרחב לכל

 פרט, בהדרגה בכל שנה 
 . ESL. ובקיצרה  Refrigerated Liquid Extended Shelf Life Eggsליתר דיוק המוצר נקרא  7
 הכוונה היא למוצרי מזון מוכנים לאכילה שאינם דורש בישול או טיגון.   Away from Home ,AFHבשימוש במונח  8
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שלים במהלך ובכוונתה להציוד ייצור חדש לשם כך רכשה פרימרה  . 2006ת שנסוף בהנוזל עד שפג  תהליך פיסטור

, 2008. התחלת השיווק מתוכננת ברבעון הראשון של שיפורים שנעשים כיום בתכונות המוצראת ההרבעון הרביעי 

בסך כשישה מליון דולר צופה פרימרה צמיחה בהכנסות  בעקבותיומייל סביב המפעלים,  500בתחום גאוגרפי של 

גם בתחום נוזלי הביצים וידע . מוצר זה מתאפיין בשיעורי ריווחיות גבוהים יותר. קיים בצ'אם נוספים בכל שנה

בטווח הבינוני מתוכנן עיבוד ושיווק מוצרי ביצים . רימרהשל פסינרגיה כתוצאה משמוש בחומר הגלם הנוכחי 

 . שהחלה פרימרה להפעיל לאחרונהעות  מערך הפצה מבושלים באמצ

IFP  ומציעה ת של לקוחותיה, עסקיפה שותכחדשה הממצבת אותה אסטרטגיה שיווקית החלה ביישום

 המסורתיים שלה גם יכולות נוספות בנוסף לשירותי הליבה

מצה אסטרטגיה שיווקית כיצרן בתחום האגלומרציה ועם כניסתו של אפי אייל לתפקד מנכ"ל אי  IFPבעבר מוצבה  

ניצול הזדמנויות לצמיחה בסביבה העסקית. ומסייע ללקוחותיו ב המתמחה בחדשנות 9הממצבת אותה כשותף עסקי

)חברת  IFP ללקוח א' שעל מנת להקטין תלות ב מול חברות גדולותובייחוד מכירה התהליכי  כיום עלמושם רב דגש 

 -וכנה לניהול הרכשה ת IFP. מההכנסות 40%-כהכנסות ממנו היוו ה 2006בשנת ש (Aaaענק שמדורגת ע"י מודיס  

Pipe line , וכוללים חברות מזון  מיליון דולר שצפויים להבשיל בשנה  הקרובה  36פרויקטים  בסך כולל של הכולל כיום

(, one stop shopכל השירותים הנדרשים  להם )יה כוללת את ללקוחות IFPהצעת הערך של מן הגדולות בארה"ב. 

. טווח היכולות רחב וכולל את שלב 10אשר תומך ומאיץ חדשנות במוצרי אבקה (turn key)ברמת פתרון המלא ושלם 

אנקפסולציה(, כל סוגי -, ערבוב, מיקרו11פיילוט, ניסויי מעבדה(, העיבוד )אגלומרציההפיתוח )בניית פורמולה, 

כנון לוגיסטי, רכישת גלם, אחסון(, וכמובן אבטחת , מעורבות בשרשרת הערך )תStick Packagingהאריזות כולל 

 ועוד.  FDA ,AIB -איכות כולל פיקוח  ה

ללא  ושירות  ביצוע, מכירהמקצועיות בעל  IFP-כמו כן מתן דגש ב. IFPייצור של במתקני ההשקעה המשך 

 רווחיות המכירות וכדי לעמוד ביעדים מאתגרים שהוצבו בתחומי ה פשרות,

IFP 28-מכהמכירות סך : הכפלת 2011כירות ורווחיות מאתגרים אשר בכוונת ההנהלה להשיג עד שנת הציבה יעדי מ 

ש הרווח הנקי אשר עמד בשנים ולי, וש2011מיליון דולר בשנת  60-לכ 2005-2006בכל אחת מהשנים  מיליון דולר

כוונה להרחיב את ומתוך ך כך .  לצור2011מיליון דולר בשנת  6-לכ מיליון דולר לשנה 1.5 -האחרונות על סך של כ

של בוצעו במהלך השנתיים האחרונות השקעות בסך אגלומרציה הליבה המסורתי בפעילותה: שירותיה מעבר לתחום 

, והתקנת מערכת בקרת Stick-packingשבעה מיליון דולר בהכפלת שטח המפעל, הוספת מיכון בין השאר בתחום ה -כ

ותוספי התזונה  חום המכירות כדי לנצל הזדמנויות בשוקי תוספי המזוןבכוונת ההנהלה לשים דגש על ת אקלים.

 .20%-5% קצבים שביןב 2006צמחו בשנת שפעילותה בו כיום כוללת כשישה תחומים עיקריים אשר 

 הפסדיםוגרמה לקבוצה אינה סינרגטית , אשר ת המטילותצ'אם למכור פעילות חוומזה שנתיים מנסה 

הפסידה החווה סך כולל  2004-2006בשלוש השנים אך , 2002ה בשנת וא הבעלות על החוצ'אם השלימה את רכישת מלו

מיליון דולר. )סך ההכנסות הכולל באותן שנים  3.5 בסך כולל של הוצאות מימון ובתוך כך שילמה  מילין דולר  2.8של 

ות אינה סינרגטית בשל ריחוק הפעילצ'אם מייעדת את החווה למכירה מזה כשנתיים. , על כן (מיליון דולר 38-כהיה 

                                                           
9 IFP: Your Partner in Powdered Product Innovation. 

10 VALUE OFFERING : 

      One Stop Shop Turn Key Operation to Support and Enhance your Powdered Product Innovation 
במטרה לעבות חלקיקים קטנים לתלכיד גושי  Fluid bed -צאה של אחד התוצאות של שימוש בטכנולוגיית האגלומרציה היא תו 11

 בעל תכונות נוחות יותר 
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ערים סמוכות לאיזור גוררת מכירת תוצרת החווה למפיצים בגיאוגרפי ממפעלי  פרימרה, וקירבה לאזורי מגורים 

ור פעילות לאיסוף פסולת העופות. עסקה זו  תניב  החווה למכהצליחה הראשון הרבעון  במהלךיש לציין כי  החווה. 

 -כמיליון דולר בכל שנה בעיקר תמורת פסולת החווה, מעבר לשווי מכירה  כולל של   0.5-הכנסות שנתיות בהיקף של כ

 . מיליון דולר 1.6

 שיקולים עיקריים לדירוג

, , דרג מנהלי הביניים וותיק מקצועי ומנוסהגבוהים איכותתקני הבטחת מוניטין, בעלות , ותקיתוחברות הקבוצה ו

בשוק אבקות הביצים שהוא השני  15%פרימרה מחזיקה בפלח של ; חוםבת בעלי ניסיוןבקבוצה אך ומנכ"לים חדשים 

כולל מספר חברות ענק יב וותיק ויצהקבוצה בסיס לקוחות ; 45%-שמחזיקה ב Michael Foodsבגודלו אחרי 

 ןיכולות מוערכות בתחום האגלומרציה מזה שנים המקנות לה מומחיות ומוניטי IFP-ל ת בתחום המזון;ובינלאומי

אסטרטגיה עסקית מגובשת וממוקדת, יציב;  מבנה בעלות; הוצאות נמוכות מאוד לחובות מסופקים ואבודים גבוהים;

שנועדה לשפר את רווחיות החברה ואת מעמדה העסקי בענף, המובלת על ידי מנהלים מנוסים ובעלי היכרות טובה של 

צורך מהותי  ;בעלי ערך מוסף נמוךים ומוצרהכולל בעיקר קומודיטיס,  ריכוזיסל מוצרים לקבוצה שווקי היעד; 

, אינם בולטים לטובהשיחסי כיסוי עם שיעורי חוב משמעותיים מכך וכתוצאה ייצור ובסביבת ומתמשך בהשקעה בציוד 

פרימרה פעילה בשוק בוגר, הצומח בקצבים נמוכים וסובל ; קשר עסקי טוב עם מלווים בארץ ובארה"בלצ'אם עם זאת 

 IFP ;וח הקצר אינן וודאיותבטו יהםמגמותש רגישה לשינויים במחירי הגלם חיות פרימרהרוו ;מעודף כושר ייצור

, 2006עד כדי הפסד נקי בשנת בשלוש השנים האחרונות קבוצה שחיקה הדרגתית ברווחיות ה שווקים צומחים;פועלת ב

ריכוזיות ברכש  ;הקבוצהיכוזיות בהכנסות מלקוחות מהותיים בכל חברות האחרונים; ריש שיפור ברבעונים עם זאת 

למיחזור חלק מהחוב כך ששיעור ההון  כפופהולמת את רמת הדירוג, אשר איתנות פיננסית ה; ביציםלייבוש גלם 

 . 30%רד מתחת ליחס של יהעצמי לסך המאזן לא 

 חוזקות

, לרצפת הייצורגבוהים  איכותתקני עומדות בלקוחות, עם  קשריםותק, מוניטין, חברות הקבוצה בעלות 

או פלח שוק מהותי מחזיקות ב. , וכ"א מנוסים בהפעלתםקיבולת ייצור שהורחבה במהלך השניםבעלות 

 יכולות מוערכות בתחומןב

יה בגודלה ייא היצרנית השנ, הבארה"ב להערכתה מתוך כלל השוק 15%-כפרימרה מוכרת אבקות ביצים בהיקף של 

בתחום במרוצת עשרים שנות פעולתה הערכות מודיס.  עפ"י 45%-אשר מחזיק בכ Michael Foods, לאחר בתחומה

הייצור והאחסנה, נרקמו קשרים יציבים עם ספקים ולקוחות הביצים, גדל מספר המפעלים והורחבה קיבולת  ייבוש

לרצפת האיכות הגבוהה ביותר תקן -עומדת בדרישות לקבלת תופרימרה . נמשכים במתכונתם מזה שניםגדולים ה

כפופה על כן לביקורות פתע במפעליה, דבר המחייב שמירה על ו AIB-ור אשר ניתן ע"י ההייצור וסביבת הייצ

  וללא פשרות.סטנדרטים תפעוליים גבוהים ביותר 

כי בחברה למידרוג עסקה החברה באגלומרציה, הנהלת החברה מסרה  80-במחצית שנות ה IFPהחל בהקמתה של 

ציוד ייצור בעל הקיבולת הגבוהה ביותר  IFPמקצוע מיומנים. ברשות אנשי מועסקים בה נצבר ניסיון בטכנולוגיה זו ו

בארה"ב בטכנולוגית האגלומרציה בתחום תוספי המזון )גם בתעשיית הפרמצבטיקה נעשה שימוש באגלומרציה(. 

והותקנו בו מערכות תפעול בסטנדרטים הגבוהים  Faribaultמפעלי החברה ב שני לאחרונה הוכפל שיטחו של אחד מ

בעלת יכולות טכניות לא נפוצות בתעשייה , החברה כפופה  Stick Packתר.  נבנה מחסן והוספו מכונות אריזה של ביו

 ועוד והיא מקיימת קשרים עסקיים עם חברות מהגדולות ביותר בתחום המזון.   FDA ,AIB -לתקני איכות של ה
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ותוספי המזון, שמדורגות ע"י ן ברות מובילות בתחומי המזושל עם ח IFPשל רבי שנים קשרים עסקיים 

  מודיס בדירוגים גבוהים

חברות הגדולות חברות הקבוצה מקיימות קשרים רבי שנים עם ותחום המזון מאופיין באופן כללי בסיכון ענפי נמוך, 

ם גבוהים שהעניקה בדירוגי ותביותר בתחומן בעלות מחזור מכירות של מליארדי דולרים ויותר. עובדות אלה מתבטא

, Aaaולקוח פוטנציאלי )מיצרני המזון הגדולים בעולם(  מדורגים  IFPלקוח א' של , לדוגמא: IFP לק מלקוחותלח

 עם זאת יש לציין שעם רוב לקוחותיה הגדולים אין ל.  1A  ,2A ,3Aלקוחות נוספים גדולים בתחום המזון  מדורגים  

IFP לקוחות חלק מ ,לעומת זאתנות ללא התראה. הסכם מחייב וכבר אירע לאחרונה שלקוח מהותי הפסיק הזמ

, Baa3 לקוח א' של פרימרה מדורג ים בדירוגים נמוכים מדורגשהם חברות גדולות בתחום מוצרי המאפה פרימרה 

. לפרימרה יש הסכמים עימם אך היא אינה מוצרי המזון הבסיסיים ביותרלמרות שמדובר ב Caa1לקוח ג' של פרימרה ו

 רוג היקף ההזמנות מותנה בעמידתה בסטנדרטים של איכות ובתחרות על מחיר.ספק יחיד ולהערכת מיד

ברמה גבוהה ביחס לחברות  הם אסטרטגי הטקטי והתכנון התהליכי מיומנויות הניהול ולהערכת מידרוג 

 בהיקף פעילות דומה 

פת המבוצעת על ח האדם שמועסק בתפקידי דיווח להנהלה ומידת הבקרה השוטותהליכי העבודה והתכנון, היקף כ

ים נדרשים. , ומעקבמתאימות , מערכות מידעמסודריםהתוצאות הכספיות מעידות על תהליכי עבודה מפורטים ו

להערכת מידרוג יש בכך כדי להקל על קבלת החלטות אשר יביאו לצמיחה ורווחיות בהתאם לתוכניות האסטרטגיות 

ושכלות בייחוד ווחיותה תלויה בקבלת החלטות משל החברה. פרימרה פעילה בתחום שבו המרווחים נמוכים ור

בעייתי. גם רכישת החווה ומכירות לאי בשל ניהול מנגרמו הפסדים תפעוליים , 2005בשנת ניהול מלאי. בתמחיר, וב

  ם שמכביד על סינרגיה  הכבידה על רווחיות צ'אם. מיקוב

  בתחומי הביצים   מגמותאפשרויות צמיחה בייצוא מארה"ב בתחום אבקות הביצים כתוצאה מ

יתרון תחרותי על פני חוות באירופה עקב  יש לחוות מטילות הממוקמות בארה"ב ממידע שנמסר מהחברה עולה כי 

זול ההתירס בארה"ב הוא . ציםביה עלויות ייצורמסך  70%קרבה למקורות התירס שמשמש להזנת העופות ומהווה 

 . בינלאומייםווקים יווק בשלשמהיבט העלות צוא של אבקת ביצים ייתחרותי ב ליתרוןמוביל בר בעולם כולו והביותר 

הגדלת ממידע שנמסר ע"י החברה עולה כי באירופה עלות מזון העופות גבוהה יותר ומעבר לכך מיושמות תוכניות ל

אמנם קיים מכס על מהנהלת החברה נמסר כי  . באופן מחמיר יותר מאשר בארה"ב מטילותשל  ימינימאלההמרחב 

פרימרה מייצאת כרבע הוספת מרכיבים נוספים לאבקות. באמצעות  אלה להתגבר על מכסים ת ביצים אך ניתן אבקו

 יפן, מקסיקו מדינות נוספות.  מדינות: מתוצרתה ל

IFP  טשטוש של צרכנים בארה"במגמות המונעות ע"י המאופיינים באפשרויות צמיחה פועלת בתחומים .

 ההבדלים בין מזון ותוספי מזון. 

מייצרת או מעורבת בתהליך ייצורם מאופיין בדינאמיות, חדשנות וקצבי תצמיחה  גבוהים   IFP תחומי המוצרים ש

מכונות אריזה רכשה לאחרונה  IFP, לפי מידע שמסרה החברה ואשר מפורט בטבלה. 20%-5%על   2006עמדו בשנת ש

 אריזות מסוג זה עונותבתחום המזון בארה"ב  ענק  חברתומיד החלה בהפעלתו לצורך ייצור עבור  Stick Packing  12 -ל

 למגמה הרווחת בעת האחרונה בקרב הצרכנים הקמעונאיים ובהתאם נדרשים ע"י לקוחות החברה. 

  

                                                           
12 Stick-Pack  ס"מ המכילה אבקה באריזה אישית וקומפקטית  5-8-ס"מ על כ 1-3היא אריזת פלסטיק גמיש אטומה בגודל של

 לערבוב בתוך מים וכיוצ"ב . 



 

 < < < דוח אנליטי  9

 :   IFPצפויים של תחומי מוצרים שמייצרת להלן גדלי שוק וקצבי צמיחה 

 בתחוםמוצרים פירוט סוגי ה תחום
       IFPמהכנסות  %

 2006 -ב

ל שוק גוד

 2006-ב

 צמיחה  %

 2006 -ב

Medical Nutrition 

 )תוספי מזון( 

ויטמינים, מינראלים, צמחים, תוספים 

 לארוחה, פרוטאינים לאחר פעילות ספורט
43% 22,500 5.4% 

Food Product 

 )מזון(

-מייצרת יותר מ IFPתערובות למשקאות: 

 טעמים למותגי בית.  90
21% 

8,800 23%* 
Sport Nutrition אחר פעילות שתייה לאבקות חלבון ל

 ספורטיבית
10% 

Animal Nutrition 

)מזון לחיות 

 מחמד(

 IFPתחליפי חלב למזון לחיות מחמד. 

מספקת לשניים מהמותגים המובילים  

 וסך ההכנסות צפוי להישאר באותו גודל

11%   

Food Ingredient 

 )רכיבי מזון(

ת" מרכיבי מזון המעשירים מזונות "בריאו

 דגנים מועשרים, חטיפי בריאות ועוד
12% 31,000 10% 

    מקור: נתוני צ'אם 

 : לפי התחומים המצוינים בטבלה לעיל 2006בשנת  IFPמכירות 

 

 מסוימת בין הפעילויות בתוך הקבוצהסינרגיה . הקבוצהחברות מחסומי כניסה בתחומי פעילות קיימים 

צור של הקבוצה מתאפיינת בהשקעה בציוד ייצור. פיתוח קשרים עם יצרניות מזון, הינו תהליך ממושך, כמו פעילות היי

בהיקף לאבקות ביצים היא בציוד ייצור  תמינימאליהשקעה גם קבלת תקני  איכות למפעלים. יש לציין כי למרות שהה

מתחרה עם כעשרה יצרנים אמנם פרימרה  בוש., נכנס לאחרונה מתחרה חדש שהשקיע במתקני יימיליון דולר 10-15של 

. ייצור ואריזה תחת אותה קורת גגטמון בקיום יכולות  IFPכאשר ייחודה של יש עשרות מתחרים,  IFPבתחומה של  אך

בתחום זה  מקצועומעסיקות אנשי מזון קיימת סינרגיה בפעילות חברות הקבוצה העוסקות באבקות להערכת מידרוג 

לבין פרימרה מתקיימים קשרי מסחר עקב ייצור בשיטות האגלומרציה של מקצת  IFPבין בוצה. בכל אחת מחברות הק

נמכרת ללקוחות עגבניות אבקות הביצים שאינן ראויות לשיווק נמכרות מהחווה לפרימרה, ממכירותיה של פרימרה. 

 . 2008רה להפיץ בראשית ר החדש שבכוונת פרימהמוצ ESLבקבוצת צ'אם קיים ידע בעיבוד  פרימרה. שגם רוכשים מ

43%

21%

11%

10%

3%

12%

Medical Nutrition Food Product Animal Nutrition*

Sports Nutrition Pharma OTC Food Ingredient

`
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 לחובות מסופקים ואבודים בקבוצת צ'אם נמוכות מאודהוצאות 

מסתכמות  2004מאז ראשית ההוצאה לחובות מסופקים אשר נרשמה בדוחות הרווח וההפסד של חברות קבוצת צ'אם 

מריכוזיות  ה חלקיק הפרומיל ממכירות החברות, פועל יוצאשנה, סכום שמהוובלהד בכל עשרות אלפי דולרים ב

 במכירות לחברות גדולות. 

 יחסים פיננסייםבארץ ובארה"ב. החברה מחויבת לשמירה על מלווים קשר עסקי טוב עם 

וצורך בגופים  השקעה נרחבת ברכוש קבוע אשר גוררת שיעורי חוב משמעותייםבייבת ומחוהחברה פעילה בייצור, 

צמיחה. החברה ממומנת ע"י משקיעים בבורסה בתל  נויותהזדממלווים אשר יממנו את פעילותה השוטפת וכן ניצול 

אשר מתוכו ₪ מיליון  100בהיקף של  2004הנפיקה חוב בשנת ₪(, מיליון  100 -אביב )ונסחרת בשווי שוק נוכחי של כ

מממנים נוספים ע"י ושם  שני בנקיםע"י פעילות צאם בארה"ב ממומנת . נפרעו שני התשלומים הראשונים מתוך שבעה

 JP, מול "ב, בהתאם להסכמים בעלי תוקף לטווח הזמן הבינוני והארוך. המהותי מבין ההסכמים הבנקאייםבארה

Morgan במו"מ לחידושו, המצביעים נאי ההסכם אשר סוכמו הוצגו ת דרוגיולמ , 2007חצי השני של תחדש ב, צפוי לה

 ESIכל נכסי החברה בארה"ב, חברת הבת על  לשעבודיםפרט . עם המלווה טובים עסקייםלהערכת מידרוג על קשרים 

התחייבה מול הלווים לשמירה על יחסי פיננסיים כתנאי לשיעורי ריבית משופרים.  (ובפרימרה IFP-בשמחזיקה בחווה, )

. 2006רעונות אג"ח שהחל להיפרע בשנת יברכוש קבוע, ולהחזר פ להשקעותשימש  FFOהמזומנים מפעילות תזרים 

. סך כולל של למרות שיש רווחים לחלוקה (שהסתיימה בהפסד) 2006בעלי המניות לא משכו דיבידנדים בשנת 

 אין מדיניות קבועה לחלוקת דיבידנדים.  מיליון דולר.  2.0-כ  2004-2005בשנים הדיבידנדים שנמשכו 

 סיכונים עסקיים 

חיריהם מצוטטים, ובעלי ערך מוסף נמוך. צ'אם מוכרת סל מוצרים ריכוזי הכולל בעיקר קומודיטיס, שמ

 תחום המזון אמנם מאופיים בסיכון הענפי נמוך, אך מחייב עמידה בסטנדרטים של הבטחת איכות המזון 

גם מחייב עמידה בסטנדרטים של הבטחת היגיינה ובטיחות במזון. חברות  אךתחום המזון מאופיינת בסיכון ענפי נמוך 

מרבית מוצרי הקבוצה הם קומודיטיס: אבקות ביצים . המחיר משמש גורם מפתח הקבוצה מתמודדות בתחרות שבה

סל . צ'אם מוכרת IFP-( וגם חלק מהאבקות שמיוצרות ב10%(, אבקות ירקות )12%מהכנסות הקבוצה(, ביצים ) 40%)

סל המוצרים   גיווןתוכנית האסטרטגית של החברה הכוללת הלהערכת מידרוג ונטול ערך מוסף.  מוצרים ריכוזי ביותר

 את המצב הקיים. הטמון בהם יש בה כדי לשפר  והגדלת הערך המוסף

 וסובל מעודף כושר ייצור שוק בוגר, הצומח בקצבים נמוכיםב פועלתפרימרה 

 2%-1%של נמוכים בקצבים לאחרונה השוק צומח  . ושירות מחיר, איכותבמתמקדת ם תחום אבקות הביציבהתחרות 

אינה מנצלת את מלוא עדיין פרימרה  בשנים האחרונותגידול בכמות הנמכרת החברה.  על אף  לפי מידע שמסרה בשנה, 

. 2003-2004ים בשנמוגברות השקעות כולו סובל מעודף כושר ייצור כתוצאה מחום הת. כושר הייצור במתקנים

 פרימרה היאם יותר: למתחרותיה של פרימרה גישה טובה יותר למקורות מימון, מפעלים גדולים יותר, ועובדים רבי

Michael Foodsבקבוצת ברות חלקן חאחת מעשר היצרנים הגדולים ביותר,
בין השאר גם שעוסק קונגלומרט מזון , 1

נתחי מחזיק ב, וESLובבעלותו חוות מטילות, מתקני ייבוש, מתקני ייצור תחום הביצים הפצה בווק ויד שוביעבייצור 

, אשר נובע בין השאר גם B2מדורג ע"י מודיס בדירוג ערך מוסף גבוהה בעלי במוצרים מזה שנים שוק משמעותיים 

אשר מושכים בעלי וגם מדיבידנדים גבוהים   Michael Foodsהמהווים שיעור מהותי במאזן של נכסים לא מוחשיים 

 מדלדלים את מקורותיה.ה Michael Foodsהמניות של 
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 ת הקבוצה. פרימרה אינה ספק בלעדי ללקוחותיה, קוחות מהותיים בכל חברוקיימת ריכוזיות בהכנסות מל

 במתכונתם מזה שנים קשרים אלה נמשכים ברם, . ללא התראה שויות להשתנותמלקוחותיה ע IFPהזמנות 

 -ותיה באותה שנה.  כמהכנס 30%נבעו מארבעה לקוחות, אחד מהם היווה  2006כמחצית מהכנסות פרימרה בשנת 

מהכנסות  70%-מההכנסות בשנה זו. כ 37%-עו מארבעה לקוחות, אחד מהם היווה כנב 2006בשנת   IFP מהכנסות 75%

יש   IFP-מההכנסות החווה בשנה זו.  אמנם ל 30% -נבעו מארבעה לקוחות, אחד מהם היווה כ 2006החווה בשנת 

כאשר בשנת  הודגמה. רגישות זו בעתיד הרב צבר ההזמנותלגבי גודל חוזים עם חלק מלקוחות אלה, אך אין וודאות 

כי . יש לציין ובסביבה התחרותית של המוצר המיוצר עבורהפסיק להזמין, כתוצאה משינוי  IFPלקוח א' של  2005

טווח פועלת בכיוון הנכון להרחבת  IFP. להערכת מידרוג, שינוי בהרכבתוך כעבור חודשים ספורים ההזמנות חודשו 

 IFP-לשאת פירות: ל ר מצומצם של לקוחות. המאמץ כבר החלעל מנת להפחית את התלות במספוהשירותים המוצעים 

אשר כולל   IFPשל  PIPE-LINE -, ומוכן הוצג למידרוג הבארה"במן הגדולות חברת מזון  -חדשלקוח  2007נוסף בשנת 

רשימה של לקוחות פוטנציאליים שהם חברות מזון מן הגדולות בארה"ב אשר תהליכי המכירה להסתיים במהלך 

גדולות בתחום מוצרי המאפה גדולות בתחום מוצרי המאפה . הלקוחות המהותיים של פרימרה הם חברות 2007-2008

  שוק היפני.ב קוחלאשר עימם אין הסכמי בלעדיות פרט ל

 לתהליכי העיבוד   הגלםמ כרבע: פרימרה רוכשת מספק אחד חומרי גלם בתחום הביצים ריכוזיות ברכש

קשר זה נמשך כבר שנים אשר בו היא משתמשת לצורך ייבוש ביצים.  מר הגלם מחו כרבעפרימרה רוכשת מספק א' 

רימרה לא גם הרחבת בסיס המוצרים שמוכרת פ ועל כןESL אותו חומר גלם נדרש גם למוצר החדש במתכונת זו. 

ים ומתאפיינ מתקיימים מזה שנים  ספק א'תשפר תלות זו. הנהלת החברה מסרה למידרוג כי הקשרים העסקיים עם 

 ההנהלה אינה רואה בכך סיכון עסקי.  על כן אין וכי בגמישות ובשותפות ארוכה 

שיפור ברווחיות את העשויה לעכב את הצמיחה בהכנסות ו  ESLהאטה אפשרית במימוש התוכנית לשיווק

 פרימרה 

יקות בדכשישה חודשים בעזרת מכונה אחת אשר נרכשה לאחרונה, ומבצעת מזה  ESLפרימרה מתכוונת לייצר 

 היקף הבדיקות הוארך ועל כן על מנת להגיע למוצר שתואם את מוניטין פרימרה באיכותו. תהליכי הייצור ושיפורים ב

. להערכת מידרוג תקלות ועיכובים נוספים בתחילת 2008נדחה מועד ההשקה המתוכנן אל הרבעון הראשון בשנת 

אשר מגלם שיעורי רווח גולמי ותפעולי  ESL -מההשיווק שעשויים להתרחש ידחו את הגידול ברווחיות פרימרה 

בייצור נוזלי הביצים נצבר ידע גבוהים מאבקות הביצים בזכות הערך המוסף הגבוהה ביותר שטמון בו. בקבוצת צ'אם 

   .ייצור הושלמוהמהכנות  75%-הנהלת החברה מסרה כי כ מזה זמן גם מפעילותה בארץ וגם מחברה קשורה בתורכיה. 

שימוש בטכנולוגיות תוך נוספים שירותים החלה לספק ללקוחותיה  IFP. אגלומרציהמתרכז ב IFPמוניטין 

 נוספות 

אחד משני המפעלים תוך הכפלת שטחו והוספת מערכות בקרת אקלים כך את  IFPבמהלך השנתיים האחרונות הרחיבה 

יכולות גם  המורחבות כוללות כיום הייצוריכולות טווח שבאפשרותה לאחסן המוצרים המיוצרים על ידה עד להפצתם.  

Stick-pack-ת אריזה בויכוללאחרונה התווספו גם . אינקפסולציה-ערבוב, מיקרו
מיתרון הראשוניות  IFPוכך נהנית  12

((First Move Advantage.  והיא תשמש את שבעה מיליון דולר כבשנתיים האחרונות הסתכמה בסך ההשקעהIFP  בעתיד

להערכת . אריזת המוצרים באריזות לצרכןמהנוסחה ועד ללקוחותיה:  Turn-keyתרונות פלספק כוונתה לבהתאם 
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: מדען מזון בתחום האבקות, מידרוג בטווח הזמן הבינוני יידרש עיבוי כח האדם בתחום פיתוח הפורמולות הכולל כיום

במו"פ רב ניסיון מקצועי  בעלמומחה בנוסף נשכרים שירותי יועץ , כאשר שנים, ומספר טכנאים 4העובד בחברה מזה 

 בתחום האבקות ונעשים מאמצים לאתר פורמולטור לאיוש משרה קיימת אשר העובד בה פרש לאחרונה.   

 יכונים פיננסיים  ס

אשר רשמו גלם החירי תהליכי קונסולידציה. רווחיותה רגישה לשינויים במהעובר תחום בפועלת פרימרה 

   וודאיותאינן בטווח הקצר  מגמות המחירים. תיות ההיסטוריתמהעונבשנים האחרונות תנודות החורגות 

פי שלושה עקב עודף ביקושים בשוק הקמעונאי למוצרים עתירי  2003מחירי הגלם לייבוש ביצים עלו במהלך שנת 

מטילות אשר  -של "דיאטת אטקינס". כתוצאה, נעשו השקעות נרחבות בחוות לולי תפרוטאינים כתוצאה מהפופולאריו

. עודפי ההיצע של ביצים,  2004ו בציוד ייצור מתקדם. השקעות אלה נמשכו עד לשינוי מגמת הצריכה במהלך שנת מוכנ

להגדלת מרחב המחייה של כל  UEPעקב אורך חיים של  מטילה  ובגלל יישום תוכנית  2006החלו לרדת רק  במהלך 

ומהווים בסיס   Urner Barryמצוטטים ע"י  מהחוות בארה"ב.  מחירים בשוק הביצים 80%מטילה אשר מקיפה כיום 

לתמחור עסקאות.  מגמות מחירים לא ברורות ומרווחי הרווח הנמוכים בתחום הביצים מחייבים ניהול מלאי הדוק 

ותמחור קפדני על מנת לאפשר לחברה למכור במחירים המגלמים רווח. להערכת מידרוג מגמות המחירים בטווח הקצר 

 ליך על המשך מגמות הרווחיות. אינן ברורות והדבר מש

 :  2007ועד יוני  1992החל בינואר   -השנים האחרונות 15-חירי הביצים בלהלן גרף המתאר את מ

Breaking Stock Eggs
(Urner Barry - Low end market)
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תנאים מחמירים במתקנים ובסביבת הייצור לשמירה על ייצור ולצורך מהותי ומתמשך בהשקעה בציוד 

   ווח הזמן הארוךאשר פירעונו יימשך לתוך ט הגוררים שיעורי חוב משמעותיים

דבר הגורר צורכי מימון הקיבולת  חברות הקבוצה פועלות בתחום הייצור המאופיין בהשקעות בציוד, חידושו, והרחבת

אשר ותיו בהתאם ללוחות סילוקין חוב גורר צורך בתזרים הכנסות מספק לפירעונ. מימון צרכי ההשקעה במשמעותיים

פרימרה פועלת בתחום שהשינויים הטכנולוגיים בו מעטים וההיפך נכון לגבי  לתוך טווח הזמן הבינוני והארוך.כים נמש

IFP בעלי כפופה לפיקוח ע"י גופים רגולטוריים  פעילות הקבוצה בתחום המזוןחום חדשני ודינמי. שפועלת בת

מחייבת ן  המזון, רכיבי המזון, ותוספי המזומול לקוחות מהגדולים בתחום מחמירים. גם פעילות הקבוצה סטנדרטים 

הנדרשות בטווח הזמן . השקעות State-of-the-Art-facilities)ה יהיו ברמה הגבוהה ביותר )ייצור וסביבתהמתקני ש

משכת שתנבע משימוש ומתעקב צורך ברמת הכנסות מינימאלית בעתיד עשויות להכביד על שורת הרווח שלה  הנוכחי

 ברכוש קבוע זה.   

 לטובה  ים בולט םאחרונות אינכיסוי החוב בשלוש השנים ה ייחס
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אינם בולטים לטובה, וזאת  (EBITDA-CAPEX)-ול, EBITDA-ל,  FFO -לשל החברה נטו יחס כיסוי של החוב הפיננסי 

הרעה הדרגתית שחלה ברווחיות החברה בשלוש השנים האחרונות אשר היא  סיבה נוספת. הכתוצאה מרמת מינוף גבוה

מיליון  57-, הוא כ31.3.2007סך  החוב הפיננסי בתאריך  . FFO-וה EBITDA-ה סךהורידה את סך הרווח התפעולי, 

מיליון דולר הכולל מרכיב של חוב לזמן קצר בסך  53מיליון דולר מזומנים, מתקבל חוב פיננסי נטו בסך  4דולר, ובקיזוז 

 יגה החברה יחסי כיסוי טובים. ברבעון הראשון הצמיליון דולר.   17-של כ

 Q1 כיסוי  , צ'אם )אלפי דולר(  יחסיתזרים 
2007 

Q1 
2006  2006 2005 2004 

  2,565  21 (686) (560)  1,746 רווח נקי

FFO 3,655  (124) 3,146  4,085  8,632  

CFO 1,794  (914) 1,708  6,279  6,203  

FCF 774  (2,221) (5,161) 1,214  1,816  

EBITDA 4,790  533  7,426  6,200  12,633  

CAPEX 1,020  1,307  6,869  3,703  3,751  

  50,392  49,199  55,272  50,026  56,863 סה"כ חוב פיננסי

  48,078  45,465  51,464  47,641  53,012 חוב פיננסי נטו

       יחסי כיסוי

  FFO  3.89  neg 17.57  12.04  5.84 -חוב פיננסי ל

  FFO  3.63  neg 16.36  11.13  5.57 -חוב פיננסי נטו ל

 EBITDA  2.97 23.46 7.44 7.94 3.99 -חוב פיננסי ל

 EBITDA 2.77 22.35 6.93 7.33 3.81-חוב פיננסי נטו ל

 EBITDA-CAPEX 3.77 neg 99.23 19.70 5.67 -חוב פיננסי ל

 EBITDA-CAPEX 3.52 neg 92.39 18.21 5.41 -חוב פיננסי נטו ל

 אופק הדירוג   

 מים אשר עשויים לשפר את הדירוגגור

  שיהוו היקף מהותי מהכנסות החברהכך ממוצרים בעלי ערך מוסף גבוה צמיחה בהכנסות  

  גידול משמעותי בחלקה שלIFP בהתאם לתוכנית האסטרטגית גידול ברווח התפעולי קבוצה, תוך בפעילות ה

 שהוצגה למידרוג

 

 גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג 

 30% -סך מאזן מתחת ל)חשבונאי( מתוך הון עצמי ר שיעוירידה ב 

  לז"א חוב הרעה ביחסי הכיסוי-FFO  

 ביחס כיסוי החוב הפיננסי ל עליה- EBITDA-CAPEX 5.5-ל מעל 

 ירידה בסך הרווח התפעולי ב-IFP  2006מרמתו בשנת   

  שיעבוד נכסי נדל"ן עודפים אשר בבעלות צ'אם בארץ 



 

 < < < דוח אנליטי    14
 
 

 ניתוח פיננסי

בעלייה צאה מירידה במחירי מכירה שלוותה וכת 2006ועד  2004ממכירות החל בשנת נסות ירידה בסך ההכ

  ברבעון הראשון השנהשיפור . IFPשל  שינויים בהזמנות מלקוח מהותיבובפרימרה ובחווה בכמות הנמכרת 

  -של כ הלומר ירידכ, מיליון דולר 26סך כולל של ב  2006 -ו 2005, 2004במהלך השנים התכווצו הכנסות קבוצת צ'אם 

 מירידה במכירות החברה הבת פרימרהת נובעמיליון(  19ירידה בהכנסות )המרבית בתקופה זו. ממכירות הקבוצה  30%

גם . באותה תקופה 10%ר מצטבר של ובשיע -מהלך אותה תקופה ב ונמכרמוצרים העיקריים שעליה בכמות הלבמקביל 

שנת החל ב, אשר מהותילקוח שינוי בתנאי ההזמנות של מכתוצאה ₪ ון בסך שישה מילי ירדו בתקופה זו IFPהכנסות 

. מכירות חוות הלולים בתקופה זו ירדו בעצמו ועל חשבונו את חומר הגלם הדרוש לצורך ייצור הזמנותיו לרכוש  2005

ל בסיס עים עשר נקבאביצים(  מפיצילקוחות החווה )מחירי המכירה ל בגלל  במצטבר בסך מיליון דולר והיו תנודתיות

חמישה לקוחות חמישה וכן תלויים באופי תנאי הסחר שיש לחווה עם  Urner Barry פרסומים של גוף אובייקטיבי 

ההכנסות ברבעון הראשון  בכל שנה.  10% -בכלקוחות מהותיים כמות הביצים שמכרה החווה עלתה במהלך תקופה זו 

 קו מעלייה במחירי הגלם.גידול  בקצב המכירות אשר נובע בחל משקפות 2007של 

עקב עודפי ביקוש והיצע בתחום הביצים,  2006שחיקה הדרגתית ברווחיות הקבוצה עד כדי הפסד נקי בשנת 

 בשני הרבעונים האחרונים.  ו דרמטיתהשתפרשיעורי הרווחיות . IFPהזמנות מלקוח מהותי של שינויים ב

כאשר בשנתיים האחרונות ניכרת ירידת מדרגה ברווח , מוכיםנ 2004-2006בשנים הרווח הגולמי בצ'אם  ישיעור

וכללו מרכיב לא תזרימי  2006. הוצאת המימון היו כבדות במיוחד בשנת EBITDA-התפעולי. ירידה נכרת גם בשיעורי ה

מיליון דולר כתוצאה מייסוף בשער השקל מול הדולר )כתוצאה משיערוך הסכום הדולרי של אגרות החוב(,  1.5-של כ

 2005כתוצאה ממגמת שער חליפין הפוכה בשנת  2005מיליון דולר בשנת  1.3כנסות מימון לא תזרימיות בסך לעומת ה

בהפסד  2006שנת . צ'אם סיימה את (לדולר ₪  4.5שער הדולר מעל  לעלייתוהוא צמוד  2004 )האג"ח הונפק בשלהי שנת 

 2.6-, ורווח של כ2005ר, לעומת כמעט איזון נקי בשנת ולמיליון ד 2.0-מיליון דולר לאחר תקבולי מס בסך כ 0.7 -בסך כ

רווחיות גבוהים  שיפור ושיעורי הרווחיות הציגו נתוניניכר  2007ברבעון הראשון של  . 2004מיליון דולר בשנת 

  משמעותית בעבר גם עקב עלייה במחיר הגלם אשר לא נמשכה לתוך הרבעון השני. 

מגמות הרווחיות בפרימרה. ההרעה בתוצאות פרימרה נובעת ממספר מ מושפעותתוצאותיה הכספיות של הקבוצה 

בעייתי אשר מנע יהול מלאי והחרחק הרב בין המפעלים, הגדלת כמויות המכירה תוך נ עלייה במחירי ההובלהגורמים: 

ים בשוק שינויים חריגעקב  חריגים ביחס לעונתיות הרגילהותוצ"ג סביבת מחירי גלם מהחברה רווח על מכירות אלה, ו

)דיאטת אטקינס( וקיטון הדרגתי בהיצע החל בשנת  2003-2004הגלם בשנים האחרונות שהחלו בעודפי הביקוש בשנים 

מאופיינת בשיעורי רווח  EPI .IFP -כתוצאה מהפעלת תוכנית להקטנת מספר המטילות בלולים קיימים ע"י ה 2005

למשך מלקוח עיקרי הפסקת הזמנות עקב  2005בשנת  ות, אך סבלה מירידה ברווחיבכללותה קבוצהגבוהים יותר מה

. הרווחיות הגולמית בחווה נמוכה מהקבוצה וכאמור החווה רשמה ות אח"כההזמנ יבהרכבמספר שבועות ושינוי 

כתוצאה ממחירי מכירה נמוכים בענף, ואופי ההסכמות עם חמישה לקוחות ו )לאחר תקבולי מס( זבתקופה ים פסדה

 מסך ההכנסות.  70%-עלייה במחירי הגלם )מזון לעופות( אשר מהווים כיתה מהותיים. כמו כן ה
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   נתוני רווחיות :  , צ'אםקבוצת 

 Q1 2007 Q1 2006  2006 2005 2004 באלפי דולר 

        

  131,158  107,983  104,847  24,286  34,071 הכנסות ממכירות 

  17,464  11,497  13,485  1,897  7,007 רווח גולמי

  7,963  1,258  2,475 (625)  3,503 רווח תפעולי
EBITDA  4,790  533  7,426  6,200  12,633  

 (4,358) (2,318) (6,130) (774) (1,547) מימון נטו

  2,565  21 (686) (560)  1,746 רווח נקי 

        
   17.7%- 2.9%-  11.4% שיעור השינוי  בהכנסות 

 13.3% 10.6% 12.9% 7.8% 20.6% רווח גולמי
 6.1% 1.2% 2.4% 2.6%- 10.3% רווח תפעולי

 2.0% 0.0% 0.7%- 2.3%- 5.1% רווח נקי

 

עליה קלה  , 2004והמהירביחס לשנת  ביחס השוטף היריד, ההון החוזר מתוך ההכנסותיציבות בשיעורי 

 בימי לקוחות ויציבות בימי מלאי וספקים 

שיעור ההון החוזר ל החברה מממן רכוש קבוע ועל כן גם עיקר הוצאות המימון משרתות אותו. מרבית החוב הפיננסי ש

עליה נרשמה . 0.85לבין  0.65, והיחס המהיר נע בין 1.5 -, היחס השוטף גבוהה מ28%לבין  22%מההכנסות נע בין 

ם נעים י. ימי הספק2007ון של ימים בקצב שנתי ברבעון הראש 45-לכ 2004ימים בשנת  35-הדרגתית בימי הלקוחת מכ

 . 2007בקצב שנתי ברבעון הראשן של  81לבין  2004בשנת  73ימים. ימי המלאי גבוהים ונעים בין  32ן ימים לבי 22בין 

 )$$ Q1 2007Q1 2006 200620052004נזילות , צ'אם )אלפי 

32,10727,56428,63725,48228,433צרכי הון חוזר

24%28%27%24%22%צרכי הון חוזר להכנסות

1.691.721.581.512.50יחס שוטף

0.850.760.700.651.15יחס מהיר

4540443635ימי אשראי לקוחות

2423323122ימי אשראי ספקים

81931029173ימי מלאי

4%2%4%4%2%מזומן מסך מאזן

 

שיעורי חוב גבוהים המממנים השקעות נרחבות ברכוש קבוע במקביל לפחת. לאחרונה הוגדלו מסגרות החוב 

  בבנקים ומלווים אחרים בארה"ב

בתקופות  CAPמה 60%עד  56%המהווים מיליון  דולר,  53מיליון דולר עד  45ברמות של  2004החוב בקבוצה נע מאז 

ים ל. הקבוצה רושמת הוצאות פחת ובמקביל מבצעת השקעות נוספות בחידוש ציוד הייצור ובהרחבת המפעואל

 דולרמיליון  4-כ) IFPח הייצור במפעלי בקבוצה: מרבית ההשקעות בשנים האחרונות הו בציוד ייצור ובהרחבה שט

 Stickשל( על מנת לעמוד בדרישות המחמירות של יצרני מזון גדולים עימם קשורה החברה, בקו אריזה חדש 2006בשנת 

Packing ב-IFP (. 2006-2007בשנים מיליון דולר  2-)כבפרימרה מיליון דולר(, בקו ייצור חדש שני  2-)כ 
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אלפי דולר

 Q1 2007 פרופורמה

Q1 2007Q1 2006 200620052004עם מיחזור

16,93813,74616,26915,7005,847חוב פיננסי זמן קצר 

39,92536,28039,00333,49944,545חוב פיננסי זמן ארוך 

59,86356,86350,02655,27249,19950,392סה"כ חוב פיננסי 

32,67732,67730,97630,91731,40232,851הון עצמי 

110,436107,43697,313105,04899,399100,935סך מאזן 

CAP98,76095,76087,47292,37887,08689,930

30%30%32%29%32%33%הון עצמי / למאזן

CAP -61%59%57%60%56%56%חוב פיננסי ל

 54%53%51%53%49%50%חוב פיננסי לסך מאזן

  2004שנצברו בשנים שעד  מהמאזן בשנים האחרונות, כמחציתה רווחים צבורים 30%-רמת הון עצמי של כ

בשנים האחרונות. יש לציין כי ההון העצמי המאפיין את  32%לבין  29%ההון העצמי בקבוצה נע בשיעורים שבין 

של החברה ההון העצמי . 20%-18%נע בשנים אלה בשיעורים שבין  ESIהפעילות בארה"ב המרוכזת בחברת האחזקות 

 , ואילו בשנים האחרונות לא נרשמו רווחים שוטפים.2004נצבר בשנים שלפני 

 אין נכסים עודפים בפעילות בארה"ב. בישראל כיום נכס מניב אחד וקרקעות חקלאיות

במאזן החברה קיימים נכסים סמויים נכס מניב המושכר בהסכם ארוך טווח לשותפות אשר בה מחזיקה החברה 

מיליון  3 -, אחזקות במפעל התבלינים בדרום הארץ אשר בכוונתה למכור ושוויו להערכתה הוא כ33% -בשיעור של כ

מיליון דולר  6-דולר. בנוסף מחזיקה החברה בקרקעות חקלאיות בבנימינה, לפי הערכות החברה סך הנכסים העודפים כ

 מעבר  לשווים בספרים. 

  רווחיותשחיקה בחקו בהדרגה במקביל לנש,  FFO-רמפעילות לפני שינויים בהון חוזתזרים 

לרמה של כמחצית  2006, בשנת FFO, התזרימים לפני שינויים בהון חוזרה ברווח הנקי נשחקו גם במקביל לשחיק

נותר חיובי חרף עלייה בצורכי ההון החוזר במרבית התקופות.  CFO, התזרים מפעילות שוטפת 2004מגודלם בשנת 

 2002-2006בשנים מיליון דולר בשנה,  4.5-רכוש קבוע, ייצור  בסך ממוצע של כרכישת שוטפות לטובת לחברה הוצאות 

שופרו יחסי הכיסוי במידה ניכרת  2007ברבעון הראשון של שנת . יחסי כיסוי החוב אינם בולטים לטובה. 2002מאז שנת 

 בשל הגידול החד בתזרים המזומנים השוטף. 

 Q1 ( תזרים ויחסי כיסוי , צ'אם )אלפי דולר
2007 

Q1 
2006  2006 2005 2004 

        

  2,565  21 (686) (560)  1,746 רווח נקי

 6,067 4,064 3,832 436 1,909 התאמות ללא שינויים בהון חוזר

FFO 3,655  (124) 3,146  4,085  8,632  

 (2,429) 2,194 (1,438) (790) (1,861) שינויים בהון חוזר

CFO 1,794  (914) 1,708  6,279  6,203  

EBITDA 4,790  533  7,426  6,200  12,633  

 (4,358) (2,318) (6,130) (774) (1,547) הוצאות מימון
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CAPEX 1,020  1,307  6,869  3,703  3,751  

DIV 0  0  0  1,362  636  

FCF 774  (2,221) (5,161) 1,214  1,816  

  50,392  49,199  55,272  50,026  56,863 סה"כ חוב פיננסי

  48,078  45,465  51,464  47,641  53,012 חוב פיננסי נטו

        

       יחסי כיסוי

  FFO  3.89  neg 17.57  12.04  5.84 -חוב פיננסי ל

  FFO  3.63  neg 16.36  11.13  5.57 -חוב פיננסי נטו ל

 EBITDA  2.97 23.46 7.44 7.94 3.99 -חוב פיננסי ל

 EBITDA 2.77 22.35 6.93 7.33 3.81-חוב פיננסי נטו ל

 EBITDA-CAPEX 3.77 neg 99.23 19.70 5.67 -חוב פיננסי ל

 EBITDA-CAPEX 3.52 neg 92.39 18.21 5.41 -חוב פיננסי נטו ל
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 הגדרות בסיסיות ליחסים פיננסיים

 הגדרה (Englishמושג ) מושג )עברית(

 הכנסות נטו )בניכוי הנחות ( מדוח רווה"פ Net Income הכנסות נטו

 במאזן נטוסך נכסי  Assets נכסים

חוב לזמן קצר+ חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך+ חוב  Debt חוב פיננסי

 לזמן ארוך+ חבויות בגין ליסינג

ב חוב לזמן קצר+ חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך+ חו Net Debt חוב פיננסי נטו

השקעות  -מזומון ושווי מזומן-לזמן ארוך+ חבויות בגין ליסינג

 לזמן קצר

חוב+ הון עצמי+ זכויות המיעוט + מניות בכורה )לפי ערך פדיון(  Capitalization (CAP) בסיס ההון

 + מסים נדחים 

תזרים מזומנים 

 מפעילות

Cash Flow from 

Operation (CFO) 

 ת שוטפת מהדוח המאוחד.תזרים מזומנים מפעילו -1הגדרה 

תזרים הכולל את כל הפעולות פרט לפעולות השקעה  -2הגדרה 

 ומימון.
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 סולם הדירוג

דרגת 
 השקעה

Aaa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, מהאיכות הטובה
 ביותר וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי. 

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aa ,הן, על פי שיפוטה של מידרוג, מאיכות גבוהה
 וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאד.

A  התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה
 האמצעית, וכרוכות בסיכון אשראי נמוך.

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוגBaa שבות כרוכות בסיכון אשראי מתון. הן  נח
כהתחייבויות בדרגה בינונית, וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים 

 מסוימים.

דרגת 
השקעה 

 ספקולטיבית

Ba  התחייבויות המדורגות בדירוגBa  הן, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות אלמנטים
 ספקולטיביים, וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי.

B  בדירוג התחייבויות המדורגותB  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות, וכרוכות
 בסיכון אשראי גבוה.

Caa  בדירוג   התחייבויות המדורגות Caa הן, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלות מעמד חלש
 וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד.

Ca  התחייבויות המדורגות בדירוגCa  במצב של הן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות
 עם סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית. ,חדלות פרעון או קרובות לכך

C  התחייבויות המדורגות בדירוגC  הן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של
 חדלות פרעון, עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית.

 
 

' מציין שאגרת החוב 1. המשתנה 'Caaועד  Aa -מקטגוריות הדירוג מבכל אחת  3 -ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 

' מציין שהיא נמצא באמצע 2מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '

 .המצוינת באותיות' מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלו, 3קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה '
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 www.midroog.co.il, 03-6855002פקס  ,03-6844700טלפון 

 

 2007למדרוג בע"מ )להלן: "מידרוג"(. כל הזכויות שמורות

 

 ש מסחרי ללא הסכמת מידרוג, למעט לצרכים מקצועיים תוך ציון המקור ו/או לצורך החלטת השקעה.אין להעתיק, לצלם, להפיץ או לעשות כל שימו

כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים. מידרוג אינה בודקת באופן 
יתותו של המידע )להלן: "המידע"( שנמסר לה  והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצורך קביעת עצמאי את נכונותו, שלמותו, התאמתו, דיוקו או אמ

 הדירוג על ידי נטו המדורגת. הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת, על כן מומלץ לעקוב אחר עדכונו או
. הדירוגים המתבצעים על ידי מידרוג הנם בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם www.midroog.co.ilשינויו באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו : 

מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים, ואין להתייחס אליהם בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות 
אחרים. דירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר, כגון מחירן או תשואתן של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים 

אחרת הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון. כל דירוג או חוות דעת 
לטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו, ובהתאם, שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל הח

כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ערב, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר 
נפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור. מידרוג מצהירה בזאת שהמ

 נעשה דירוג, התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג

 


