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אודות המנפיקה
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )להל":אפריקה השקעות" או "החברה"( הינה חברת השקעות
המתמקדת ,ישירות ובאמצעות חברות בנות ,בתחו ייזו נדל" למגורי ונדל" מניב בישראל
ובחו"ל .בשני האחרונות הרחיבה אפריקה השקעות ,ישירות ובאמצעות חברות בנות ,את פעילותה
בחו"ל והיא מוסיפה ומגבירה את פעילותה הבינלאומית באמצעות השקעות בשווקי קיימי וכניסה
לשווקי חדשי .הפעילות הבינלאומית כוללת ייזו ובנייה של נדל" למגורי ,נדל" מניב וקניוני.
מוקדי ההשקעה של החברה ה ארה"ב ,רוסיה ומזרח אירופה .החברה פועלת במוסקבה החל מסו
שנות ה! 90ועד כה השלימה ש מספר פרויקטי בתחו הנדל" המניב והנדל" למגורי .בשנה
האחרונה הגדילה החברה את השקעותיה בכל שווקי היעד .מר לב לבייב הינו בעל השליטה בחברה
המחזיקה כ! 74.94%מהו המניות ומזכויות ההצבעה ומכה כיושב ראש החברה .בחודש דצמבר 2007
הודיעה אפריקה ישראל על סיו תפקידו של מנכ"ל החברה מר ארז מלצר שהחל בתפקידו באוגוסט
 .2006במקומו של מר מלצר מונה כמ"מ מנכ"ל מר נדב גרינשפו המכה כדירקטור בחברה.
החברה מעוניינת להנפיק ניירות ער* מסחריי) 1להל" :נע"מ"( ,בהיק של עד  600מיליו  .,הדירוג
מתבסס ,בי היתר ,על מסגרות אשראי שניתנו לחברה מהבנקי ,שתוקפ צפוי להתחדש ב !
 .30.6.2008במידה ומסיבה כלשהי מסגרות אלו לא יחודשו ותיפגע נזילות החברה ,החברה תפרע את
הנע"מ.

דירוג לזמן קצר  -כללי
הדירוג לזמ קצר מבוסס על הדירוג לזמ ארו* של החברה ועל ניתוח הנזילות שלה .ניתוח הנזילות
כולל ,בי היתר ,בחינת מסגרות האשראי הפנויות שקיבלה החברה מהבנקי ,מערכת היחסי ע
הבנקי ,ניתוח פעילות החברה ,המזומני מפעילותה השוטפת ועוד .כל אלה מעידי על החוזק
הפיננסי של החברה ועל יכולתה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות.

 1ניירות הער* המסחריי ירשמו במערכת הנש"ר של הבורסה לניירות ער* בתל אביב.
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שיקולים עיקריים לדירוג לזמן ארוך
פיזור גבוה של השקעות באזורי גיאוגרפיי בעלי מאפייני סיכו שוני ,על פני מספר רב של נכסי נדל"
בעלי מאפייני סיכו שוני; מרכיב גבוה של נכסי נדל" מניב במיצוב גבוה ,התורמי תזרי מזומני יציב
ומשמעותי ,ומאופייני בפיזור שימושי ושוכרי; מרכיב גבוה של פעילות בארה"ב המאופיינת ביציבות
כלכלית גבוהה מאוד; בעל מניות אסטרטגי ובעל תרומה ניכרת לפיתוח העסקי; תזרימי מזומני יציבי
מנכסי מניבי ,המאופייני במיצוב גבוה ובתפוסה גבוהה; איתנות פיננסית הולמת את רמת הדירוג,
המתבטאת ביחס החוב ל!  CAPוביתרות נזילות גבוהות; הוכחת יכולת יישו של מהלכי עסקיי
ופיננסיי מוצלחי אשר חיזקו את האיתנות הפיננסית; נגישות טובה לשוק ההו ונכסי לא משועבדי
בהיק משמעותי תורמי לגמישות פיננסית גבוהה.
תחו ייזו הנדל" מאופיי בסיכו עסקי גבוה הנובע מחשיפה גבוהה לשינויי ברמת הביקושי
ובאווירה הכלכלית בפרק הזמ שבי ההשקעה בקרקע ועד למכירת הנכסי; תרומת פעילות הנדל"
למגורי הינה תנודתית באופייה ,בשל השונות הגבוהה בהיק הפרויקטי ,ברווחיות ובקצב ביצוע;
החברה מצויה בתנופת השקעות ותזרימי המזומני מפעילות שוטפת הינ חלשי ותנודתיי בשל מרכיב
גבוה של פרויקטי המצויי בשלבי פיתוח ראשוניי; חשיפה לשינויי חדי באווירה הכלכלית בארה"ב,
המהווה יעד השקעות מרכזי בשני האחרונות .ע זאת ההשקעות הקיימות והעתידיות בארה"ב מפוזרות
במדינות בעלות מאפייני שוני מאוד; חשיפה הולכת וגדלה לשוק הרוסי המאופיי ביציבות פיננסית
נמוכה וברמת סיכו גבוהה ,לצד ביקושי ערי לנכסי .לחברה הכרות טובה מאוד בשוק זה ,ניסיו רב
ופלטפורמה תפעולית רחבה.

ניתוח הנזילות של החברה
לחברה קיימות מסגרות אשראי שקיבלה מבנקי שוני .הדירוג מותנה בשמירה על מסגרות פנויות
בהיק של לפחות  491,000אלפי ש"ח עד למועד פירעו הנע"מ.
מזומני בקופה – בניתוח הנזילות נלקחו בחשבו מזומני בחברה ומזומני הניתני למשיכה בחברות
בנות ,בי כנגד יתרות חו"ז ובי בגי בעלות מלאה.
הכנסות ממכירת נכסי בניכוי מס – נלקחו בחשבו מכירות נכסי ,ביניה בלוק  ,42אשר הוצא דיווח
מיידי לבורסה בגי עסקה זו.
מימו מחדש – החברה התקשרה ע בנקי למימו מחדש של מספר נכסי.
החזר מס – לחברה החזרי מס בס* כולל של כ!  30מיליו .,
כמו כ ,נבחנו התחייבויותיה של החברה לשנה הקרובה ,ה ההתחייבויות לזמ קצר וה ההתחייבויות
לזמ ארו* המשולמות בשנת .2008

סיכום
בהתחשב בדירוג החברה לזמ ארו* ומניתוח הנזילות של החברה ,עולה כי רמת נזילות החברה עומדת
בצורה טובה בדירוג לזמ קצר .P-1
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סול דירוג התחייבויות
דרגת השקעה

Aaa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מהאיכות הטובה
ביותר וכרוכות בסיכו אשראי מינימלי.

Aa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מאיכות גבוהה,
וכרוכות בסיכו אשראי נמו* מאד.

A

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו של הדרגה
האמצעית ,וכרוכות בסיכו אשראי נמו*.

Baa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baaכרוכות בסיכו אשראי מתו .ה נחשבות
כהתחייבויות בדרגה בינונית ,וככאלה ה עלולות להיות בעלות מאפייני
ספקולטיביי מסוימי.

השקעה Ba
דרגת
ספקולטיבית

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baה ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות אלמנטי
ספקולטיביי ,וכרוכות בסיכו אשראי משמעותי.

B

התחייבויות המדורגות בדירוג  Bנחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות ,וכרוכות
בסיכו אשראי גבוה.

Caa

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

Ca

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caה ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של
חדלות פרעו או קרובות לכ* ,ע סיכויי כלשה לפדיו של קר וריבית.

C

התחייבויות המדורגות בדירוג  Cה בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של
חדלות פרעו ,ע סיכויי קלושי לפדיו קר או ריבית.

מידרוג משתמשת במשתני המספריי  2 ,1ו!  3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ!  Aaועד  .Caaהמשתנה ' '1מציי
שאגרת החוב מצויה בקצה העליו של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ''2
מציי שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '3מציי שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו של
קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.

3

<<< דוח דירוג

הדירוגי לזמ קצר של מודיס' מתארי את יכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות לזמ קצר .את
הדירוגי נית להחיל על מנפיקי ,הנפקות ספציפיות ומכשירי פיננסי .ככלל ,התחייבויות לזמ קצר ה
התחייבויות לתקופה שאינה עולה על  13חודשי ,אלא א כ יצוי אחרת.
הגדרה

סמל
Prime - 1

מנפיקי )או מוסדות תומכי( המדורגי בדירוג  P-1ה בעלי יכולת טובה מאוד לעמוד
בהתחייבויותיה לטווח קצר.

Prime - 2

מנפיקי )או מוסדות תומכי( המדורגי בדירוג  P-2ה בעלי יכולת טובה לעמוד
בהתחייבויותיה לטווח קצר.

Prime - 3

מנפיקי )או מוסדות תומכי( המדורגי בדירוג  P-3ה בעלי יכולת בינונית לעמוד
בהתחייבויותיה לטווח קצר.
מנפיקי אשר אינ משתייכי לא אחת מהקטגוריות שלעיל.

N-P
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© כל הזכויות שמורות למידרוג בע"מ )להל" :מידרוג"(2008 .
אי להעתיק ,לצל ,להפי 3או לעשות כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוג ,למעט לצרכי מקצועיי תו* ציו המקור
ו/או לצור* החלטת השקעה.
כל המידע המפורט במסמ* זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי בעיניה לאמיני ומדויקי.
מידרוג אינה בודקת באופ עצמאי את נכונותו ,שלמותו ,התאמתו ,דיוקו או אמיתותו של המידע )להל" :המידע"(
שנמסר לה והיא מסתמכת על המידע שנמסר לה לצור* קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת .הדירוג עשוי להשתנות
כתוצאה משינויי במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת ,על כ מומל 3לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של
מידרוג שכתובתו .www.midroog.co.il :הדירוגי המתבצעי על ידי מידרוג הנ בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי
ה מהווי המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי מדורגי אחרי ,ואי להתייחס אליה
בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר או תשואת של אגרות חוב או של מסמכי מדורגי אחרי .דירוגי מידרוג
מתייחסי במישרי רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו אחר ,כגו הסיכו כי ער* השוק של החוב המדורג ירד עקב
שינויי בשערי ריבית או עקב גורמי אחרי המשפיעי על שוק ההו .כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג
צריכי להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ* זה או על ידי מי
מטעמו ,ובהתא ,כל משתמש במידע הכלול במסמ* זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל
מנפיק ,ערב ,אגרת חוב או מסמ* מדורג אחר שבכוונתו להחזיק ,לרכוש או למכור .מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי
של אגרות חוב או של מסמכי מדורגי אחרי או שבקשר ע הנפקת נעשה דירוג ,התחייבו לשל למידרוג עוד קוד
לביצוע הדירוג תשלו בגי שרותי הערכה ודירוג הניתני על ידי מידרוג.
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