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אמפל אמריק ישראל קורפורייש
דירוג סדרות

A3

רשימת מעקב

מידרוג מודיעה על הארכת רשימת מעקב בה מצוי הדירוג  A3של אג"ח )סדרה א'( ואג"ח )סדרה ב'( שהנפיקה אמפל
אמריק ישראל קורפורייש )"אמפל" או "החברה"(.
דירוג החברה הוכנס לרשימת מעקב נוכח עלייה בסיכו העסקי של המוחזקת המהותית  12.5%) EMGמהו המניות(
בשל עיכובי באספקת הגז ממצרי ופתיחת הסכ האספקה ע מצרי .1על פי דיווחי החברה ,החלה ביוני 2009
זרימת גז סדירה בצינור הגז ממצרי לנוכח חתימת תוספת להסכ בי  EMGלבי ספק הגז המצרי .התוספת להסכ
כוללת ,בי היתר ,שינוי מחיר רכישת הגז וקביעת מנגנו להתאמת המחיר מדי תקופה .שינויי אלה חייבו את EMG
להגיע להסכמות חדשות ע לקוחות עימ כבר נחתמו חוזי ובפרט ע חברת החשמל לישראל בע"מ )להל :חח"י(,
צרכ הגז העיקרי בישראל והלקוח היחיד אליו מספקת  EMGכיו .תיקו ההסכ בי  EMGלבי חח"י אושר ע"י
דירקטוריו חח"י א) כפו( לאישור האסיפה הכללית של חח"י שנקבעה ליו  .22/10/2009עיקרי התיקו הינ :הקטנת
הכמויות שמתחייבת חח"י לרכוש באמצעות הקטנת היק( התחייבות ה take or pay-לכ ,70% -עלייה במחיר הגז
וקביעת מנגנו לעדכו מחיר הגז מידי תקופה .יש לציי ,כי על פי דיווחי הנהלת החברה נשמר מרווח השיווק של EMG
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ומנגנו העדכו התקופתי הינו  back to backלהסכ בי  EMGלבי ספק הגז המצרי .במקביל ,שונה ההסכ בי
 EMGלבי דוראד ,תו) שמירה על מרווח השיווק של  EMGא) מועד תחילת האספקה נדחה ב 9-רבעוני לשנת .2013
מידרוג תוסי( לבחו את הדירוג של סדרות האג"ח א' ו-ב' בתקופה הקרובה ,לצור) הוצאת הדירוג מרשימת המעקב.
בתו) כ) ,מידרוג תבח את מידת הסיכו העסקי שכרוכה בפעילות  EMGלנוכח מתווה ההסכמות החדשות בי EMG
לבי ספק הגז ובי  EMGלבי לקוחותיה ,ככל שייקבע סופית ,כאמור לעיל .כמו כ תילקח בחשבו השפעת גילוי מאגרי
הגז הטבעי "תמר" ו"דלית" .מידרוג תערי) את מידת הוודאות בתזרימי המזומני שעשויי לנבוע לחברה משתי
האחזקות העיקריות כיו EMG ,ו-גדות מיכליות ומאגרי לחימיקלי בע"מ ,תבדוק את יחסי המינו( והנזילות הנגזרי
מכ) לצד בדיקת גורמי נוספי שיש בה להשפיע על יכולת הפירעו של החברה.
האג"ח הכלולות בפעולת דירוג זו:
סדרת
אג"ח
סדרה א'

שיעור ריבית
שנתית

הצמדה

יתרה ליו 30.6.09
)מיליוני ש"ח (

שנות פירעו
האג"ח

פירעו קר

5.75%

מדד

*251

2011-2015

שנתי

2012-2016
*540
מדד
6.60%
סדרה ב'
*דוחות החברה נערכי בדולר ועל כ יתרות האג"ח מחושבות לפי שע"ח  $/0ליו (3.919) 30/6/09

 1דוח מיידי קוד פורס בספטמבר  2008ונית לצפיה באתר מידרוג www.midroog.co.il

שנתי

היסטוריית הדירוג

אודות החברה
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אמפל אמריק ישראל קורפורייש ,היא חברה אחזקות ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב ובבורסת
נאסד"ק .אמפל נשלטת ע"י מר יוסי מימ ,המחזיק בשרשור בכ 60%-מהו המניות של החברה .יתרת המניות מוחזקת ע"י
משקיעי מוסדיי והציבור .לחברה אחזקה עיקרית בחברת ) ,("EMG") East Mediterranean Gas. Co (S.A.Eחברה
פרטית הרשומה במצרי ,בעלת זיכיו לאספקת גז טבעי בישראל ,בהיק( של כ ,BCM 115-באמצעות צינור גז ימי מאל
עריש לאשקלו ,שסלילתו הסתיימה בראשית  ,2008בעלות כוללת בס) כ 470-מיליו דולר .אמפל מחזיקה בשרשור בכ-
 12.5%ממניות  ,EMGמזה כ 4.3% -בשרשור באמצעות שותפות ע משקיעי מוסדיי שמחזיקי בשרשור כ 4.3%-ממניות
 .EMGיתרת מניות  EMGמוחזקות ע"י קבוצת מרחב שבשליטת מר יוסי מימ ) ,(8%משקיעי מארה"ב  -ס זל ודיוויד פישר
) ,(12%תאגיד אנרגיה הנשלט ע"י ממשלת תאילנד  ,(25%) PTTמשקיע ממצרי חוסיי סאל ) (28%וממשלת מצרי
) .(10%אמפל מחזיקה ג במלוא הו המניות של גדות מיכליות ומאגרי לחימיקלי בע"מ אשר עוסקת ,באמצעות חברות
בשליטתה ,ביבוא כימיקלי נוזליי ,המשמשי חומרי גל לתעשייה באמצעות אוניות צובר ,רוב חכורות ,המשייטות באזורי
הי התיכו ,אירופה ואמריקה .צוות הניהול הבכיר באמפל מכה בתפקידו מזה שני רבות ומסתייע מעת לעת באנשי מקצוע
וותיקי מקבוצת מרחב ,בעלי ניסיו עשיר במגוו תחומי התמחות .מר יוסי מימ מכה כמנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריו.

דוחות קשורי
מתודולוגיה לדירוג חברות אחזקה )פברואר (2008

סול דירוג התחייבויות
דרגת
השקעה

דרגת
השקעה
ספקולטיבית

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.

Ba

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.
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מידרוג משתמשת במשתני המספריי  2 ,1ו 3 -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa -ועד  .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.

דו"ח מספרCHA040909000M :
מידרוג בע"מ ,מגדל המילניו רח' הארבעה  17תל-אביב 64739
טלפו  ,03-6844700פקס www.midroog.co.il ,03-6855002
© כל הזכויות שמורות למידרוג בע"מ )להל" :מידרוג"( .2008
מסמ) זה ,לרבות פיסקה זו ,הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג על ידי זכויות יוצרי ודיני הקניי הרוחני .אי
להעתיק ,לצל ,לשנות ,להפי ,3לשכפל או להציג מסמ) זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.
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.
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הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת.
עדכוני ו/או שינויי בדירוגי מופיעי 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 .אי לראות בדירוגי הנעשי על ידי מידרוג כאישור לנתוני או לחוות דעת
כלשה או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ) ,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 .דירוגיה של מידרוג אינ
מותאמי לצרכיו של משקיע מסוי ועל המשקיע להסתייע בייעו 3מקצועי בקשר ע השקעות ,ע הדי או ע כל
עניי מקצועי אחר .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.
מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס אינבסטורס סרויס לטד) (Moody's Investors Service Ltd.).להל" :מודי'ס"(,
שלה  51%במידרוג .יחד ע זאת ,הליכי הדירוג של מידרוג הנ עצמאיי ונפרדי מאלה של מודי'ס ,ואינ כפופי
לאישורה של מודי'ס .בו בזמ שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי'ס ,למידרוג יש מדיניות ונהלי
משלה וועדת דירוג עצמאית.
למידע נוס( על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה ,הנכ מופני לעמודי הרלוונטיי באתר מידרוג.

