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 :מעלות S&Pהודעת 

של קבוצת  השפעה על דירוגי החברות בעקבות הצעת הרכש אין
 אשטרום בע"מ על כלל מניות אשטרום נכסים בע"מ

  comyair.dyk@spglobal. 9375397-3-972, יאיר דיק :אנליסט אשראי ראשי

 gil.avrahami@spglobal.com 1975397-3-972, גיל אברהמי :איש קשר נוסף

S&P ומעלות הודיעה היום שהדירוגים והתחזי( ת של קבוצת אשטרום בע"מilA/Stable/ilA-1 ושל )"להלן "הקבוצה( )

)להלן "חברת הבת"( אינם מושפעים בעקבות הודעת הקבוצה על הצעת רכש לכלל ( ilA/Stableאשטרום נכסים בע"מ )

 .מניות חברת הבת

מנתחים את הקבוצה על בסיס ובהתחשב בכך שאנו הצעת הרכש הינו בעסקת החלפת מניות ללא מזומן, שמתווה היות 

אף . שלה ופיל הסיכון הפיננסיפרלבהתאמה על הערכתנו ושל הקבוצה ים ימאוחד, לא צפויה השפעה על היחסים הפיננס

באשטרום השליטה  , דירוג קבוצת אשטרום כבר משקף אתהבת תאנו רואים יתרון מסוים בהחזקה מלאה במניות חברש

דירוג החברות זהה ומתבסס, בין היתר, על שכן  ,שינוי בדירוג חברת הבת בעקבות הצעת הרכש לא צפויכמו כן, . נכסים

חברת נציין כי עוד לפני הצעת הרכש,  .חברות בקבוצהלדירוג אם למתודולוגיה שלנו בהתהקשר ההדוק בין החברות 

נהנית , אחראית לחלק משמעותי מסך פעילות הקבוצהה ,של הקבוצהליבה אחת מפעילויות האת להערכתנו  מהווה הבת

  .הקבוצה ופעילותה אינטגרלית לפעילות הקבוצהשל מהמיתוג והמוניטין 

 פעולת דירוג.דוח זה אינו מהווה 
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S&P פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים המעודכנים "אס אנד  מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ 

 www.maalot.co.ilבכתובת 

בכל דרך, או לאחסן במאגר מידע או בכל צורה ו, לשכפל, להפיץ הנדסה לאחוראין לשנות, לבצע  .©כל הזכויות שמורות 
ה תוכנמודלים, , הערכות, הקשורים לדירוגים מידעובמערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות דירוגים, אנליזות 

התוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס "ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, 
 S&P התוכן לא ישמש למטרות לא חוקיות או לא מורשות. "(.S&Pמעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, "

 םהם שלשלוחיה וא םעובדיהטורים, המנהלים, בעלי המניות, וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירק
והצדדים  S&P. התוכןערבים לדיוקו, שלמותו, עדכניותו או זמינותו של הצדדים הקשורים"( אינם ו S&P)להלן, יחדיו, "

אות מרשלנות ובין אם לאו(, מכל סיבה שהיא, לתוצ ותנובע ןהקשורים אינם אחראים לטעויות או השמטות )בין אם ה
)כמות  AS-ISהתוכן מסופק על בסיס הנובעות משימוש בתוכן, או לאבטחתו או תחזוקתו של מידע שמסרו המשתמשים. 

, לרבות, אך לא רק, בעניין מפורש או משתמעוהצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג,  S&P. שהוא(
טעויות תוכנה או פגמים, שתפקודו של התוכן לא היעדר באגים, או התאמה לצורך כזה או אחר, האיכות המספקת 

והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות  S&Pבכל מקרה,  ישובש או שהתוכן יפעל עם כל תצורת תכנה או חומרה.
, פיצויים לדוגמה, פיצויים עונשיים או פיצויים לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים

)ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד  מיוחדים, עלויות, הוצאות, הוצאות משפטיות או הפסדים
(, אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן, גם הפסדים שנגרמו מרשלנותהכנסות או רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות או 

 מראש על האפשרות לנזקים כאמור.ונמסר להם במידה 

למועד שהינה נכונה הבעת דעה  יםמהוו ,, לרבות הדירוגים ומידע אחר הכלול בתוכןגים וניתוחים אנליטיים אחריםדירו
המלצה לרכוש,  אינם מהווים S&P. הדירוגים והניתוחים האנליטיים האחרים של דבר שבעובדה יםמהוום ואינ הפרסומ

, ואינם מתייחסים לנאותותם של ניירות ן ביצוע השקעותלהחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניי
. אין בכל צורה או פורמט אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו S&P. ערך כלשהם

השקעה או החלטות עסקיות אחרות, והוא אינו תחליף לכישורים, שיקול דעת או להסתמך על התוכן בקבלת החלטות 
אינה משמשת  S&P .תמשים, הנהלתם, עובדיהם, יועציהם ו/או לקוחותיהם בקבלת החלטות כאלהניסיון של המש

וחות דירוג נכונים למועד . ד, אלא במקום בו היא רשומה ככזאתכ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך
 .שנתי מעדכנת את דוחות הדירוג בעקבות מעקב שוטף אחר אירועים או מעקב S&P. פרסומם

S&P  לבצע בדיקת נאותות או והיא אינה מחויבת אוספת מידע ממקורות אמינים להערכתה, אך אינה מבקרת את המידע
 תוצאה שלמפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן בהכרח  S&Pאימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת. 

 אשראי וניתוחים קשורים. פרסום עדכון תקופתי לגבי דירוגזה  ועדת דירוג, ובכלל

במידה שרשויות הרגולציה מאפשרות לחברת דירוג להכיר בתחום שיפוט מסוים בדירוג שנקבע בתחום שיפוט אחר 
שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, להפסיק או להשעות הכרה כזו בכל עת על פי  S&Pלמטרות רגולטוריות מסוימות, 

אינם נוטלים על עצמם כל מחויבות הנובעת מקביעה, הפסקה או השעיה  והצדדים הקשורים S&Pשיקול דעתה הבלעדי. 
 של הכרה בדירוג או כל חבות לכל נזקים שנטען שנבעו מהן.

שומרת על הפרדה בין  S&P ,S&Pשל פעולותיהן של היחידות השונות של  תוהאובייקטיביועל מנת לשמר את העצמאות 
גיבשה  S&P .S&Pוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מס

 אנליטי שהיא מבצעת. ךהליכל שאינו פומבי המתקבל בקשר למסוים מנת לשמור על סודיות מידע -נהלים ותהליכים על

S&P  מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמנפיקים או
שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה  S&Pמהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים. 

 www.maalot.co.il מעלות, בכתובת S&Pתר והאנליזות מופיעים בא S&P. הדירוגים הפומביים של ניתוחים האנליטייםוה
בפרסומים  להיות מופצים באמצעים אחרים, כולל, ויכולים גם www.standardandpoors.com, בכתובת S&Pבאתר  או

 ושל צדדים שלישיים. S&Pשל 
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