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Disclaimers and Forward-Looking Statements 

This document has been prepared by PennantPark for presentation to investors and capital market-related bodies. This document has been prepared for information purposes 

only and does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to acquire or subscribe for any securities in PennantPark Floating Rate Capital Ltd. in any jurisdiction.  

This document is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in the United States or any jurisdiction where such offer or sale would be 

unlawful or would impose any unfulfilled registration, qualification, publication or approval requirements on PennantPark Floating Rate Capital Ltd. or PennantPark Investment 

Advisers, LLC.  Persons into whose possession this document comes must inform themselves about, and observe, any such restrictions as any failure to comply with such 

restrictions may constitute a violation of the securities law of any such jurisdiction.   

The notes referenced herein will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or with any securities regulatory authority of 

any state or other jurisdiction of the United States and the securities referenced herein may not be offered, sold, exercised, resold, transferred or delivered, directly or indirectly, 

within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in compliance with 

any applicable securities laws of any state or other jurisdiction in the United States.   

These materials and the presentations of which they are a part, and the summaries contained herein, do not purport to be complete and no obligation to update or otherwise 

revise such information is being assumed. This presentation contains only such information about PennantPark Floating Rate Capital Ltd. and its business as is set forth in our 

report on Form N-2 included in our draft Prospectus filed concurrently herewith and we direct you to this report for further information on our business, including investment 

objectives, risks and expenses.  You should consult with your own legal, tax and accounting advisers before investing in any securities of PennantPark Floating Rate Capital 

Ltd.   

Any views contained herein are based on financial, economic, market and other conditions prevailing as of the date of this document. The information contained in this 

document does not purport to cover all matters that may be relevant for the purposes of considering whether or not to make any prospective investment and is not intended to 

provide, and should not be relied upon, for accounting, legal or tax advice. Prospective investors should conduct their own investigations in relation to the matters referred to 

herein.  

This presentation may contain information and/or data presented in a manner and/or characterization and/or display and/or segmentation different from those presented in its 

past reports.  

In addition, the presentation may include data and estimates based on external sources that have not been examined independently by us and, accordingly, we are not 

responsible for their accuracy.  

This presentation may include forward-looking statements. These forward-looking statements include comments with respect to our objectives and strategies and results of our 

operations.  However, by their nature, these forward-looking statements involve numerous assumptions, uncertainties and opportunities, both general and specific. The risk 

exists that these statements may not be fulfilled.  We caution you not to place undue reliance on these forward-looking statements as a number of factors could cause future 

results to differ materially from those described herein.   

Forward-looking statements may be influenced in particular by factors such as fluctuations in interest rates and stock indices, the effects of competition in the areas in which we 

operate, and changes in economic, political and regulatory conditions. We caution that the foregoing list is not exhaustive.  When relying on forward-looking statements to make 

decisions, investors should carefully consider the aforementioned factors as well as other uncertainties and events.  We do not undertake to update our forward-looking 

statements unless required by law. 

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. The performance stated may have been due to extraordinary market 

conditions, which may not be duplicated in the future. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. 

Investing in our securities involves a high degree of risk, including the risk of leverage.  Please see the risk factors set forth in the draft Prospectus filed concurrently with this 

presentation, a copy of which may be obtained on the ISA's website at https://www.magna.isa.gov.il.  
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 PFLT  אודות

PennantPark Floating Rate Capital Limited (ק"סימול נאסד :PFLT ) היא חברה לפיתוח עסקים"(BDC)"  על מנוהלת ו בניו יורקהממוקמת

 "PennantPark Investment Advisers "(PPIA)ידי 

– PPIA מקצועאנשי  38ומעסיקה על ידי ארבעה שותפים מייסדים  2007-בהוקמה 

 יוסטון ולונדון, שיקגו, לס'מטה החברה נמצא בניו יורק ולחברה משרדים בלוס אנג–

 

PFLT  בגודל בינוני  חברותבמתן הלוואות למתמקדת-  ,Mid Market  קרנות השקעה פרטיות על ידי  הון השקעות לצדבדרך כלל(Private 

Equity Sponsors) 

 כחלק מארגון מחדש של מבנה ההון שלאחר הרכישה, הפרטיותידי קרנות ההון על " רכישת שליטה"תומכות בתהליך  העסקאותמרבית –

 מיליון דולר 100-ל 10בין  EBITDA-ו, מיליון עד מיליארד דולר 60של בהכנסות  ותמתאפיינ תלווחברות הה–

 העמדת בטוחות ויכולתבעלות תזרים מזומנים חזק  הלוות הן חברותה–

 מיליון דולר 25-ל 5של בין ניתנות בהיקף ההלוואות , לשמור על גיווןמנת -על–

 

 מטרתה שלPFLT לחברות באמצעות מתן הלוואות  הינה לייצר הכנסות שוטפות ורווחי הון בעיקרMid Market 

–PFLT לבעלי המניות כדיבידנדמרווחיה  90%-מחלקת למעלה מ 

 

 חברותBDC  ב "השקעה סגורות הכפופות לרגולציה של חטיבת ניהול ההשקעות של רשות ניירות ערך בארהקרנות הינן)"SEC)" 

 ב"בארה בעיקר, Mid Marketלחברות מימון באספקת מתמקדות –

–BDCs  1:1של  ותהלוואלמגבלת מינוף כפופות כלוות  אך ריטדומות לחברות (LTV 50%) 

,   371%חוב להון עצמי ושיעור כיסוי נכסים של  X0.38)  255%המשקף שיעור כיסוי נכסים של , X0.64על עמד  PFLTשל יחס החוב להון עצמי , 2017ביוני  30נכון ליום –

 (2017פורמה נכון לגיוס ההון של אוקטובר פרו 

 

 2017ביוני  30נכון ליום ,PFLT  מיליון דולר   770החזיקה תיק השקעות בהיקף של 

 דולר מיליון  456 עמד על עצמי הההון –

 ראשוןשעבוד על ידי מובטחות ללקוחותיה  PFLTמההלוואות של  88%–

 ושני ראשוןשעבוד על ידי בטחות ללקוחותיה מו PFLTמההלוואות של  92%–

 

S&P מעלות קבעה ל-PFLT  דירוג-ILAA קיבלו דירוג ' איגרות חוב סדרה א. עם תחזית יציבה-ILAA. 

ל- BDCs  2008כולל במשבר  -היסטוריה מצוינת של עמידה בהתחייבויות 
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 הנהלת החברה

 אביב אפרת

 וגזבר כספיםל "סמנכ

23 שנות ניסיון 

10 שנים ב-PennantPark 

Investment Advisers 

וניהולמימון , בעבר דירקטור, 

BlackRock 

 תוארBA מ-Brigham Young 

University,ותואר  רואה חשבון

MBA בית הספר לעסקים של מ

 ניו יורקאוניברסיטת 

 ארט פן

 ל"מייסד ומנכ

31  ניסיוןשנות 
 

10  בשנים-PennantPark 

Investment Advisers 

 

 שותףמייסד ,Apollo 

Investment Corporation 

 

 של חטיבת  גלובלי מנהל

Leveraged Buyout , 

 UBS Warburg LLCשל 

 

 איגרות  חטיבת גלובלי מנהל

חוב ושוקי הון בעלי תשואה  

 Bankers Trust, גבוהה

 

 שוקי הון תשואה גבוההמנהל ,

Lehman Brothers 

 

BS ו-MBA מ-The Wharton 

School ,  אוניברסיטת

 פנסילבניה

 

פארק אבניו"ר בית הכנסת "יו"  

 שנה 135הקיים בניו יורק 

 ויט ויליאמס

 שותף

 21 ניסיוןשנות 

10 שנים ב-PennantPark 

Investment Advisers 

 יחידת מימון  מנהל בפועל של

 UBS, ממונףומימון פיננסי 

Securities 

BA, MBA ,ו-JD 

 יניה'מאוניברסיטת וירג

 איילין פטריק

 ראש מחלקת אסטרטגיה

23 שנות ניסיון 

4 שנים ב-PennantPark 

Investment Advisers 

  סגנית נשיא בכירה

 Apollo, לאסטרטגיה

Investment Corporation 

BA   מאוניברסיטת פנסילבניה

מבית הספר   MBA-ו, סטייט

של אוניברסיטת  לעסקים 

 קולומביה
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 ממוסדתפלטפורמת השקעות 

 PFLT PNNT PCOF II קיצור/ סימול 

 2007אפריל , הנפקה 2011אפריל , הנפקה תחילה 

 1/1/2015:  1סגירה 

 1/10/2015: 2סגירה 

:  סגירה סופית

1/3/2017 

 סוג כלי השקעה
חברת פיתוח עסקים  

 (ק"נאסד)

חברת פיתוח עסקים  

 (ק"נאסד)

קרן פרטית מעורבת  

(co-mingled) 

 קמעונאים ומוסדיים קמעונאים ומוסדיים משקיעי יעד
שותפים מוגבלים  

 מוסדיים

נכסים מנוהלים  

(AuM )  בעת

 1,2 הנוכחית

 דולרמיליון  112 דולרמיליון  1,228 דולרמיליון  855

 דולרמיליון  107 דולרמיליון  1,099 דולרמיליון  770 2תיק השקעות

 1.0:1.0 1.0:1.0 1.0:1.0 מגבלות מינוף

 חברות 40 חברות 53 חברות 86 ריכוז

 מיקוד עיקרי

חוב בריבית משתנה  

עם שעבוד  ( צפה)

 ראשון  

שעבוד  , שעבוד ראשון

 (  מזנין)וחוב ביניים , שני

שעבוד   ,שעבוד ראשון

 (  מזנין)וחוב ביניים , שני

 דיסיפלינארימשקיע 

מדיניות מתן הלוואות שמרנית המתמקדת ביכולת  -

 ההחזר 

 הנאותתמורה /הבטחת סיכוןבהתמקדות -

 

 Mid Marketבחברות התמקדות 

-EBITDA דולרמיליון  100  מיליון עד 10  של 

 מתקשים לספק  מימון שבנקים ואחרים פתרונות -

 

 פתרונות מערכות יחסים עם קרנות השקעה ומתן

 צוותגישת -

 ארוכי טווח  ונאמנות בניית קשרים -

 ענייניםניגודי  יונטול יםעצמאי-

 

 לאורך זמן  ביצועים והישגים

לאורך  של הלווים גם  EBITDA-בתנודתיות נמוכה של -

 2008משבר 

-לשם הגדלת הצמיחה מ שמרני וזהיר שנמנעניהול -

AUM בלבד 

PennantPark 1 דולרמיליארד  2.2-מנהלת כ 

 המשבר הפיננסילפני  ,שנים  10-הוקמה לפני למעלה מ–

  Mid Market -ה ישירות לשוק הלוואות העמדת במומחיות –

 ציבוריתאופק השקעות ארוך באמצעות מודל אטרקטיבי של קרן –

 בתחומי האשראי וההשקעותמצטבר שנות ניסיון  125-עם למעלה מהנהלה : מגובש ומנוסהצוות –

 חברות 446-מיליארד דולר ל 6.5 -בהיקף של כמימון העניקה –

¹AUM -  תחת ניהול נכסים 

כוללים את המיזם   PFLTותיק ההשקעות של  AuM-ה²

 .PFLTשל ו PSSLהמשותף 

 -  PFLT  נקודות עיקריות 
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 סקירה כללית על השוק
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  Mid Marketהאטרקטיבי של חברות לשוק הלוואות מתן  -ההזדמנות 

 

   מומחיםלמלווים העסקים הבינוניים יצרה הזדמנות בשוק היצע ההלוואות הבנקאיות הירידה ב―

 תוספת תשואה משמעותית הודות לגודל ולנזילות המופחתת―

לתנאים  בהתאם התוויית מבנה ההשקעות ; מחזורי האשראילאורך משמעת ; באמצעות התניות פיננסיות חזקות יותר( Downside)הגנה מפני ירידות ערך ―

 ובדיקות נאותות

 להלוואות לתאגידים גדוליםבהשוואה גבוהים  ”Recovery"ושיעורי  ביותר נמוכיםהיסטוריים  "Default"שיעורי ―

 טוב יותרותמחור  יותרתנאים טובים , פחות תחרות

  Mid Marketלמתן חוב לחברות בשוק  המתאים העיתוי 
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  Mid Market לחברות הוןהזמינות 

לווי לMiddle Market   גישה מוגבלת למלווים הגדולים 

 והיעדר דירוגי אשראי, גודל החברות, רובדי הלוואהמיעוט ספקי האשראי מוגבל עקב  היצע –

 2008-2009בעקבות משבר האשראי של  ציההרגוללהחמרת פחתו בתגובה הלוואות בנקאיות מסורתיות –

  BDC  ייעודיות ולחברותלקרנות אשראי , למלווים מתמחיםהחברות הבינוניות חוסר האיזון בין הביקוש להיצע יוצר הזדמנות בשוק –

 

 
 (1) הבינוניותחברות לבמתן חוב ב "נתח השוק של הבנקים בארה

 מיליון דולר 50-קטן מ EBITDAמוגדרות כהלוואות ללווים בעלי לחברות בינוניות הלוואות 1.

 .  S&P Capital IQ: מקור    

 

13% 13% 

16% 

7% 

15% 

26% 

16% 

20% 

12% 

9% 

4% 

7% 6% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 הרגולציהההון שהם יכולים להלוות מוגבל בשל , נמוכותהון  לויותמענהנים שבנקים למרות 

שנראתה בשנים האחרונות כפי ברמת השפל שארלשוק הביניים יבמתן הלוואות ב "אנו מצפים שנתח השוק של הבנקים בארה 
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 לאורך מחזורי האשראיומשמעת  Downsideמפני ה הגנה 

 יותרתשואה גבוהים שיעורי ו רמות מינוף נמוכות ( המספרים במונחי מכפיליEBITDA) 

 לחברות גדולות Mid Market ,X5.82חברות  ל X5.31מינוף כולל של –

 לחברות גדולות Mid Market  ,X4.52חברות  ל X4.38של בכיר חוב –

 לחברות גדולות Mid Market  ;41%חברות  ל 44%: לנכסים  הון העצמישיעור –

 

 מחזור האשראילאורך עקביות רבה 

 "  התחייבויות מקלות"נדיר מאד למצוא  הלוואות עם  Mid Market בחברות –

 

 
 לרכישת חברותהלוואות של  EBITDA/ סך החוב הממוצע 

 .S&P Capital IQ: מקור

 דולרמיליון  50-קטן מ EBITDAמוגדרות כהלוואות ללווים בעלי לחברות בינוניות הלוואות : הערה

 היקף כולל של הלוואות מוסדיות/  "התחייבויות מקלות"עם היקף ההלוואות 

 רכישת החברותבעסקאות ההון העצמי שיעור 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1H17
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 תקציר מנהלים

PennantPark  ישראליםלמשקיעים אטרקטיבית  הזדמנות   -הינה קרן למתן הלוואות מנוסה וממוסדת 

 למשקיעיםשאינם זמינים , Mid Market –ה בשוק שניתנו לחברות מהלוואות קבוע  םתזרי–

 סחירותניסיון רב בניהול קרנות אשראי –

   יציבו חזקדיבידנדים היסטוריה של תזרים –

 האשראי ילאורך מחזורנמוכים   Defaultמרשימים במתן הלוואות עם שיעורי  הישגים–

 (וניטור מבנההתוויית , נאותותבדיקת  ,איתור)פעילה בכל השקעה מעורבות –

 ההלוואותתיק של שיערוך רבעוני  ,לדירקטוריוןהמספקים , בלתי תלויים מעריכי שוויבארגונית שמרנית תוך שימוש תרבות –

 

 ה התמקדות בהגנה מפני ירידות ערך בהלוואות לשוק- Mid Market    בסגנון מחקר אינטנסיבי באמצעותPrivet Equity”" ,בדיקות נאותות ,

 וגיבוש מבנה ההלוואה 

 

של ממשל טראמפ צמיחה-המשק האמריקאי נמצא במגמת התחזקות וצפוי ליהנות ממדיניות תומכת 

 

ב ממשיך להיות אטרקטיבי ביותר "שוק החוב הפרטי בארה 

 הזדמנות שוק משמעותית שנוצרה בשל נגיסה בתיווך הבנקאי–
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 PFLTסקירה כללית על 
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 ניסיון ומדיניות השקעה

PFLT  מתמקדת במתן הלוואות לחברותMid Market , קרנות השקעה במקביל להשקעה של(Private Equity Sponsors) 

 X3.9 -  ממוצע בתיק ההלוואות EBTIDA יחס חוב ל–

 

התיקולניהול  מתן הלוואותלויוזמת  אקטיביתגישה מאפשרים לווים מעם ההקרובים  היחסים 

 נאותות מקיפותבדיקות ; מוקדםקרנות ההשקעה משלב עבודה בשיתוף פעולה עם –

 משא ומתן אקטיבי על תנאים והתניות פיננסיות–

 רמת הביצועיםלניטור הלוות חברות הועם קרנות ההשקעה אינטראקציה שוטפת עם –

 

 מתן הלוואות בעצמית ומשמעת סדורה מדיניות השקעה 

 כל הזדמנות נבחנת על בסיס האשראי הספציפי; או חובת צמיחה למתן ההלוואות אין מכסות פנימיות–

 105%  של Recoveryעם שיעור ( עסקאות 299מתוך )שלא עמדו בהחזר תשלומים כסדרן הלוואות בלבד  5שש שנות היסטוריה תפעולית עם –

 

 המלוויםטווח עם -ארוכיויחסים מיליון דולר הון עצמי  456מגובה ב פעילות החברה 

 האשראיי הרחבה מקבילה של קויחד עם  2017-ו 2013-בהמשך הנפקות וביצעה  2011הונפקה לציבור ב –

 גולדמן זקס ומורגן סטנלי מיליון דולר מבנקים מהשורה הראשונה ביניהם 375קווי אשראי בהיקף של –

   Kemper Corporationעם שהוקמה במשותף , AUMמיליון דולר  300עם יעד ניהול של  PennantPark Senior Secured Loan Fundקרן בשם  הקמת –
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 כלכלימודל 

 שלההכנסות  PFLT ת  יהנגב ריבית מה  נובעות בעיקר 

 המניותלבעלי נטו מחולקים  הרווחים–

($ in millions)

As of 

6/30/17 Description

Investments $699 Loans and equity capital provided to borrowers; excludes PSSL underlying portfolio

Income: YTD

Revenue

Interest $40 Interest charged to borrowers

Other income 1 Primarily loan prepayment penalties

Total Revenue $41

Costs:

Interest Expense $6 Interest and expenses on the Credit Facility

Base Management Fee 5 Asset management fees paid to the manager

Incentive Fee 3 Performance based incentive fees paid to the manager

Operating Costs 3

Total Costs $18

Net Investment Income $23 Net operating income available for distribution

Net Unrealized & Realized Gains $2 Capital gains from sales or realizations of investments

Dividends Accrued $26 Profit distributed to public investors

For the Quarter Ending June 30, 2017:

Market Capitalization $458 Based on 6/30/2017 closing price of $14.11

Dividend Yield 8.1% Based on a $0.095 monthly dividend and closing price on 6/30/17

Book Equity $456 Net Asset Value as of 6/30/17

ROE 8.2% Last quarter annualized
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Middle Market   מבנה טיפוסי של הלוואה מובטחת לחברת  -דוגמא 

PFLT   מעניקה בעיקר הלוואות חוב בכיר עם שעבוד ראשון 

 ונהנות מתמיכה משמעותית של הון וחוב נחות  4.0x EBITDAהלוואות שעבוד ראשון לרכישת חברות עד –

$80 million 
40% LTV  - PFLT (מיליון דולר 5 - 25)מובטח בשעבודים חוב בכיר 

4x EBITDA 

 

 הלוואת מזנין נחותה

1x EBITDA 

Private Equity 

5x EBITDA 

 

 EBITDA מיליון דולר 20: של הלווה 

$20 million 

$100 million 

Total Enterprise Value: $200 million 

 
 כרית הגנה 

 משמעותית 

 על ההלוואה 

 שמעניקה

PFLT 
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 להמחשה הלוואה קריטריוני

PFLT  בהן קרנות השקעה פרטיות  עסקאותבראשון שעבוד ב המובטחתמעניקה הלוואות(PE )משקיעות הון  

 והון עצמי, חוב נחות/ שעבוד שני , מבנה ההון של חברה טיפוסית כולל בדרך כלל תמהיל של שעבוד ראשון–

  EBITDA-מה X4.0-להמובטחות על ידי שעבוד ראשון ממונפות בדרך כלל עד הלוואות –

 מהון נחותחזקה תמיכה ובעל  6.5% עד 4.0%+ ליבור  שליבית רשיעורי –

 (שנים 4עד  3  היא תתקופת ההחזר הממוצע, בפועל)שנים  6עד  5תקופת השקעה ממוצעת –

 מיליון דולר 25עד  5טווח השקעה של –

 קרנות השקעהמשווי החברה על ידי  50%-30%ניתנות לאחר השקעת הון עצמי של ההלוואות –

 ההון העצמי מספק כרית הון להלוואות עם שעבוד ראשון ושני–

 את כלל ההון העצמי שלהם בעסקה לפני שהלוואות עם שעבוד שני יספגו הפסדים כלשהםיאבדו הקרנות –

 מובטח על ידי שעבוד ראשון על נכסי לקוחות PFLTמתיק ההלוואות של  88%–

 שניומובטח על ידי שעבוד ראשון  PFLTמתיק ההלוואות של  92%         

PFLT  עם המאפיינים הבאיםמתמקדת בחברות  : 

 פירעון החובאת  המשרת  חיוביתזרים מזומנים –

 ונכסים  , מלאי, כיסוי של ביטחונות איכותיים המורכבים מתיק חייבים–

 צוותי הנהלה מנוסים ובעלי הישגים מוכחים עם יתרון תחרותי משמעותי–

 הפורטפוליובחברות  ותהתומכ, יותאחרא ותשותפהמהוות  ותמבוסס (PE)פרטיות קרנות השקעה –

 פרופיל תשואות נאות ביחס לסיכוןהשקעות בעלות גישה סולידית המבטיחה –

 יציב וחזק, עסקים בעלי מודל עסקי בטוח–

 צמיחה פוטנציאלית באופן אורגני או באמצעות רכישות–

 השוקמבנה עסקה גמיש המתאים את גישת ההשקעה והקצב שלה לסביבת –

 מגוון אפשרויות מימון מחדש –
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 ענפי תעשייהבמגוון  פעילות

 עסקאות לדוגמה ענף תעשייה

 שירותים עסקיים

 צריכה

 הפצה/ תעשייה 

 שירותי בריאות

 מלונות/גיימינג

 לוגיסטיקה/תחבורה

 מדיה וטלקום  , טכנולוגיה

Yonkers Racing 

Corporation 

http://www.i2inc.com/
http://www.asainc.us/
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 30/6/17-הכולל נכון להתיק מבנה 

 סקירה כללית של התיק   (3) ביותררחב תעשיות פיזור 

 (בכירות חוב) התיקתמהיל 

 

 דולרמיליון  770 (1):התיקכ "סה

 חברות שונות 86

 דולרמיליון  8.1: השקעה ממוצעהיקף 

 8.2%: תשואה לפי עלות בגין תיק החוב

 משתנההשקעות בריבית  99%

 חוב מובטח 92%

 (2)8.1% -תשואת דיבידנד בחישוב שנתי 

 דולרמיליון  770 (1):כ תיק"סה

 .דוחות כספיים של החברה: מקור

 .PSSLכולל את (1)

 .30/6/2017-ומחיר הסגירה ב$ 0.095מבוסס על דיבידנד חודשי של (2)

 .ענפי תעשייה 25כ "סה(3)

2nd Lien
Secured Debt 

4%

1st Lien Senior
Secured Debt

88%

Common and Perferred 
Equity

3%

Subordinated 
Debt
5%

▶ 92% Secured

CONSUMER SERVICES

1%

BANKING, FINANCE, 

INSURANCE & REAL ESTATE

2%

CONSTRUCTION AND 

BUILDING

3%

MEDIA: BROADCASTING 

AND SUBSCRIPTION

3%

CHEMICALS, PLASTICS AND 

RUBBER

4%

MEDIA: DIVERSIFIED AND 

PRODUCTION

4%

OTHER

4%(1)

AEROSPACE 

AND DEFENSE

5%

BEVERAGE, FOOD 

AND TOBACCO

5%

CAPITAL EQUIPMENT

5%

MEDIA: ADVERTISING, 

PRINTING AND PUBLISHING

5%

RETAIL

5%

WHOLESALE

5%

CONSUMER GOODS: 

DURABLE

6%

TELECOMMUNICATIONS

6%

BUSINESS SERVICES

7%

CONSUMER 

GOODS: NON-

DURABLE

7%

HIGH TECH INDUSTRIES

7%

HEALTHCARE AND 

PHARMACEUTICALS

8%

HOTEL, GAMING AND 

LEISURE

8%



18 

 גידול בסיס ההון

PFLT הנפקת מניות 2017באוקטובר  25 -השלימה ב 

 ובכך הגדילה את בסיס ההון(1)מיליון דולר 84.3גייסה הון נוסף בסך של –

 דולר למניה 14.06: מחיר המניה בעסקה –

 2017דולר ברבעון השלישי  0.33 -ל 0.3התשקיף שפורסם כלל רווח למניה בטווח שבין –

 

 

 

 

 גיוסי הון אחרונים

Pro Forma June  

Q3 2017 (3) 

June 

Q3 2017 

 
 ($ במיליוני)

 (2)תיק נכסים $770 $770

 (עלות)חוב  $291 $207

 עצמי הון $456 $540

0.38x (LTV 28%) 0.64x (LTV 39%) יחס חוב להון 

 סך הנכסים לחוב 255.4% 371.2%

פורמה עיקריים-נתוני פרו  

$81

$84

$60

$65

$70

$75

$80

$85

$90

Feb-17 Oct-17

$
in

 m
ill

io
n

s

  " שוגרין "מאופציית $ מיליון  12.7לא כולל גיוס פוטנציאלי נוסף בסך של (1)

 PSSLכולל את (2)
  30/06/2017כאילו בוצע ביום  25/10/2017וכוללים התאמה בגין גיוס המניות אשר בוצע ביום  30/06/2017ליום  המאזניותפורמה משקפים את היתרות -נתוני הפרו(3)

 יובהר כי חיסכון הריבית כתוצאה מהנפקת המניות כאמור אינו קיבל ביטוי במספרים המוצגים . והתמורה שימשה לפירעון חוב
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 פרופיל פיננסי שמרני

    PSSLכולל את ¹

 

 

 

 (למעט נתונים למניה$, במיליוני )
June 

Q3 2017 

March 

Q2 2017 

December 

Q1 2017 

September 

Q4 2016 

 $599 $657 $731 $770 (1) השקעותתיק 

 $233 $300 $300 $294 (עלות)חוב 

 הון עצמי

 
$456 $456 $377 $376 

 0.64x (LTV 39%) 0.66x 0.79x 0.62x עצמי חוב להון

 261.8% 225.8% 251.9% 255.4% הנכסים לחובסך 

 $8 $7 $8 $8 נטוהכנסות 

 $107 $125 $146 $208 (1)הלוואות חדשות שהועמדו במהלך הרבעון

 :נתונים למניה

 $14.06 $14.11 $14.05 $14.05 למניההון עצמי 

 $0.27 $0.28 $0.27 $0.27  למניההכנסות מהשקעות ליבה נטו 

 $0.285 $0.285 $0.285 $0.285 למניה דיבידנד

 אף שבחברותBDC   1:1עד יכול להגיע יחס חוב להון עצמי ,PFLT  0.9:1.0 -ממכוונת למינוף נמוך  

 X0.79עד  X0.62יחס החוב להון עצמי נע בטווח של , במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים–
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 האשראיביצועי   תהיסטורי

 2017ביוני  30עד מאז הקמתה ו ,PFLT  השקעות 299 -במיליארד דולר  1.8השקיעה 

 

PFLT  שומרת על מעמדה כחברתBDC   מובילה בכל הנוגע לביצועי האשראי 

 105%של   Recovery ושיעור ,שלא פרעו תשלומי הלוואות כסדרןהלוואות בלבד  5שש שנות היסטוריה תפעולית עם –

 

 המצופהעומדות בתשואה שאינן  השקעות עבור ניהול אקטיבי מדיניות של 

אחר המתרחש  , בלתי תלוי, מעקב שוטףכן והקרנות הפרטיות הכרוך בזרימת מידע ותקשורת ישירה עם הלווים ועם הביצועים תהליך ניטור סדור למעקב אחר רמת –

 בתעשייה

 בהחזר ההלוואותנקלעת לכשל  שהחברהאחרים זמן רב לפני ומלווים הקרנות הפרטיות החברה עובדת בשיתוף עם , כאשר פירעון האשראי אינו עומד בציפיות–

 יותראת הצדדים אל השולחן בשלב מוקדם ומביאים המשא ומתן את מאיצים יותר עסקה והתניות פיננסיות הדוקים תנאי –

 

כשיש צורך בשינוי תנאי האשראי ,PennantPark  מצבה שלבדיקה מחודשת מבצעת 

ולהקצות משאבים מתאימים ואחריות  , להשקיע הון נוסף, (PE)של קרנות ההשקעה את תפקיד  העצמלקחת על  המוכנ  החברה, על מנת למקסם השקעות ארוכות טווח–

 ברמת הדירקטוריון

 הפיננסית   הוגמישותשל החברה הון ניצול יתרונות מבנה –

 

 יכולת החברה לפעול בסגנון של קרנות השקעה(PE )אם מצב זה אינו  גם  - בעייתיתהשקעה במקרה של השקעה חזר ממקסמת את יכולת ה

 PFLTבליבת הפעילות של שכיח ואינו 

 ערךהסיכון של ירידות  בהפחתת מסייעיםמאומצת ועבודה ממושך זמן  תהשקע–

 משמעותי Upsideיכולה ליצר  Recoveryהשקעה של הון עצמי במקרים של –
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 שינוי תנאי חוב והסדרי חוב, השקעות שאינן נושאות הכנסה

PFLT מאז הקמתההשקעות  299מיליארד דולר במסגרת  1.8  השקיעה 

 נקלעו למצב של פיגור בתשלומים מתוכן 5רק –

 1 105%של מעורב   Recoveryשיעור –

 

 

 .תפקיד פעיל בשינוי תנאי חובמילאה או /ומתן ומשא את ההובילה  PennantPark :מודגש בכחול

כפי שהוערך על  , מייצגים את הערך המשוערך למחיר השוק שלא מומש עבור השקעה נתונה" שוטף"הנתונים תחת העמודה . מייצגים תקבולים במזומן שהתקבלו בקשר להשקעה נתונה" מומש"הנתונים תחת העמודה : ערכי השבה¹

 .כעתשצפוי ממה יותר או פחות ההשבה הסופית של השקעות אלה יכולה להיות . בלתי תלויחיצוני מעריך שווי ידי 

($ in m illions) Initial Investments Recovery Rate

Issuer Name Industry Date Securities Date Securities %

Affinion Group Holdings, Inc. Consumer Non-Durable Jun '07 2L, Mezz, Equity Nov '15 2L, Unsec Debt, Equity --

UniTek Global Services, Inc Telecommunications Aug '12 1L Jan '15 1L, Holdco, Equity --

American Gilsonite Company Metals and Mining Aug '12 2L Dec '16 1L, Sub Debt, Equity --

Hunter Defense Technologies, Inc. Government Serv ices Aug '14 1L Jul '16 1L --

Sunshine Oilsands Ltd. Energy Aug '14 2L - - --

104.8%

Restructuring
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 ביצועים יציבים ועקביים לאורך זמן

¹NON GAAP 

 

 

ל-PFLT  ההשקעותתיק וצמיחה של המניות בעלי לדיבידנדים חודשיים חלוקת עבר מוכח של 

 הדיבידנדים גדלים בעקביות ושומרים על יציבות מאז הקמת החברה–

 

 (סנט למניה)דיבידנדים חודשיים 

 (למעט סכומים למניה, דולריםבמיליוני )ערך נכסים נטו רבעוני 
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 דגשים מדוח הדירוג

S&P ל קבעה מעלות-PFLT דירוג '-ilAA' דירוג קיבלו 'א סדרה חוב איגרות .יציבה תחזית עם '-ilAA'. 

PennantPark Floating Rate Capital Ltd (PFLT)  כ המסווגת השקעות חברת היא-BDC מטרות .1940 של האמריקאי ההשקעות חברות חוק פי על  

 .משתנה בריבית בהלוואות בעיקר השקעה ידי על הונית ערך ועליית שוטפות הכנסות לייצר הן החברה

    :לחיוב החברה את וציינ S&P ,היתר בין

"ראשון בשעבוד המגובות בינונים לעסקים בכירות הלוואות במתן  התמקדות - עסקי מעמד": 

 "של יחסית הנמוך המינוף ,לדעתנו..." ."יציבים ורווחים נמוך מינוף :ורווחיות מינוף הון PFLT בדירוג התומכת משמעותית חוזקה נקודת מהווה." 

 "700-כ על ההשקעות תיק היקף עמד ,2017 ,ביוני 30-ל נכון"... "נמוכה הפסדים היסטוריית ,יחסית גבוהה באיכות השקעות תיק :סיכון פרופיל 

  מיליון 33 ,(מהתיק 4%) שני בשעבוד מובטח חוב דולר מיליון 32 ,(ההשקעות מתיק 88%) מובטח בכיר חוב דולר מיליון 613 מתוכם ,דולר מיליון

  מיליארד 1.8 של סך שקיעהה" הפירמה  כי הוסיפוו " ...(מהתיק 3%) רגילות ומניות בכורה מניות דולר מיליון 21-ו (מהתיק 5%) נחות חוב דולר

  (recovery) שיקום שיעור עם (non-accrual) הכנסה נושא שאינו לחוב הפכו (ההחברה מהון 1.4% המהוות) מהן חמש ורק השקעות 300-ב דולר

     ".105% של משוקלל ממוצע

 :כי ציינו S&P ,היציבה לתחזית באשר

"של (המתואם ההון לסך חוב יחס) המינוף ינוע הבאים החודשים 24-18-ב כי הערכתנו את משקפת היציבה הדירוג תחזית PFLT בטווח  

  הנוכחי ההרכב   על תשמור PFLT-ש שלנו הצפי את גם בחשבון מביאה תחזית .220% מעל יישאר הנכסים כיסוי ויחס 0.90x-0.75x של

 ".ראשון בשעבוד המובטח משתנה בריבית בכיר בחוב מושקעים 80% שבו ,התיק של
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 נתונים כללים -גיוס סדרת אגרות חוב חדשה , רישום למסחר

 היקף מיליון שקל 400

'-ilAA'/על ידי  תחזית יציבהS&P דירוג מעלות 

 הצמדה בסיס ב  "דולר ארה

 2018-2023יוני ודצמבר  בחודשים, פעמיים בשנה

 עבור התקופה הרלוונטית 2018ביוני  15-בהתשלום הראשון יהיה 

 2023בדצמבר  15-בהתשלום האחרון יהיה 

 "מכרז המוסדי"הקופון ייקבע ב

 (קופון) ריבית

 2020-2023תשלומים שנתיים  4

 (ועד בכלל) 2020-2022בדצמבר של השנים  15-ב 15%תשלומים שנתיים של  3

 2023בדצמבר  15-ב 55%תשלום שנתי  של  1

 קרן

 מ"מח שנים 4.5

PFLT  אביב בתל ערך לניירות בבורסה חוב אגרות מציעה 

החוב אגרות סדרת לגיוס במקביל PFLT אביב-בתל בבורסה למסחר מניותיה את לרשום שוקלת 
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הצליח להציג שיעורי פירעון   BDCחוב שניתן על ידי חברות ,גם בתקופות של קשיים ומשברים בשווקים הפיננסים •
 גבוהים ביותר

 (מורגן סטנליו זקסגולדמן  :בין המלווים)מיליון דולר  375 של אשראי קו •

 (PE)להשקעה הונית של קרנות השקעה  מקבילב  Mid Market -ה לשוקעשרות שנות ניסיון בהלוואות •

 שנה 20-ועדת השקעות העובדת יחד למעלה מ•

 ועקביצוות השקעות יציב •

 דולר  מיליון  540 -של כ בהיקף 2017 לאוקטוברהון עצמי •

 "מובטחחוב בכיר קרן " - Kemper Corporationמשותף עם מיזם •

 השקעות 299במסגרת  מיליארד דולר 1.8השקעה של •

 105%של Recovery מתוכן נקלעו למצב של פיגור בתשלומים אך עם שיעור  5 רק•

 ועדת השקעות שנבחנה בפועל במהלך המשבר הפיננסי•

 

 

 מנוסהצוות 

 

 

 ביצועים חזקים

 

 

 אטרקטיבי ומגווןמימון 

 

 

 

 הון בסיס 

 ורמת ביצוע חזקים 

 

 

 ?טוב ממוצבת PFLTמדוע  -סיכום 

 התמקדות בתיאום אינטרסים   תוךשותפים כשלנו לקוחות ולמשקיעים מתייחסים לאנו •

באחת   ,אחרי מס ,נדרשים להשקיע חלק משמעותי משכרם PennantParkכל חברי צוות ההשקעות של •

    PennantParkהמנוהלות על ידי  הקרנות 

 

 אינטרסים תיאום 

 עם מנהלי ההשקעות 
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 תודה רבה
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 נספח
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  1 מתן ההלוואותפילוסופיית 

 בחברותכאשר משקיעים הון חיוני שימור Mid Market 

 "יסתדר לבד" UPSIDEה  –  בדברים שיכולים להשתבשהתמקדות –

 הודות למחקר יסודי ומוקפד –לאורך מחזורי אשראי  –ביצועים עקביים –

 כדי לוודא שהסיכונים מובנים לעומקם, במקרים של ירידות ערךמתמקדים התזכירים מפורטים של ועדת ההשקעות –

 

אין תחליף לבדיקת נאותות ועבודה קשה 

 Private Equityהשקעות בכנהוג  ,"לעומקצלילה " -מקיף ומחקר לאחר רק  -מתן הלוואה –

 

התיעוד הוא קריטי 

 המגינים על המשקיעים אך מאפשרים לחברה לשגשג, תנאים והגבלות, הבנה והכללה של התניות פיננסיות–

 בניהול משא ומתן על מבנה עסקאות השומר על האינטרסים של המשקיעים –לאורך מחזורי אשראי רבים  –צוות השקעות בעל ניסיון מעמיק –

 

 המאפיינים הבאיםבעלות חברות בהתמקדות: 

 פירעון החובאת  המשרת  תזרים מזומנים חיובי–

 ונכסים  , מלאי, כיסוי של ביטחונות איכותיים המורכבים מתיק חייבים–

 צוותי הנהלה מנוסים ובעלי הישגים מוכחים עם יתרון תחרותי משמעותי–

 התומכים בחברות הפורטפוליו, שותפים אחראיםהמהווים מבוססים ( PE)קרנות השקעה –

 גישה סולידית המבטיחה השקעות בעלות פרופיל תשואות נאות ביחס לסיכון–

 יציב וחזק, עסקים בעלי מודל עסקי בטוח–

 צמיחה פוטנציאלית באופן אורגני או באמצעות רכישות–

 מבנה עסקה גמיש המתאים את גישת ההשקעה והקצב שלה לסביבת השוק–

 מגוון אפשרויות מימון מחדש –

לפי שיקול דעתו  , וגישה זו להשקעות עשויה להשתנות בעתיד על ידי המנהל, ביצוע תהליך ההשקעה המתואר במסמך זה מלמד על הגישה הנוכחית של המנהל להשקעות¹

 .בתגובה לשינוי בתנאי השוק, בכל עת וללא הודעה נוספת למשקיעים, הבלעדי
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 1 החיתוםתהליך 

 רשת רחבה של קשרים

 בתעשייה

  קשרים עם חברות

 הפורטפוליו

 קרנות  יחסים ארוכי טווח עם

בגודל  בעסקים ( PE)השקעה 

 בינוני

 יזום  עצמאי של תהליך

 הלוואות  

 

  זיהוי תעשיות שאינן

 מחזוריות  

סינון חברות 

באמצעות פילוסופיית   

 ערך-השקעה מונחית

  סקירת מידע היסטורי 

ופיננסי לגבי השקעות  

 פוטנציאליות

  ביקורים אצל החברות

 המועמדות

 יחד עם  לרוב מבוצעת

בדיקות הנאותות של  

 המשקיעים הפרטיים

  פניות טלפוניות למתחרים

 וללקוחות  

 

תהליך של סקירות חוזרות 

  סקירות חוזרות של ממצאי 

 בדיקות הנאותות

הערכה מתוך 

 פרספקטיבה של בעלים 

 ניתוח מקרים של ירידות

 ערך

אחד  -נדרשת הסכמה פה

של חברי ועדת ההשקעות  

כדי להתקדם לגיבוש מבנה  

 ההלוואה

 

  משא ומתן עם ההנהלה ועם

ספקי הון אחרים כדי לבנות  

השקעה מתאימה בעלת  

תשואה -פרופיל סיכון

 אטרקטיבי

  התמקדות על הגנה מפני

 ירידות ערך ועל שימור ההון

חיתום ההשקעה 

תהליך של סקירות יזומות 

 מעקב אחר תוצאות

פיננסיות שוטפות של כל  

 חברת פורטפוליו

  זכויות של משקיפים

 בדירקטוריון

  הערכות שווי בלתי תלויות

חיצוני  מעריך שווי של 

 בכל רבעון

 

 :  הגישה לאיוש צוות העסקה

 שינוי תנאי חוב/וניהול מיחזור הלוואות, ניטור, חיתום, מיקור": מקצה לקצה"צוות משולב 

מייצרת תוצאות אשראי טובות יותר  , אף שהיא עתירת עבודה, אנו מאמינים כי גישה זו 

לפי שיקול דעתו  , וגישה זו להשקעות עשויה להשתנות בעתיד על ידי המנהל, ביצוע תהליך ההשקעה המתואר במסמך זה מלמד על הגישה הנוכחית של המנהל להשקעות¹

 .בתגובה לשינוי בתנאי השוק, בכל עת וללא הודעה נוספת למשקיעים, הבלעדי

 בתעשייהמומחיות          בדיקת נאותות השקעותועדת        גיבוש מבנה ותיעוד        פיקוח    
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 תהליך ניטור תיק והערכת שווי

 

 רציף ניטור 

 

 תהליך הערכת  

 מחמירשווי 

 

 או חודשיות/רבעוניות ו, יתשנתברמה  –פיננסיים נתונים קבלת 

במקביל לפרסום מידע פיננסי על חברות פורטפוליו, עדכונים ברמת כלל הפירמה 

הערכת הצלחת החברה ביישום התכנית העסקית ובציות להתניות הפיננסיות 

 (צבע)"שיחות סדירות עם צוותי ההנהלה כדי לקבל מידע על מגמה כללית בביצועים" 

 ובמצגותדירקטוריון או /הנהלה ובישיבות נוכחות והשתתפות 

דיון שבועי בנוגע להתפתחות בתיק עם ועדת ההשקעות 

סקירה רבעונית מקיפה של כלל תיק ההשקעות 

לנכסים ללא מחיר מצוטט ,PennantPark לרבות מגוון מתודולוגיות הערכה, מייצרת חבילות מידע לחברות שמאות  : 

 השוואה לחברות ציבוריות–

 ניתוח עסקאות קודמות–

 DCFניתוח –

 LBOניתוח –

 ניתוח תשואות–

 הדירקטוריון מאמץ את המלצתן; מציגות את מסקנות ההערכה לדירקטוריון חיצוניותהערכת שווי חברות 

הערכות שווי נסקרות גם על ידי צוות הערכה ב-RSM US LLP , החברהרואה החשבון המבקר הבלתי תלוי של 
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 ציות

 חלק מהנושאים הכלולים הם. הפרות של דיני ניירות הערך הפדרלייםלמנוע מדיניות ונהלים כתובים לעניין ציות שתכליתם: 

 1940 האמריקאי השקעותהחוק חברות הוראות –

 דיווח למס ההכנסה האמריקאי–

 חובות של דיווח תקופתי–

 גילוי מידע מהותי–

 ממשל תאגידי–

 

 ממונה הראשי על הציות מנהל בלתי תלוי המשמש כנוגע לציות לבעל כל חשש מהותי של עובדים דיווח נוהל(ה-"CCO  )" 

 

 על פי הוראות דיווח פיננסי ציבורי מדויק ו ,ההלימות והאפקטיביות של המדיניות והנהליםלהבטחת נוהלי ניטור הטמעתSOX  

 

כדי להבטיח שירות ללא הפרעות לבעלי המניות וללקוחות שלנו ,חיצוניספק על ידי  שתוכננו( סייבר)מידע  הטמעת נוהלי אבטחת 
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