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 הנפקה חדשה

 200בהיקף של עד  מובטחות ' להנפקת איגרות חוב-ilAAמתן דירוג '
 ע.נ.₪  וןמילי

S&P דירוג מתן מודיעה בזאת על  מעלות'ilAA-' ע.נ ₪ וןמילי 200בהיקף של עד  מובטחות בנכסי נדל"ן גרות חובילא. 

 רת ההנפקה תשמשתמו .ז' סדרת אג"ח הרחבתבאמצעות  (ilA+/Negativeבע"מ ) רבוע כחול נדלן על ידישיונפקו 

  בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

בשל  החברה עללהשפעות שליליות  גם את הערכתנו רבוע כחול נדל"ן אנו כוללים בתחזית הדירוג השלילית שלנדגיש כי 

מרכזים המסחריים בבשכר הדירה לאורך זמן  פגיעה עשויות להיות השפעות שליליות אלולהתפרצות נגיף הקורונה. 

. בנוסף, ככל שהמשבר יתמשך קיים סיכון ונהנרכש לאחראשר  TLVבראשם קניון ושטחי המסחר של החברה, בו

דה יועסקים קטנים ובינוניים לא ישרדו אותו והביקוש לשטחים יצטמצם, דבר שעשוי להביא ליר קמעונאיותשרשתות 

את  לצמצםפגוע גם במגזר העסקי ולעלולה  מתמשך למיתון ת המשקגליש, כמו כן בשיעורי התפוסה במגזר המסחר.

 שיעורי התפוסהבירידה להביא לירידה בדמי השכירות במגזרים אלו, לשטחי לוגיסטיקה, וול משרדיםלהביקוש 

להביא לעלייה בשיעורי ההיוון של נכסים  העשוי הריבית לטווח ארוך שיעור תלשיערוכים שליליים של הנכסים. גם עלייו

ושים מהותיים בענף הבנייה, עלולה להביא גם לשיב אם תימשך התפרצות הנגיף, היא מסוימים ולירידה בשוויים.

 עשויות אלו השפעות שליליות .זוםיבפרויקטי הי ה של החברהיהתקציבים והתקדמות הבני על להשפיעוכתוצאה מכך 

 2-של כבשווי כולל נכסים לא משועבדים  ובזכות של החברהפיזור בתיק הנכסים הגיוון וה בזכותלהערכתנו  להתמתן

מלבד הפגיעה במגזר להבנתנו, בשלב זה,  שלה. פיננסיתהגמישות ה המגדילים את ,(לפי איחוד יחסי)₪ מיליארד 

יחד  מייצריםהמשרדים ולוגיסטיקה,  ,םסופרמרקטי ובהם של החברה פעילותהמגזרי שאר ב אין פגיעה מהותיתהמסחר, 

 הכולל שלה.NOI (net operating income )-מה 65%-כ

חלק מהרשויות הממשלתיות מעריכות . נגיף הקורונה והמועד שבו תתחיל לדעוך התפרצותקיימת אי ודאות רבה לגבי קצב 

ואנו משתמשים בהנחה זו כאשר אנו מעריכים את השלכותיה הכלכליות , תגיע לשיאה בערך באמצע השנה ההתפרצותכי 

שטות הנגיף אנו סבורים שהאמצעים שננקטו כדי לבלום את התפ. ואת השפעתה על איכות האשראי של גופים וחברות

עם  (.www.spglobal.com/ratings ראו עדכונים כלכליים שוטפים בכתובת)הכניסו את הכלכלה העולמית למיתון 

 .נעדכן את הנחותינו והערכותינו בהתאם, התפתחות המצב

 .9201 ,בנובמבר 25-מ דירוגדוח  ורא פות,ולדרישות רגולטוריות נוס דירוגה אודותלפרטים נוספים 

  

http://www.spglobal.com/ratings
https://www.maalot.co.il/Publications/2570/FARBlu20191125123159.pdf
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 (2020באפריל,  5-פרטים כלליים )נכון ל  

   
 בע"מ רבוע כחול נדלן  

 דירוג)י( המנפיק  

ilA+\Negative  טווח ארוך 

   

 הנפקהדירוג)י(   

 חוב בכיר מובטח   

ilAA-  סדרה  ז 

ilAA-   סדרה ח 

   

 חוב בכיר בלתי מובטח  

ilA+  סדרה  ד,ה,ו 

  
 המנפיק  היסטוריית דירוג

 טווח ארוך   
ilA+\Negative   2017, 09נובמבר  

ilA+\Stable   2016, 08נובמבר  
   
 פרטים נוספים  

 התרחש האירועזמן בו   10:39 05/04/2020
 זמן בו נודע לראשונה על האירוע  10:39 05/04/2020

 יוזם הדירוג  החברה המדורגת
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 אשראי דירוג אחר מעקב

"ח אג סדרות של או מנפיקים של האשראי דירוג על להשפיע שעשויות תחויותבאופן שוטף אחר התפ עוקבים אנו
 הפרמטרים את ולזהות שוטף באופן מעודכן יהיה הדירוג כי להבטיח היאהמעקב  מטרת, מדרגים שאנוספציפיות 

 .בדירוג לשינוי להוביל שיכולים

S&P הדירוגים המעודכנים  לרשימת"אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ".   מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
 נד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מאס אלפנות לאתר  ישנוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי,  ולמידעביותר 

 .www.maalot.co.ilבכתובת 

אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או  ©כל הזכויות שמורות 
ע, ההערכות, התוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות הדירוגים, האנליזות, המיד

)להלן, יחדיו, ה"תוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות 
וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים  S&P"(. S&Pהקשורות לה )להלן, יחדיו, "

שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה )להלן, יחדיו, ")ה(צדדים )ה(קשורים"( אינם מבקרים את התוכן ואינם 
עת. התוכן מסופק על דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל -מאמתים את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי

והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין  AS-IS .S&Pבסיס 
 מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.

S&P  מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים  פיםעקיישירים ו/או  יםזקבכל אחריות שהיא לניישאו לא והצדדים הקשורים
הכנסות או תוצאתיים )ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד או  נלווים

מוש בקשר עם שי רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין(, אשר נגרמו
 בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור. 

הבעת דעה אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות 
יירות ערך דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור נ תמהוו ן, ואינןנכון למועד פרסומ S&P סובייקטיבית של

נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר אינה  S&P. כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות
יועץ לעניין כאינה משמשת כ"מומחה" או   S&P.פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות

  .השקעות ו/או ניירות ערך

S&P ם להערכתה, אך אינה מבקרת את המידע ואינה מתחייבת לבצע בדיקת נאותות או אוספת מידע ממקורות אמיני
מפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן תלויות בהכרח  S&Pאימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת. 

 בפעולה של ועדת דירוג, ובכללן פרסום עדכון תקופתי לגבי דירוג אשראי וניתוחים קשורים.

שומרת על הפרדה בין  S&P ,S&Pעל מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של 
גיבשה  S&P .S&Pפעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של 

 S&Pהמתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי -נהלים ותהליכים על
מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמנפיקים או מהחתמים 

שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה  S&Pשל ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. 
ובאתר  www.maalot.co.ilמעלות, בכתובת  S&Pוהאנליזות מופיעים באתר  S&P. הדירוגים הפומביים של והאנליזות

S&P בכתובת ,www.standardandpoors.com ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של ,S&P .ושל צדדים שלישיים 

http://www.maalot.co.il/
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