רשימת השירותים הנלווים שמספקת  S&Pמעלות
 S&P Global Ratingsפועלת כיום בישראל באמצעות ) S&P Global Ratings Maalot Ltdלהלן S&P" :מעלות"(.
בהתאם לסעיף  17של החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד ,2014-מספקת  S&Pמעלות את השירותים
הנלווים הבאים לאחר קבלת אישור מרשות לניירות ערך ,אשר ניתן ביום  25בינואר.2016 ,
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סוג השירות

שם השירות

תיאור

שירותים אחרים

Credit Assessment
)הערכת אשראי(

הערכת אשראי מהווה אינדיקציה לגבי יכולת הפירעון לפי דעתה
של ,S&P Global Ratingsועשויה להתבטא בתיאור ,בקטגוריית דירוג
כללית או באמצעות תוספת סימן פלוס ) (+או מינוס ) (-המציינים חוזק
יחסי בתוך הקטגוריה .הערכת האשראי משקפת את חוות דעתנו הכללית
לגבי חוזקות וחולשות האשראי של מנפיק ,לווה ,הצעה למימון מובנה או
אלמנטים של הצעה כזו .היא עשויה גם להתייחס לתחומי דירוג
מצומצמים או להחריג אלמנטים מסוימים שמשמשים אותנו בדרך כלל
בדירוג אשראי .הערכת האשראי היא לרוב נקודתית ,ו - S&P Global
 Ratingsאינה נוהגת להמשיך ולעקוב אחר הערכות אשראי .כמו כן,הערכת אשראי היא לרוב חסויה .הערכות האשראי מבוטאות באמצעות
הסימונים הקבועים של ,S&P Global Ratingsאולם באותיות קטנות
)לדוגמה.('bbb' ,

פעילויות דירוג אשראי

Rating Agency
Confirmations
)) (RACאישורי דירוג
אשראי(

אישורי דירוג אשראי הם אישורים המסופקים לבעלי עניין )למשל –
נאמנים לאיגרות חוב( על כך שאירוע או שינוי מוצעים לעסקה המדורגת
לא יובילו ,כשלעצמם ,להורדת דירוג ,למשיכת דירוג או לשינוי דירוג
העסקה.

פעילויות דירוג אשראי

Rating Evaluation
)Services (RES
)הערכת ההשלכות
הצפויות על הדירוג(

הערכת ההשלכות הצפויות על הדירוג ) (RESהיא שירות אנליטי המיועד
לגופים מדורגים או שאינם מדורגים ,השוקלים יוזמות אסטרטגיות או
פיננסיות שעשויות להשפיע על כושר האשראי שלהם .לבקשתו של
המנפיק S&P Global Ratings ,מספקת באופן חסוי הערכה אודות
ההשלכות הפוטנציאליות של תרחישים היפותטיים שהוצגו על ידי
המנפיק על דירוגי האשראי שלו .שירותי  RESמשמשים בדרך כלל
לצורך הערכת ההשפעה של שינויים מבניים ,רכישות ,פיצולים או שינויים
מהותיים במבנה החוב או במבנה ההון.

 1סוג השירות נקבע בהתאם להגדרות ולסטנדרטים הגלובליים של  .S&P Global Ratingsבכל מקרה ,כל השירותים הנלווים המצוינים לעיל תואמים את
הגדרת השירותים הנלווים לפי סעיף  17של החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי.
"שירות נלווה" הוא מוצר או שירות ש S&P Global Ratings-מספקת או מוכרת שאינו דירוג אשראי או פעילות דירוג אשראי .שירות נלווה עשוי להיות תחזית
שוק ,הערכת מגמות כלכליות ,ניתוח תמחור ,ניתוח נתונים כללי אחר או שירותי הפצה הקשורים לדירוג אשראי ,לתחזית שוק ,להערכת מגמות כלכליות ,לניתוח
תמחור או לניתוח נתונים כללי אחר.
"שירות אחר" הוא מוצר או שירות ש S&P Global Ratings-מספקת או מוכרת שאינו שירות נלווה ושאינו חלק מפעילות דירוג האשראי שלה.
"פעילויות דירוג אשראי" הן פעילויות ש S&P Global Ratings-מבצעת ושמובילות למתן דירוג אשראי או למעקב אחר דירוג אשראי או תומכות בהם ישירות,
כולל :הערכה ,אישור ,הנפקה ובחינה מחדש של דירוגי אשראי; ניתוח נתונים ומידע הקשורים לדירוגי אשראי; פעולת דירוג או החלטת דירוג; ופיתוח ואישור
מתודולוגיות ,כולל פיתוח ואישור של מודלים כמותיים ואיכותניים או של מסמכי הנחיות.
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