
 

קו הבריאות31.12.2021

אחוז מהישותשווי ניירכמותתאור קבוצת לווים
0.04%                                                                           746,972                                 1,834,410אלון דלק 
746,9720.04%                                 1,834,410אלון דלק 
0.000.00%                                    450,965אגרסקו
0.000.00%                                    450,965אגרסקו 

114,916.530.01%                                    637,363פלאזה סנטרס
114,916.530.01%                                    637,363פלאזה סנטרס
0.000.00%                                    450,109קבוצת יוסי מימן
0.000.00%                                    450,109קבוצת יוסי מימן
0.000.00%                                      20,165קבוצת לאומי
0.000.00%                                      20,165קבוצת לאומי
907,087.780.05%                                 4,407,561קבוצת קרדן
907,087.780.05%                                 4,407,561קבוצת קרדן

קו הבריאות 
חוב בעייתיאחוז מהיישותשווי ניירכמותתשואה ברוטומח"מדרוג קובע לניירסחירתאור קובצת לוויםתאור ענףתאור מנפיקתאור נייר

חוב מסופקקופה
חוב מסופקN/R1,834,409.50746,971.550.04%לאאלון דלק השקעה ואחזקותאלון חברת הדלק לישראל בע"מאלון חברת דלק א' 16/2023 %5.35(נשקו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R0.01375,804.530.000.00%לאאגרסקו חקלאותאגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מאגרקסקו אגחא-רמקו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R75,160.870.000.00%לאאגרסקו חקלאותאגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מאגרק אגא חש4/12קו הבריאות 50-60
חוב מסופקCC0.50637,362.88114,916.530.01%לאפלאזה סנטרסנדל"ן ובנייהפלאזה סנטרספלאזה סנט אגח בקו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R90,021.810.000.00%לאקבוצת יוסי מימןהשקעה ואחזקותאמפל-אמריקן ישראל קורפוריישןאמפל אמריקן אגח בקו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R90,021.810.000.00%לאקבוצת יוסי מימןהשקעה ואחזקותאמפל-אמריקן ישראל קורפוריישןאמפלאמ ב חש12/קו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R90,021.810.000.00%לאקבוצת יוסי מימןהשקעה ואחזקותאמפל-אמריקן ישראל קורפוריישןאמפלאמ ב חש13/קו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R90,021.800.000.00%לאקבוצת יוסי מימןהשקעה ואחזקותאמפל-אמריקן ישראל קורפוריישןאמפלאמ ב חש14/קו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R90,021.810.000.00%לאקבוצת יוסי מימןהשקעה ואחזקותאמפל-אמריקן ישראל קורפוריישןאמפל אמ ב' חשקו הבריאות 50-60
חוב מסופקD1,043,796.25120,975.990.01%לאקבוצת קרדןהשקעה ואחזקותקרדן אן.וי.קרדן אן וי אגח אקו הבריאות 50-60
חוב מסופקD2,479,442.41579,445.690.03%לאקבוצת קרדןהשקעה ואחזקותקרדן אן.וי.קרדן אן וי אגח בקו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R619,861.02144,861.520.01%לאקבוצת קרדןהשקעה ואחזקותקרדן אן.וי.קרדן אן וי אגח ב חש81/2קו הבריאות 50-60
חוב מסופקN/R264,461.2161,804.580.00%לאקבוצת קרדןהשקעה ואחזקותקרדן ישראל בע"מזכאי ריבית קרדן בקו הבריאות 50-60

7,515,946.501,707,171.270.10%

קו הבריאות
חוב בעייתיתאור מנפיקאחוז מהיישותשווי ניירכמותתשואה ברוטומח"מדרוג קובע לניירסחירתאור ניירמספר ניירשם חשבון 

אין

שער לתאריךכמותשווי ניירסוג ניירמספר תיקשם חשבוןמספר ניירתאור נייר
0.00        0.0087,124.56מניות לא סחירות בארץ4475קו הבריאות 743050-60אלון דלק בנאמנות

1,385.64             464.00               642,934.64חברות פרטיות בארץ4475קו הבריאות 756250-60ויולה ג נרשיין ניהול 2

קו הבריאות

לתקן 

יש עליה בשווי בעקבות שיערוך של אלון דלק אגח א'- בעקבות עליה באלון גז 
שינוי סיווג חוב : 

כל החובות בהשגחה דלק קבוצה אגח לא, כב, יח ומוניואן ב לא בחוב בהשגחה ( היה בפסגות ) 
כל החובות בפיגור : קרדן, אמפל, אגרסקו  מסווג במור כחוב מסופק

חשיפה לקבוצת לווים בהם חוב בעייתי - חוב ומניות 

פילוח חובות בעיתיים 

אג"ח בתשואה מעל 10% שלא הוגדר כחוב בעייתי

השינויים העיקריים שחלו

מניה לא סחירה 


