Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ICAP Credit Rating
Στις 16.01.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης
C.
Η απόδοση του ICAP Rating βασίζεται σε πιστωτικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ICAP
βάσει διεθνών πρακτικών, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των
ειδικών χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων εταιρειών από Αναλυτές. Στην αξιολόγηση
λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη και η πορεία εργασιών του κλάδου, καθώς και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Η εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις αντιπροσωπείες, τις
αποκλειστικές εισαγωγές και το χονδρικό εμπόριο χημικών, χαρτιού, χαρτομάζας και
χαρτοπολτού, μηχανημάτων γραφικών τεχνών και μελανιών φλεξογραφίας.
Η ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε. είναι εισαγωγέας και εμπορεύεται προϊόντα διεθνών οίκων τα οποία
χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες του χώρου των χημικών (πλαστικά, ελαστικά,
μονωτικά, χρώματα κλπ) και των τροφίμων αλλά και από εκδοτικούς οίκους και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο του χαρτιού.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται η ανοδική πορεία του
κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τα τελευταία έτη και τα επίπεδα μόχλευσης. Ο
δείκτης Καθαρών Υποχρεώσεων/EBITDA και EBITDA/Καθαρές Χρηματοοικονομικές
Δαπάνες διαμορφώνονται σε 7.21x και 3.90x αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων
Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP, την Κλίμακα Διαβάθμισης ICAP Credit Rating,τον
Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει τα μέτρα, τις
διαδικασίες και τις πολιτικές που εφαρμόζει η ICAP για την εναρμόνιση της με τον ως άνω
Κανονισμό, πατήστε εδώ.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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