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ICAP Credit Rating
τισ 26.06.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ
εταιρείασ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και απζδωςε Credit Rating ςτθ ηϊνθ πιςτολθπτικισ
διαβάκμιςθσ BB.
Η απόδοςθ του ICAP Rating βαςίηεται ςε πιςτωτικά υποδείγματα που ζχει αναπτφξει θ
ICAP βάςει διεκνϊν πρακτικϊν, κακϊσ και ςτθν ποιοτικι αξιολόγθςθ των ςτοιχείων και
των ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν των εξεταηόμενων εταιρειϊν από Αναλυτζσ. τθν
αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ τα μεγζκθ και θ πορεία εργαςιϊν των κλάδων
δραςτθριοποίθςθσ του Ομίλου ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ κακϊσ και ειδικά χαρακτθριςτικά του.
Η εταιρεία ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ Α.Ε. αποτελεί τθ μθτρικι του ομϊνυμου Ομίλου εταιρειϊν ο
οποίοσ μζςω των κυγατρικϊν/ςυγγενϊν επιχειριςεων δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ
των:
- καταςκευϊν
- παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (Η/Ε) από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ)
- παραγωγισ Η/Ε από κερμικζσ μονάδεσ
- εμπορία Η/Ε
- παραχωριςεων-αυτό/ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων
- βιομθχανίασ
- αξιοποίθςθσ ακινιτων
Η ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ ςυμμετζχει, άμεςα ι ζμμεςα, ςε 150 επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, τα
Βαλκάνια και τθ Μζςθ Ανατολι.
Ο Όμιλοσ αποτελεί ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ καταςκευαςτζσ ζργων υποδομισ ςε
Ελλάδα και Βαλκάνια κακϊσ και τον μεγαλφτερο παραγωγό Η/Ε από ΑΠΕ.
Σο ανεκτζλεςτο υπόλοιπο του καταςκευαςτικοφ τομζα του Ομίλου ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ ςτα τζλθ
του 2016 διαμορφωνόταν ςτα 2,48δισ.Ευρϊ, από ζργα από το εςωτερικό αλλά και το
εξωτερικό, με τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα να παρουςιάηεται ενιςχυμζνθ.
τον τομζα των ΑΠΕ, ο Όμιλοσ ζχει εν λειτουργία μονάδεσ παραγωγισ Η/Ε ςυνολικισ
δυναμικότθτασ 738MW ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό καταςκευάηοντασ παράλλθλα νζεσ
μονάδεσ παραγωγισ Η/Ε, ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται, με τθ ςυνολικι
αδειοδοτθμζνθ ιςχφ να ανζρχεται ςε 980MW.
Λοιπά κετικά ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ είναι ο
ικανοποιθτικόσ δείκτθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ (0,65x) και οι ταμειακζσ ροζσ. Ο δείκτθσ
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Κακαροφ Δανειςμοφ/EBITDA και EBITDA/Κακαρζσ Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ
διαμορφϊνονται ςε 1,48x και 4,86x αντίςτοιχα.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Μεκοδολογία Απόδοςθσ Αξιολογιςεων
Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ τθσ ICAP, τθν Κλίμακα Διαβάκμιςθσ ICAP Credit Rating,τον
Κϊδικα Δεοντολογίασ, κακϊσ και κάκε άλλο ζγγραφο που περιγράφει τα μζτρα, τισ
διαδικαςίεσ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηει θ ICAP για τθν εναρμόνιςθ τθσ με τον ωσ άνω
Κανονιςμό, πατιςτε εδϊ.
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