Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ICAP Credit Rating
Στις 30.05.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης
BB.
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 των κλάδων δραστηριοποίησης του
Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς και ειδικά χαρακτηριστικά του.
Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αποτελεί τη μητρική του ομώνυμου Ομίλου εταιρειών ο οποίος
μέσω των θυγατρικών/συγγενών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στους τομείς των:
- κατασκευών
- παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- παραγωγής Η/Ε από θερμικές μονάδες
- εμπορία Η/Ε
- παραχωρήσεων-αυτό/συγχρηματοδοτούμενων έργων
- βιομηχανίας
- αξιοποίησης ακινήτων
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε 150 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια
και τη Μέση Ανατολή.
Ο Όμιλος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές έργων υποδομής σε
Ελλάδα και Βαλκάνια καθώς και τον μεγαλύτερο παραγωγό Η/Ε από ΑΠΕ.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κατασκευαστικού τομέα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα τέλη του
2017 διαμορφωνόταν στα €1,6δις., αποτελούμενο από έργα τόσο από το εσωτερικό όσο
και το εξωτερικό, με την κατασκευαστική δραστηριότητα να παρουσιάζεται ενισχυμένη.
Στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος έχει εν λειτουργία μονάδες παραγωγής Η/Ε συνολικής
δυναμικότητας 1.004MW στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατασκευάζοντας παράλληλα νέες
μονάδες παραγωγής Η/Ε.
Λοιπά θετικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι ο
ικανοποιητικός δείκτης ταμειακής ρευστότητας (0,58x) και το ύψος των ταμειακών
διαθεσίμων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA και EBITDA/Καθαρές
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες διαμορφώνονται σε 3,79x και 5,90x αντίστοιχα.
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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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