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ICAP Credit Rating
τισ 25.08.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ
εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και απζδωςε Credit Rating ςτθ ηϊνθ
πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ Β.
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 του κλάδου, κακϊσ και τα ειδικά
χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ζχει ωσ αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν
παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων (γιαοφρτι και γάλα), τυριϊν, βουτφρων, χυμϊν
φροφτων κακϊσ και ροφθμάτων αρωματικϊν φυτϊν. Είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ και
γνωςτότερεσ βιομθχανίεσ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων ςτθ χϊρα.
Διακζτει παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ ςε Λάριςα, Σρίκαλα και Ξάνκθ και μζςω κυγατρικϊν
ςε Βουλγαρία και Ρουμανία εφοδιάηοντασ με προϊόντα τισ αγορζσ ςτισ οποίεσ ζχει
παρουςία θ εταιρεία. Επίςθσ, ζχουν ιδρυκεί κυγατρικζσ εταιρείεσ ςε Ιταλία, Γερμανία,
Ηνωμζνο Βαςίλειο και Η.Π.Α. με αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν προϊκθςθ των
προϊόντων τθσ εταιρείασ ςτισ αγορζσ των παραπάνω χωρϊν. Διακζτει κζντρα διακίνθςθσ
προϊόντων ςε Αττικι και Θεςςαλονίκθ κακϊσ και υποκαταςτιματα ςε Αλεξανδροφπολθ,
Λαμία, Πάτρα και Βόλο. Οι παραπάνω υποδομζσ επιτρζπουν ςτθν εταιρεία να διατθρεί ζνα
εκτεταμζνο δίκτυο διανομισ και παρουςία ςε όλθ τθ χϊρα.
Θετικά κρίνεται το γεγονόσ ότι κφριοι πελάτεσ τθσ τιτλοφχου είναι μεγάλεσ εταιρείεσ του
οργανωμζνου λιανικοφ εμπορίου. Η ποιότθτα του πελατολογίου περιορίηει τον πιςτωτικό
κίνδυνο διαμορφϊνοντασ κετικζσ προοπτικζσ ςε ότι αφορά τθν πορεία των μελλοντικϊν
εργαςιϊν.
τα λοιπά ςτοιχεία που ζχουν λθφκεί υπόψθ περιλαμβάνονται ο εξαγωγικόσ
προςανατολιςμόσ, οι επενδφςεισ ςε υποδομζσ τα τελευταία ζτθ, ο υψθλόσ κφκλοσ
εργαςιϊν και τα ικανοποιθτικά περικϊρια κερδοφορίασ. Ο δείκτθσ Κακαροφ
Δανειςμοφ/EBITDA και EBITDA/Κακαρζσ Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ διαμορφϊνονται ςε
4,16x και 4,43x αντίςτοιχα.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Μεκοδολογία Απόδοςθσ Αξιολογιςεων
Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ τθσ ICAP, τθν Κλίμακα Διαβάκμιςθσ ICAP Credit Rating,τον
ICAP Group A.E.
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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.
Οι αξιολογιςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ δεν ςυνιςτοφν χρθματοοικονομικι ι επενδυτικι
ςυμβουλι, οφτε ςυςτάςεισ αγοράσ, πϊλθςθσ ι διακράτθςθσ οιουδιποτε
χρθματοπιςτωτικοφ τίτλου.
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