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ICAP Credit Rating
Στις 26.09.2017, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒΒ.
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 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ιδρύθηκε το 1919 και έχει ως
αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση του ιστορικού ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ και
του KING GEORGE, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο των Αθηνών στην πλατεία Συντάγματος.
Τα υψηλά ποσοστά πληρότητας που σημειώνουν τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η
εταιρεία, η αυστηρή εμπορική πολιτική, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πελατών
προέρχονται από το εξωτερικό καθώς και οι προβλέψεις για την τουριστική κίνηση
διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας
εργασιών.
Στα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται οι θετικές και βελτιούμενες
ταμειακές ροές και οι ισχυροί δείκτες κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων. Ο δείκτης
Καθαρού Δανεισμού/EBITDA και EBITDA/Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες
διαμορφώνονται σε 2,76x και 9,70x 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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