Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ICAP Credit Rating
Στις 27.06.2019, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης ΒΒ.
Η απόδοση του Credit 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 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε 1974, και κατασκευάζει, διασκευάζει,
διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα,
φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά,
χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά. Πρόκειται για
παλαιά οικονομική μονάδα, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
γνωστών εταιρειών όπως των αυτοκινήτων JAGUAR, LAND ROVER/RANGE ROVER, των
λιπαντικών SHELL, των ημιφορτηγών ISUZU, των φορτηγών SCANIA και των φουσκωτών σκαφών
αναψυχής ZODIAC. Η βιομηχανική δραστηριότητα της εταιρείας αφορά στη συναρμολόγηση
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (μονάδα Petrogen) και στη συναρμολόγηση, με κατασκευές σε
φορτηγά - λεωφορεία Scania και κινητήρων Diesel.
Διαθέτει ιδιόκτητες και μισθωμένες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, στις οποίες εκτείνονται ο χώρος
των γραφείων, των αποθηκών και της παραγωγής.
Η πολύχρονη παρουσία της εταιρίας στους κλάδους που δραστηριοποιείται, σε συνδυασμό με
την πολυετή εμπειρία των ιδιοκτητών και της διοίκησης, διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε
ότι αφορά τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας εργασιών και περιορίζουν τον πιστωτικό
κίνδυνο.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται η βελτίωση της δραστηριότητας
και η αυξητική πορεία των αποτελεσμάτων και των περιθωρίων κέρδους, η σταθερότητα,
επάρκεια και προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών, η υψηλή κάλυψη χρηματοοικονομικών
δαπανών από EBITDA (6,52x το 2018), ο ικανοποιητικός δείκτης καθαρού δανεισμού / EBITDA
(1,66x για το 2018) καθώς και τα ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα.
Πηγές κινδύνου συνιστούν η υψηλή εξάρτηση από το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον,
καθώς και η αναγκαστική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο λόγω του συναλλακτικού της
κυκλώματος.
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Δείτε εδώ τη Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της συγκεκριμένης
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μεθοδολογίες 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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