Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018
ICAP Credit Rating
Στις 13.03.2018, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.
και διατήρησε το 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 του κλάδου, καθώς και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Η εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω
θυγατρικών εταιρειών. Η εταιρεία έχει συγκροτήσει ένα χαρτοφυλάκιο από 27 πάρκα τα
οποία βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες στη Ζάκυνθο (22), στη Θήβα (3), στη Λάρισα
(1) και στη Λακωνία (1).
Τυχόν κίνδυνοι για ομαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των εταιρειών του κλάδου και
κατ’ επέκταση της μητρικής και των θυγατρικών της, προέρχονται κυρίως από τα δομικά
προβλήματα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και από ενδεχόμενες καθυστερήσεις και
αύξηση του μέσου χρόνου εξόφλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον
ΛΑΓΗΕ.
Για την αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας υπολογίσθηκαν οι
αναμενόμενες ετήσιες τιμές των μετρικών «Δείκτης Κάλυψης Ετήσιων Δανειακών
Υποχρεώσεων» (DSCR) καθώς και «Δείκτης Κάλυψης των Δανειακών Υποχρεώσεων κατά
τη διάρκεια ζωής του Χρέους» (LLCR). Η μέση τιμή των μετρικών υποδεικνύει ότι ο φορέας
καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους του. Οι υπολογισμοί
επαναλήφθηκαν και για σενάριο επιδείνωσης των συνθηκών (stress test).
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.
Επικοινωνία:
Αναστάσιος Καραθεόδωρος, Ίων Δελίδης
Τηλ: 2107200000
Email: rating@icap.gr
ICAP Group A.E.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα
τηλ:210 7200 000, e-mail: icap@icap.gr

