Παρασκευή , 12 Απριλίου 2019

ICAP Credit Rating
Στις 12.04.2019, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας
NORDIA A.E. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒB.
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 NORDIA A.E. ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται σε τρεις κύριες κατηγορίες: 1.
Στην εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου και γρανίτη, 2. Στην επεξεργασία και εμπορία μαρμάρου
και γρανίτη, 3. Στην παραγωγή δομικών υλικών. Το 2012 ενσωμάτωσε με απόσχιση από την
εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τους κλάδους των:
Κονιαμάτων και των ανηκουσών σε αυτών ακινήτων, το Λατομείο Μαρμάρων Βώλακα, και το
Λατομείο Αδρανών Υλικών Θήβας. Επίσης το 2012 πραγματοποιήθηκε και η ενεργοποίηση της
επιχείρησης στον κλάδο των δομικών υλικών, στον κλάδο έτοιμων κονιαμάτων (που πριν από την
απόσχιση λειτουργούσε από το έτος 1999) και στον κλάδο ασβεστολιθικών αδρανών υλικών (που
λειτουργούσε από το 1976). Μεταφέρθηκε έτσι στην NORDIA ΑΕ η τεχνογνωσία και η
δραστηριότητα της ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρων Διονύσου Πεντέλης των συγκεκριμένων κλάδων.
Η εταιρία μέσω των λατομείων και των παραγωγικών μονάδων που διαθέτει παράγει και
εμπορεύεται μάρμαρο και γρανίτες καθώς και περλίτη, ενώ τα κυριότερα προϊόντα της είναι,
συγκολλητικές ύλες, πλάκες και πλακίδια από μάρμαρο, κονιάματα και επιχρίσματα, αδρανή υλικά
και συναφή, κάτω από την εμπορική ονομασία MARMOLINE. Διαθέτει στην αγορά προϊόντα με τις
επωνυμίες NORDIA MARBLES, NORDIA FILLERS, ASTARTE, MARMOLINE ΠΕΡΛΙΤΕΣ, NORDIA
ARGO (αφορά βελτιωτικά καλλιεργειών), DECOR, ενώ κατόπιν αποκλειστικής άδειας, είναι ο
αντιπρόσωπος των προϊόντων την γαλλικής CRYSO στο τμήμα των πρόσθετων σκυροδέματος.
Παράγει πλήρη γκάμα προϊόντων για κατασκευές και οικοδομικές εργασίες, τα οποία λειτουργούν
συμπληρωματικά, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της. Σημειώνεται
ότι το 50% των πωλήσεων της εταιρίας πραγματοποιείται στο εξωτερικό με κυριότερη αγορά την
Κίνα.

Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται η απουσία χρήσης τραπεζικού
δανεισμού σε συνδυασμό με τις πολύ ικανοποιητικές εγκεκριμένες και αχρησιμοποίητες
γραμμές χρηματοδότησης από τις εμπορικές τράπεζες, οι πολύ ικανοποιητικοί δείκτες
εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών δαπανών και συγκεκριμένα ο δείκτης EBITDA/καθαρές
χρηματοοικονομικές δαπάνες για το 2017 είναι ίσος με 3,89x. Η κεφαλαιακή δομή παραμένει
πολύ ικανοποιητική με το δείκτη Ξένα/Ίδια κεφάλαια για το 2017 να ανέρχεται σε 0,25:1. Ο
δείκτης ταμειακής ρευστότητας διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα σε 0,20.
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Στον αντίποδα, το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η τιτλούχος και η
εξάρτηση της δραστηριότητας της εταιρίας από την πορεία του οικοδομικού και
κατασκευαστικού κλάδου εν γένει, αποτελούν στοιχεία που περιορίζουν το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης.
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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