Πέμπτη , 08 Φεβρουαρίου 2018
ICAP Credit Rating
Στις 08.02.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας OLYMPIA GROUP 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 εταιρία OLYMPIA GROUP Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006, με βασικές δραστηριότητες την
συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, αλλοδαπές και ημεδαπές, την ίδρυση θυγατρικών και την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των παραπάνω εταιριών. Σήμερα ο Όμιλος OLYMPIA
περιλαμβάνει πλήθος ενοποιούμενες θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, μέσω των
οποίων δραστηριοποιείται σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Η διασπορά αντικειμένου δραστηριότητας και εσόδων, η πολυετής επιχειρηματική εμπειρία
της διοικητικής ομάδας και του ιδρυτή του ομίλου, η περιορισμένη εξάρτηση από το εγχώριο
μακροοικονομικό περιβάλλον, η υψηλής αξίας συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες, καθώς
και επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο ΧΑ αλλά και οι συμμετοχές, με μικρότερα
ποσοστά σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αναπτυξιακή δυναμική στην
Ελλάδα και το εξωτερικό 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 είσπραξη σημαντικού
ύψους μερισμάτων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας και την αποπληρωμή
σημαντικού ύψους τραπεζικού δανεισμού, η απουσία β/π τραπεζικού δανεισμού εντός του
2017, και οι πολύ ικανοποιητικοί δείκτες ρευστότητας.
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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