Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

ICAP Credit Rating
Στις 30.05.2019, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας OLYMPIA GROUP A.E. και διατήρησε το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης ΒB.
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 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. Στις αρχές του 2019 ακολουθώντας το εγκεκριμένο από
την διοίκηση στρατηγικό πλάνο, ο Όμιλος προέβη σε σημαντική αναδιάταξη των άμεσων και
έμμεσων συμμετοχών που κατείχε. Πιο συγκεκριμένα μέσα από αλλεπάλληλες πράξεις,
μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε άμεσα, στην μητρική του εταιρία OLYMPIA
GROUP LTD με έδρα την Κύπρο, εκτός από την άμεση συμμετοχή στην κυπριακή εταιρία
TOLLERTON INVESTMENTS LTD, η οποία είναι εταιρία επενδύσεων και συμμετοχών και η οποία
με την σειρά της κατέχει άμεσα το 28,06% (με 31.12.2018) των μετοχών του Ομίλου
τηλεπικοινωνιών PLAY που δραστηριοποιείται στην αγορά της Πολωνίας. Η OLYMPIA GROUP LTD

αποτελεί εταιρία η οποία προήλθε από την συνένωση των νομικών και φυσικών προσώπων που
αποτελούσαν τους βασικούς μετόχους της ελληνικής εταιρίας συμμετοχών OLYMPIA GROUP
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Οι παραπάνω μεταβολές εκτιμάται ότι δεν επηρεάζουν στρατηγικά την δομή του Ομίλου καθώς
και την δραστηριότητά του. 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 που
παραμένουν και που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αναπτυξιακή δυναμική
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 η περιορισμένη χρήση τραπεζικού
δανεισμού εντός του 2018, και οι πολύ ικανοποιητικοί δείκτες ρευστότητας.
Δείτε εδώ τη Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της συγκεκριμένης
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
ICAP A.E.
Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ: 210 7200 000, e-mail: icap@icap.gr, web: www.icap.gr
A.Φ.Μ.: 996952940, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 147989301000

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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