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ICAP Credit Rating
Στις 11.12.2017, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&.Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και διατήρησε το Credit Rating στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης Β.
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 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&.Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ έχει ως αντικείμενο εργασιών, την κατασκευή
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές, καταναλωτικές και προηγμένες
εφαρμογές, την κατασκευή ενεργειακών συστημάτων ισχύος και την παροχή υπηρεσιών
ενέργειας (συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, εκπαίδευση κ.α.).
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα ενώ διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις
σημαντικού μεγέθους στο Νέο Όλβιο στο Νομό Ξάνθης. Το εργοστάσιο της τιτλούχου είναι
το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη στον τομέα της παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών
και ένα από τα πλέον σύγχρονα.
Η υψηλή ποιότητα του πελατολογίου της τιτλούχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
αξιόλογες και μεγάλου μεγέθους εταιρείες του εξωτερικού καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις
κρατών περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε ότι
αφορά τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας εργασιών.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται ο εξαγωγικός
προσανατολισμός, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, οι
επενδύσεις σε παραγωγικές δομές και σε καθετοποίηση τα τελευταία έτη και οι θετικές
ταμειακές ροές. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA και EBITDA/Καθαρές
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες διαμορφώνονται σε 4,41x και 3,62x αντίστοιχα. Επίσης έχει
ληφθεί υπόψη και η απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρίας από την μητρική
OLYMPIA GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. και η απόκτηση από την τιτλούχο του 100% των
μετοχών της θυγατρικής εταιρίας SUNLIGHT RECYCLING Α.Β.Ε.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων
Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP, την Κλίμακα Διαβάθμισης ICAP Credit Rating,τον Κώδικα
ICAP Group A.E.
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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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