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ICAP Credit Rating
Στις 21.02.2017, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και διατήρησε το Credit Rating της 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 WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ελλάδα προσφέροντας υπηρεσίας σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας και internet. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της WIND καλύπτει
πληθυσμιακά το 99% της Ελληνικής επικράτειας. Από το 2006 η εταιρεία παρέχει και
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας βασιζόμενη κυρίως στο υφιστάμενο δίκτυο του ΟΤΕ
(συνεγκαταστάσεις σε κόμβους). Καλύπτει το σύνολο των περιοχών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης καθώς και μεγάλες πόλεις, αγροτικές περιοχές και τουριστικούς
προορισμούς.
Η αδυναμία εισόδου νέων ανταγωνιστών λόγω των υψηλής αξίας επενδύσεων, η εμπειρία
της διοίκησης και η στήριξη από τους μετόχους καθώς και η μεγάλη διασπορά
πελατολογίου της εταιρείας κρίνονται ως θετικοί παράγοντες.
Η εγκατάσταση νέας γενιάς δικτύων (NGN) στη σταθερή τηλεφωνία αλλά και η αυξημένη
ζήτηση για data mobile στην κινητή τηλεφωνία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τα επόμενα έτη.
Μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, θα δοθεί η δυνατότητα στους εναλλακτικούς
παρόχους να ανεξαρτητοποιηθούν από τη χρήση του υφιστάμενου δικτύου του ΟΤΕ και να
διαφοροποιήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες του κλάδου με σκοπό να διατηρήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους προϋποθέτει σημαντικής αξίας επενδύσεις.
Λοιπά θετικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι η
αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους του δανεισμού και η στήριξη των μετόχων μέσω
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το 2016 για επενδυτικούς σκοπούς. Επίσης, στα τέλη
της χρήσης 2015, ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA και EBITDA/Καθαρές
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες διαμορφώνονται σε 3,07x και 2,67x αντίστοιχα.
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Πηγές κινδύνου συνιστούν η υψηλή εξάρτηση από το εγχώριο μακροοικονομικό
περιβάλλον, καθώς και τυχόν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων
στη σταθερή και στη κινητή τηλεφωνία.
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.
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