Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018
ICAP Credit Rating
Στις 04.09.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης C.
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 ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως αντικείμενο
εργασιών την εκμετάλλευση του νοσοκομείου «Metropolitan Hospital», στο Νέο Φάληρο, το
οποίο απαριθμεί 262 κλίνες και καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και διαγνωστικά
εργαστήρια.
Βασικό στοιχείο αξιολόγησης αποτελεί η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 99,99% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από την εταιρία Hellenic Healthcare S.r.l. με έδρα το
Λουξεμβούργο (05/2017), η οποία ελέγχεται κατά 60% από την αμερικάνικη CVC Capital
Partners και κατά 40% ισομερώς από τον κ. Βασίλειο Θεοχαράκη και κ. Δημήτριο Σπυρίδη,
καθώς και η συμφωνηθείσα έκδοση νέου ομολογιακού δανείου της εταιρίας με την EBRD
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του
μακροπρόθεσμου δανεισμού της, εντός του Σεπτεμβρίου 2018 και οι βασικοί όροι αυτού.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται οι ικανοποιητικοί δείκτες
εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών δαπανών και συγκεκριμένα ο δείκτης EBITDA/καθαρές
χρηματοοικονομικές δαπάνες για το 2017 είναι ίσος με 5,52x. Η κεφαλαιακή δομή
παραμένει ικανοποιητική με το δείκτη Ξένα/Ίδια κεφάλαια για το 2017 να ανέρχεται σε
1,6:1). Στον αντίποδα, το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η
τιτλούχος και οι αποφάσεις του κρατικού μηχανισμού περί clawback & rebate, 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.
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Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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