BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 19 Ekim 2017
JCR Eurasia Rating,
Periyodik izleme faaliyetleri kapsamında Eko Faktoring A.Ş.’nin
Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarına ilişkin görünümlerini
‘Pozitif’ olarak yukarı yönlü revize etti.
JCR Eurasia Rating, Eko Faktoring A.Ş.’ye yönelik olarak sürdürdüğü periyodik izleme faaliyetleri kapsamında, Firmanın 16 Haziran 2017
tarihinde teyit edilen Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarına ilişkin görünümleri ‘Pozitif’ olarak yukarı yönlü revize etmiştir.
Eko Faktoring A.Ş.’nin yatırım yapılabilir kategori içerisinde yer alan Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarına ilişkin görünümlerin yukarı
yönlü revize edilmesinde, firmanın içsel kaynak üretiminin 2017 yılı 3. çeyrek itibariyle artış göstererek önemli boyutlara ulaşması ve
varlık kalitesinin 2016 yılsonuna kıyasla yükselmiş olması temel etkenler olmuştur.
Firmanın cari yılda elde ettiği müspet sonuçların sürdürülebilirliği, finansal rasyolardaki gelişmelerin cari yılsonu rakamları ile de
desteklenebilir nitelikte olması, makroekonomik dengelerde meydana gelebilecek olası değişimler ve elde edilen içsel kaynakların
özkaynaklar içerisinde muhafaza edilmeye devam edilmesi JCR Eurasia Rating tarafından izlenmeye devam edecektir. Güncellenmiş
hali ile Firmaya ait tüm notlar aşağıda gösterilmiştir.
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Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analisti Sn. Utku KARAGÜLLE ile iletişim kurulabilir.
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