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“

JCR Eurasia Rating
ile Palmet Enerji
A.Ş. ve mevcut
borçlanma aracı
ihracının
derecelendirme
dayanağını oluşturan
rating sözleşmesi
yenilenmeyeceği için
23 Mart 2018 tarihi
itibariyle geçerliliğini
yitirecek ve vadesi
henüz dolmayan
borçlanma aracı
izleme ve güncelleme
dışı kalacaktır.

“

JCR Eurasia Rating ile “PALMET ENERJİ A.Ş” arasında 24 Şubat 2015
tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi firmanın yenilememe
yönündeki yazılı bildirimi kapsamında 23 Mart 2018 tarihi itibariyle geçerliliğini
yitirmiştir.
Rating süreci içerisinde, BBB (Trk) uzun ve A-3 (Trk) kısa vadeli ihraç
derecelendirmesi notuyla ihraç edilmiş olan 10 Mayıs 2019 vadeli
TRSPALM51911 ISIN kodlu 1 adet borçlanma aracının vadesinin henüz
dolmamış olması nedeniyle, SPK- Sermaye Piyasaları Kurulu’nun ‘Borçlanma
Araçlarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 7.maddesine göre devam
eden yasal izleme zorunluluğumuzun yerine getirilmesinde JCR Eurasia Rating
açısından hukuken fiili imkansızlık hali ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla borçlanma
senedinin vadesine kadar izleme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde oluşan bu
kesintiden sonraki gelişmelerden kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.
Bu durum kapsamında derecelendirme sözleşmesinin iptaline bağlı olarak
firmadan bilgi ve belge temini olanağının ortadan kalkmış olması nedeniyle JCR
Eurasia Rating tarafından 07 Nisan 2017 tarihinde yayımlanmış olan ve detayları
yanda gösterilen kredi derecelendirme notlarının eşleştiği risk seviyelerinin devam
edip etmediği hususu izlenemeyeceği ve analiz edilemeyeceği için ihraç notları ve
ihraca ilişkin derecelendirme raporu 23 Mart 2018 tarihi itibariyle geçerliliğini
yitirmiştir.
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