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İstanbul – 12 Temmuz 2018
JCR Eurasia Rating,
‘Gama Güç Sistemleri Mühendislik Ve Taahhüt A.Ş.’ nin
konsolide yapısının periyodik gözden geçirilme sürecinde,
Firmayı “İzleme” ye almıştır.
JCR Eurasia Rating, ‘Gama Güç Sistemleri Mühendislik Ve Taahhüt A.Ş.’ nin konsolide
yapısının periyodik gözden geçirilme sürecinde, Firmanın konsolide yapısı için 3 Ekim 2017
tarihli “Kredi Derecelendirme Raporu” ile verilen derecelendirme notlarını, likidite, karlılık
ve sermaye yeterliliğinde gözlenen önemli bozulmalara dayalı olarak finansal kurumlar ile
yürütülmekte olan borç yapılandırma sürecinin akıbetinin değerlendirilmesi nedeniyle
“İzleme” ye almıştır.
‘Gama Güç Sistemleri Mühendislik Ve Taahhüt A.Ş.’ nin 2017 sonu itibarıyla mali durumu
değerlendirildiğinde; özellikle likidite, karlılık ve sermaye yeterliliği noktalarında önceki
yıllara kıyasla önemli bozulmaların bulunduğu, Firmadan öğrenilen bilgilere dayanılarak
Firmanın ana hissedarı konumunda olan Gama Holding A.Ş.’nin finansal kurumlar ile
Grubun mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında görüşmelerinin sürdüğü
ve söz konusu sürecin Firmanın mali yapısı açısından büyük önem taşıdığı, buna ek olarak
Firmaya önemli seviyede fon girişi sağlaması beklenen bir davanın Firma aleyhine
sonuçlanmasının nakit girişlerini olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Bu aşamada finansal
kurumlar ile Grup bünyesinde sürdürülmekte olan görüşmelerin neticesi kritik önemde
olduğundan tarafımızca yakından izlenmekte olup, finansal kurumlar ile varılması
beklenen protokolün şartları, bunun Firma nakit akımlarına ve yükümlülüklerine yapacağı
etkiler tarafımızca tekrar değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde yeni bir rating
aksiyonu alınacaktır.
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http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz kıdemli analisti Sn.
Ozan Sıvacı ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90(212)352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75 Reproduction
is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia Rating does not
guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a security and issuer and
not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies registered with and certified
by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles and guidelines but is not
covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr

