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ICAP Credit Rating 

 
Στις 01.11.2021 η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας PREMIA 
Α.Ε.. 
 

Η απόδοση του ICAP Credit Rating βασίζεται σε πιστωτικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ICAP βάσει 

διεθνών πρακτικών και στην ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και 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. 

 

Υπό το παραπάνω πλαίσιο η ICAP απέδωσε διαβάθμιση BB κατατάσσοντας την εταιρεία σε ζώνη χαμηλού 

πιστωτικού κινδύνου. 

 

Η απόδοση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της εταιρείας αντανακλά: 

• Τη διαμόρφωση κατά μέσο όρο του DSCR σε ικανοποιητικά επίπεδα στο βασικό σενάριο (DSCR: 

1,02x), στα όρια του χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. 

• Την εκτίμηση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας των ταμειακών εισροών λόγω της θετικής 

ποιότητας των μισθωτών σε συνδυασμό με το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης και την στρατηγική της 

εταιρίας. 

• Το μέγιστο επίπεδο του occupancy στα ακίνητα παραγωγής εισοδήματος (100%) και το πολύ 

ικανοποιητικό επίπεδο του LTV. 

• Την ανθεκτικότητα των σχετικών δεικτών που εξετάζονται στα πλαίσια των σεναρίων απομείωσης 

που εφαρμόζονται, αναλογικά με την περίοδο μέτρησης. 

• Την πολύ έμπειρη διοικητική σύνθεση με διεθνή εμπειρία από τις αγορές ακινήτων 

• Τις σημαντικές και θετικές προοπτικές της αγοράς δραστηριοποίησης και το θετικό projected 

business plan, σε συνδυασμό με την ισχυρή μετοχική σύνθεση. 

 
Η PREMIA A.E. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει κέντρα αποθήκευσης & διανομής (logistics 

centers) (τέλος του 2020) καθώς και εμπορικής χρήσης (big box)(εντός 2021). 

Στις 30.06.2021, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 16 ακίνητα συνολικής 

εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 221 χιλ. τ.μ. (logistics centers και big boxes) με εύλογη αξία €131,57 εκ. 

Επίσης, κατέχει την εταιρεία JPA που έχει αναλάβει μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ την κατασκευή και τεχνική 

διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Αττικής. Η συνολική αξία της σύμβασης αποτιμάται στον 

ισολογισμό της εταιρείας κατά την 30.06.2021 στα €39,9 εκ. (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο 

κόστος) 

Κατά συνέπεια το σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών) 

κατά την 30.6.21 ανέρχεται στο ποσό των € 171,47 εκ 

Στις 27.7.2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τρίτη κατά σειρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

συνολικής αξίας € 75 εκ. η οποία πιστοποιήθηκε κατά την ίδια ημερομηνία από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Επιπλέον, στο μετοχικό σχήμα της Premia Properties, εισήλθε μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης η 

Fastighets AB Balder, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 17,22% μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του 

Ευρωπαϊκού real estate, αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή. Στις 22.9.2021 η Εταιρεία 

προχώρησε σε υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση αυτοτελούς ακινήτου εξυπηρετούμενων 



 

 

 

διαμερισμάτων (serviced apartments) το οποίο βρίσκεται στον Πειραιά. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται 

σε € 10,2 εκ. 

 
Δείτε εδώ τη Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της συγκεκριμένης Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

 

Επισημαίνεται πως οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) είναι σύμφωνες με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μεθοδολογίες 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.  

 

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή, ούτε 

συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού τίτλου. 

 

Επικοινωνία: 

Κεφάλας Γεώργιος, Αδαμόπουλος Τιμολέων 

Τηλ: 2107200000,  

Email: rating@icap.gr 
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