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JCR Eurasia Rating,
BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’yi ve Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları’nı
gözden geçirme sürecinde derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘CCC (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘C (Trk)’ ve
Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını ise ‘CCC’ olarak aşağı yönlü revize etti.
JCR-Eurasia Rating, “BIMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.”’yi ve “Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları”nın
derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BB (Trk)’’den ‘CCC (Trk)’’ye ve Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘B
(Trk)’’den ‘C (Trk)’’ye tüm not görünümleri (Stabil) olarak aşağı yönlü revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ise ‘BB-’’den ‘CCC‘’ye aşağı yönlü revize edilmiştir.
JCR Eurasia tarafından Bimeks için gerçekleştirilen 8 Haziran 2017 tarihli en son derecelendirme aksiyonu
çerçevesinde yer alan likidite ihtiyaçları; düşük pazar etkinliği ve sermayeleşme seviyesi; ve pazardaki şiddetli
rekabet gibi temel derecelendirme hususlarının varlığını sürdürmesinin yanında; Şirket’in finansal kuruluşlara olan
borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yakın zamanlarda imzalanan protokolün akabinde 15 Eylül 2017, 26
Ocak 2018 ve 27 Temmuz 2018 tarihlerinde vadeleri dolacak toplam 95 milyon TL tutarında tahvillerin
yatırımcılarıyla vadelerin uzatılması ve geri ödeme planları oluşturulmasına yönelik girişimlerin başlatılması
sonucunda Şirket’in mevcut durumu ile metodolojik olarak daha önceden kamuoyuna ilan edilmiş olan notasyon
cetvelinde eşleştiği not seviyeleri aşağıda gösterilmektedir.
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Karlılık göstergelerinin seviyesi; finansal risk göstergelerinin gidişatı; tedarik kanallarının işlevselliğinin sağlanması;
finansal kuruluşlarla imzalanan protokolün Şirket finansalları üzerindeki etkileri; likidite ihtiyaçlarının giderilmesine
yönelik girişimlerin kısa dönemdeki sonuçlarının yanı sıra tedavülde bulunan toplamda 95 milyon TL olan tahvillerin
ve özellikle vadesi 15 Eylül 2017’de dolacak olan 45 milyon TL’lik bölümünün anapara ve kupon ödemelerinin
gerçekleştirilebilmesi ya da yeniden yapılandırılması durumunda oluşacak geri ödeme planının gelecek dönemlerde
gerçekleşme seviyesi ise daha ileri değerlendirmeler için izleme hususları olacaktır.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir
veya Kuruluşumuz Grup Başkanı Sn. Zeki M. ÇOKTAN ile iletişim kurulabilir.
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