BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 17 Ağustos 2017

JCR Eurasia Rating’in
Creditwest Insurance Ltd.’e
yönelik yürüttüğü rating süreci firma talebi üzerine durdurulmuştur.

JCR Eurasia Rating ile “Creditwest Insurance Ltd.” arasında 09 Kasım 2009 tarihi itibariyle imzalanan kredi
derecelendirme sözleşmesinin süresi dolduğundan karşılıklı mutabakat neticesinde sözleşme yenilenmemiş ve
rating süreci durdurulmuştur.
Bu kapsamda, Şirket’in 2015 ve önceki yılların finansal ve kurumsal verilerine dayanılarak 18 Ağustos 2016
tarihinde JCR Eurasia Rating tarafından yayımlanmış olan ve detayları aşağıda gösterilen kredi
derecelendirme notları ile
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:
:
:
:
:
:
:
:

BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
A+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
A

Bu notların eşleştiği risk seviyelerini 2017 yılında da devam ettirip ettirmediği veya ne yönde hareket ettiği hususu
talebe bağlı olarak analiz dışı kalmıştır. Dolayısıyla 18 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan rating raporu 2017 yılında
yenilenmeyeceği için mevcut notlar 18 Ağustos 2017’den itibaren güncelliğini ve geçerliliğini yitirecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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