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İstanbul – 11 Mart 2015
JCR Eurasia Rating,
Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ve Planlanan Tahvil İhraçlarını
yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB- (Trk) / Stabil’,
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları’nı ve görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil’ olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating, “Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.”’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun
Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB-’ olarak belirlemiş olup, söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak belirlenmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda
gösterilmiştir:
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
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Faaliyetlerine 2003 yılında başlayan ve ağırlıklı olarak plastik ambalaj sanayi için bi-oriented polipropilen (BOPP) film ithalatı yapan Plaspak Kimya,
zaman içinde hizmet portföyünü çeşitlendirerek kimyasal ve plastik hammadde ithalatı üzerine yoğunlaşmış, 2010 yılında başlayan yeniden
yapılandırma süreci sonrasında faaliyet alanlarına ihracat ve transit ticaret’i eklemiş olup 2014 itibariyle de plastik kompound üretimine başlamıştır.
Ağırlıklı olarak inşaat, ambalaj, otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya sektörlerinin ihtiyaç duyduğu plastik hammadde talebini karşılayan Plaspak
Kimya, üretim, transit ticaret ve ithalat/ihracatı içeren faaliyet çeşitliliğiyle kendisini diğer tedarikçilerden farklı bir yere konumlandırmıştır. İstikrarlı
bir büyüme sergileyen Şirket 2014 başında Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) halka arz olmuş, Aralık 2014’te İsviçre’de kurmuş olduğu Plaschem
Trading SA adlı iştirakiyle global transit hammadde ticaretinde pazar payını artırmayı hedeflemektedir.
Plastik hammadde sektöründe gözlemlenen yüksek rekabet ve operasyonel giderler, artan şehirleşme, yükselen gelir ve eğitim seviyesinin
beraberinde getirdiği talep artışının yurt içi üreticiler tarafından karşılanamamasının neden olduğu ithalat bağımlılığı, yavaşlayan ekonomik büyüme
ve artan bölgesel siyasal ve ekonomik belirsizliklere rağmen Şirket satış gelirlerini ve aktif büyüklüğünü istikrarlı bir şekilde arttırmayı başarmıştır.
Halka arz sonrasında güçlenen sermaye yapısı, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ön planda tutan yönetim stratejisinin içsel karlılığa yapması
beklenen katkılar, alacak sigortası ile desteklenen varlık kalitesi, hammadde fiyatları ile kurlarda oluşabilecek dalgalanmalara karşı uygulanmakta olan
risk yönetimi politikaları ve Asya ile Amerika pazarlarının ortasında yer almanın yarattığı coğrafi avantaj firmayı pazardaki olası risklere karşı dayanıklı
kılan temel unsurlar arasında yer almaktadır. Değişik sektörlere yayılmış olan istikrarlı müşteri portföyü, satış gelirlerinde kaydedilen artış, yüksek
likidite seviyesi ve pozitif net işletme sermayesi, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı ve ileriye yönelik ulaşılabilir büyüme planları kapsamında
mevcut bilanço kompozisyonunun öngörülen tahvil ihracının yaratacağı finansal yükleri karşılayabilecek yeterlilikte nakit akımı üreteceği
beklenmektedir.
Firmanın hakim ortağı konumunda bulunan Gökhan ŞIKRAK’ın, firmanın geçmiş dönemdeki ekonomik dalgalanmalara rağmen kaydettiği gelişim
süreci, ve Türkiye’nin kişi başı plastik tüketiminin gelişmiş ülkelere göre orta ve uzun vadede önemli bir büyüme potansiyeli barındırması gibi faktörler
dikkate alındığında Plaspak Kimya’ya ihtiyaç halinde finansal gücünün yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya özkaynak temin edebilecek
yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip olduğu bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda şirketin Desteklenme
Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (3) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin mevcut öz kaynak seviyesi, büyüme
oranları, aktif kalitesi, yeniden yapılandırma kapsamında oluşturulan katma değer ve karlılık odaklı stratejiler, halka açık ortaklık yapısı, faaliyet
çeşitliliği dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya
ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (BC) olarak belirlenmiş olup,
yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.
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