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JCR
Eurasia Rating,
periyodik izleme
sürecinde

Turknet İletişim
Hizmetleri A.Ş.’nin
Uzun Vadeli Ulusal
Notuna ilişkin
görünümü

Yükümlülüklerinin yaklaşık %60’ını teşkil eden sermaye benzeri kredinin finansal borçlar
hesabından çıkarılarak sermayeye aktarılması neticesinde, Firmanın kısa ve uzun vadeli borç
yükü önemli ölçüde azalmıştır. Firmanın dışsal kaynak bağımlılığının görece düşmesi ve sermaye
kalitesinin yükselmesi, uzun vadeli ulusal nota ilişkin görünümün yükarı yönlü
güncellenmesinde temel etken olmuştur. Bununla birlikte, karlılık performansı başta olmak
üzere, aktif kalitesi, operasyonel verimliliği, içsel olarak yaratılan likidite olanakları ve dış fonlara
erişim kapasitesi JCR Eurasia Rating tarafından izlenmeye devam edecektir. Güncellenmiş
hali ile Firmaya ait tüm notlar sol taraftaki Notlar başlığı altında gösterilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr
adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti Sn. Utku KARAGÜLLE ile iletişim
kurulabilir.
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‘Pozitif’

JCR Eurasia Rating, ‘Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin periyodik izleme sürecinde, 6
Aralık 2017 tarihinde ‘Stabil’ olarak belirlediği Uzun Vadeli Ulusal Notuna ilişkin görünümünü
‘Pozitif’ olarak yukarı yönlü revize etmiştir.

olarak,
yukarı yönlü revize
etmiştir.
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