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“SASA Polyester Sanayi A.Ş.”, JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
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55 yılı aşkın süredir sektördeki sağlam konumu ve güçlü marka bilinirliliği ile oturmuş pazar payı,
Tasarımdan üretime ve dağıtım operasyonlarına kadar esnek üretim kabiliyeti ve yüksek teknolojili entegre üretim tesisleri ile polyester elyaf,
filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler konusunda lider üreticilerden biri olması,
İçsel kaynak ve FAVÖK büyümesini destekleyen güçlü ulusal/uluslararası müşteri tabanı ve farklı sektörlere ve coğrafyalara hizmet veren
çeşitlendirilmiş ürün portföyü aracılığıyla nakit akışında tutarlılık sağlaması ve gelir çeşitliliği ile riski yumuşatması,
Geçmiş yıl karları ile desteklenen güçlü özkaynak seviyesi,
Devam eden yatırımlarla sağlıklı faaliyet hacmi büyümesinin sürdürülmesi ve farklı lokasyonlara yayılma gücü ile Şirket’in ihracat seviyesindeki
büyüme potansiyeli,
Güçlü Ar-Ge merkezi ve yeni ürün-marka yaratma gücü,
Halka açık bir şirket olarak Kurumsal Yönetim Uygulamalarına yüksek uyum düzeyi
Ağırlıklı kısa vadeli finansman yapısı ve net işletme sermayesi açığının süregelen yatırımları için dışsal kaynak ihtiyacına yol açması,
Döviz geliri yaratma kapasitesi ile doğal korunma sağlamasına rağmen, döviz cinsi borçlanma yapısı nedeni ile kur riskine maruz kalması,
Büyük ölçüde kur farkı giderlerinin baskın olduğu, belirgin şekilde artan finansman maliyetlerinin kârlılığı baskılaması,
Küresel pandemiden kaynaklanan süregelen belirsizlikler ve Covid-19 salgınının ekonomik faaliyetlerdeki negatif etkilerinin yanı sıra yatırım
planları üzerindeki etkileri

Esas itibariyle yukarıdaki hususlar dikkate alınarak “SASA Polyester Sanayi A.Ş.” ‘nin notları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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