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BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA,
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
JCR Eurasia Derecelendirmesine İlişkin Özel Durum Açıklaması
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme süreci sonucunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”)
konsolide yapısı ile mevcut tahvil ihraçlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
kategoride değerlendirmiştir. Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu “BBB+(Trk)” olarak, Kısa Vadeli
Ulusal Notu’nu ise “A-2(Trk)” olarak teyit etmiş, Uzun Vadeli Ulusal görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak
yukarı yönlü revize etmiştir. Bununla birlikte, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli
Uluslararası Yerel Para Notları ülke tavanı olan “BBB-“ seviyesinde teyit edilmiştir.
Derecelendirme raporundaki, Şirket’in istikrarlı artış trendini sürdüren ciro ve FAVÖK rakamları,
düzenleme risklerine daha az açık olan SGK dışı gelirlerin ciro içerisinde artan payının FAVÖK marjına
yapması beklenen katkı, artan borçlanma maliyetleri karşısında devreye alınan verimlilik ve maliyet
kontrolü çalışmaları, mevcut mali yıl içerisinde yeni hastane yatırım planlarının bulunmaması, halka arz
sonrası düşüş trendini sürdüren sendikasyon kredisi sözleşmelerindeki güvence koşulları
(covenant)’larla uyumlu net borçluluk ve borç karşılama kapasitesi, azalan kur riski, Türkiye sağlık
sektörünün orta ve uzun vadedeki yatırım ihtiyacı ve büyük ölçekli oyuncular açısından sunduğu
konsolidasyon fırsatları ve ulusal otoriteler tarafından teşviklerle desteklenen medikal turizm
faaliyetlerinin global ölçekte sahip olduğu büyüme dinamikleri gibi faktörler bahsedilen notların
teyidinde ve Uzun Vadeli Ulusal görünümün yukarı yönlü revizesinde etkili olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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