CREDITREFORM ONDERNEMINGSRATING

Een ondernemingsrating biedt kansen
Wij hebben ons tot doel gesteld om voor de vereiste transparantie te zorgen waardoor
het vertrouwen in de kredietwaardigheid van uw onderneming kan worden vergroot.
Vertrouwen in uw onderneming maken nieuwe financieringsbronnen voor u bereikbaar.
Naast traditionele kapitaalmarktratings voor grotere emissies bieden wij ook oplossingen
voor kleinere ondernemingen die de communicatie met hun potentiele financiers willen
verbeteren.
Een Creditreform ondernemingsrating maakt het voor ondernemingen mogelijk zich zowel via een beurs als direct bij investeerders of investeringsfondsen tegen redelijke condities te financieren. Ook voor middelgrote en kleinere ondernemingen komt financiering
via deze wegen binnen bereik. De keuze van de juiste rating speelt hierbij een beslissende
rol. Betrouwbare ratings verbeteren duurzaam de reputatie van uw onderneming.
De Europese wet- en regelgeving bepaalt dat alleen ratings die door een erkende rating agency onder toezicht van de ESMA
tot stand komen, voor de communicatie met de kapitaalmarkten mogen worden gebruikt. Hierbij maakt men onderscheid in
publieke- en private ratings. Publieke ratings mogen openbaar worden gemaakt en zijn in de regel bestemd voor de communicatie met een groot aantal beleggers. Private ratings mogen niet worden gepubliceerd en zijn uitsluitend bestemd voor de
communicatie met een beperkt aantal financiers en stakeholders.
Voor de kleinste emissies (zonder prospectusplicht tot € 5 miljoen) stelt Creditreform haar balansrating beschikbaar. De
Creditreform balansrating is een door de Europese Centrale Bank (ECB) geaccrediteerd rating tool voor de berekening van
het kredietrisico van bancaire- en niet-bancaire leningen. Op basis van de eisen die de ECB aan de kwaliteit van het Creditreform balansrating stelt, zijn kredieten die hiermee beoordeeld worden geschikt om als zekerheid te dienen bij de herfinanciering via banken of kapitaalmarkten.
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Ter ondersteuning van uw besluitvorming of u zich
al dan niet via de kapitaalmarkt kunt financieren
voeren wij tegen geringe kosten eerst een testrating
uit, waarmee uw kapitaalmarktgeschiktheid vooraf
wordt vastgesteld.
U kunt ook eerst voor een Creditreform private
rating kiezen. Dit is een volwaardige rating tegen
de helft van de prijs van een Creditreform publieke
rating. Handig voor middelgrote emissies die ondershands worden geplaatst of ter voorbereiding op
een publieke emissie.
Mits u op een later tijdstip alsnog een publieke rating wilt, worden de kosten van een eerdere Creditreform private rating verrekend.
Met een publieke rating van Creditreform bent u
niet alleen toegerust voor een succesvolle emissie
aan een beurs, maar kunt u nog vele andere financiële voordelen behalen omdat een dergelijke rating
voor alle soorten financieringen en bij alle financiers
kan worden ingezet.
Wij begeleiden u vanaf uw testrating stap voor stap
vóór, tijdens en na uw emissie in het ratingproces.
En wij informeren u over alle voordelen die u met
uw rating kunt realiseren.
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Kenmerken van onze dienstverlening
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In samenwerking met Creditreform hebben wij specifieke diensten voor het kleine MKB ontwikkeld.
Ondernemingsratings van kleine emissies tot € 5
miljoen worden door ons uitgevoerd. Hiervoor gebruiken wij een Creditreform balansrating.
Ondernemingsratings vanaf € 5 miljoen worden door
Creditreform zelf uitgevoerd.
Het ratingproces van Creditreform is transparant, en
efficiënt met een korte doorlooptijd.
Creditreform is geaccrediteerd door de ESMA. Haar
ratings zijn toegelaten op alle Europese kapitaalmarkten.
Een Creditreform rating mag door banken en verzekeraars bij de kredietverlening als externe rating
worden gebruikt.
Een Creditreform rating geniet een aanzienlijke
credibility en marktacceptatie bij beleggers in heel
Europa.
De ratinganalisten van Creditreform spreken Nederlands en zijn bekend met de Nederlandse wet- en
regelgeving.
Rating-rapporten worden in het Nederlands en voor
internationale emissies in het Engels opgesteld.
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Het verloop van het ratingproces

Relatie tussen ondernemingsrating en emissierating
Een ondernemingsrating is primair bestemd voor
investeerders of banken die een lening aan uw onderneming
willen verstrekken. Het kenmerk van een lening is dat de
lening door een of enkele partijen wordt verstrekt en niet
verhandelbaar is.

Eerst maakt u kennis met onze rating advisor die u informeert
over de diverse soorten ratings en u helpt bij de keuze van de
juiste rating voor uw financieringsbehoefte. Ter ondersteuning
van uw besluitvorming kan de rating advisor een testrating
uitvoeren Ook informeert hij u over de vele financiële
voordelen die u met een ondernemingsrating kunt realiseren. Een obligatielening is daarentegen bestemd voor beleggers die
gedurende de looptijd van de obligatie er van af kunnen door
Na het verstrekken van een opdracht moeten een aantal de obligatie via een beurs of tussenpersoon te verkopen. Deze
stukken zoals jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, verhandelbaarheid van uw obligatie is het voornaamste
interne
rapportages
van
het
lopende
boekjaar, verschil met een reguliere lening.
beleidsplannen, prognoses, strategienota’s etc. aan de
Creditreform analisten worden overgedragen. Zij verdiepen Wegens dit verschil vereist een obligatie een andere type
zich in uw onderneming aan de hand van de overhandigde rating dan een lening. De emissie van de obligatie wordt
stukken en plannen een gesprek met uw directie en het afzonderlijk gerate. Wel vormt de ondernemingsrating de
management. Tijdens dit managementgesprek heeft u de kans basis voor een emissierating van uw obligatie.
om uw onderneming te presenteren en kunnen de vragen van
de analisten door u zelf worden beantwoord.
Wat kost een ondernemingsrating?
Sinds de oprichting van Creditreform Rating AG in het jaar
Na het managementgesprek wordt de analyse door de 2000 hanteren zij modale prijzen bij gelijktijdig hoog
analisten van Creditreform afgerond en rapporteren zij over serviceniveau. Creditreform heeft korte en efficiënte
hun bevindingen. Een ratingrapport bestaat altijd uit een processen geïmplementeerd en kan daarom haar diensten
kwantitatieve analyse van uw jaarrekeningen en prognoses. voor vaste prijzen aanbieden. Dit betekent voor u dat u altijd
Het tweede deel van de ratingrapportage gaat over het vooraf exact weet wat uw rating gaat kosten en dat u
kwalitatieve oordeel van uw onderneming. Beide soorten onaangename verrassingen ten aanzien van de kosten blijven
analyses worden hierna tot een ratingoordeel verdicht en aan bespaart. Wij sturen u graag een vrijblijvende aanbieding.
een rating comité overgedragen. Het rating comité waakt over
de toepassing van methodiek en geeft een onafhankelijke Referenties
rating af.
Actuele referenties kunt u via de homepage van Creditreform
raadplegen. Hier ziet u welke ratings zij actueel hebben
U ontvangt een ratingrapport met een uitvoerige toelichting afgegeven.
op de rating en een ratingcertificaat. Bij een publieke rating
mag u de rating openbaar maken en voor de communicatie Rating advisory
met uw beleggers gebruiken. Bij een private rating mag het Onze rating advisory dienstverlening zorgt voor een optimaal
ratingrapport alleen bilateraal tussen u en uw financiers en soepel ratingproces. Wij ondersteunen U voor, tijdens en
worden gebruikt.
na de rating en u bent bovendien ervan verzekerd dat u ook
alle financiële voordelen kunt realiseren die een rating u kan
bieden.

Uw voordelen in een overzicht
Speciale oplossingen voor het MKB.
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Bereikbaarheid van nieuwe financieringsbronnen
De kenmerken van onze ratings zijn:
Een kort en efficiënt ratingproces
Vaste en modale prijzen
Een hoge credibility en marktacceptatie
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