
 بیانیه مطبوعاتی 

 

به هیچ    کیانس پار اعتباری ناشر بوده و توان و تمایل ناشر به ایفای تعهدات خود را نشان می دهد. اظهارنظر    طرفانه نسبت به ریسکای و بیکننده یک ارزیابی مستقل، حرفهمنعکسمنتشره  اعتباری  رتبه

محتویات این بیانیه           بهادار )ناشر( مورد رتبه بندی نمی باشد و هیچگونه اظهار نظری در خصوص ارزش اوراق مرتبط با ناشر را شامل نمی شود. ای برای خرید و فروش و یا نگهداری اوراقعنوان توصیه

 مورد استفاده قرار گیرد.   کیانپارس و با لحاظ محتویات گزارش مذکور و بیانیه مسئولیت می بایست به همراه گزارش رتبه بندی منتشره مرتبط با آن 

  یبندها در خصوص رتبهسازمان  یازمورد نای و آموزشی  بندی حاکمیت شرکتی و همچنین خدمات مشاورهها و رتبهبندی صندوق، رتبهانواع ابزاربدهیها و  شرکتبندی اعتباری  شامل رتبه  کیانپارس خدمات  

 . باشدی میاعتبار

کت رتبه  بندی اعتباری شر

 کیانپارس

شتی آریان کیمیاتک  :بانی  انم   )رد حال انتشار(  اوراق مرابحهنوع اوراق:               (عام ی)سهام دارویی، آرایشی و بهدا

 ( انتشار حالاوراق مرابحه ) در  رتبه اعتباری       

 رتبه اعتباری قبلی  فعلی  رتبه اعتباری  

 -  A- بلندمدت 

 -  A1 کوتاه مدت 

 -  پایدار  انداز چشم 
 

و    یاعتبار  سکیر  نیی)بلندمدت( احتمال پا  A-رتبه    "انیکپارس   "  فینامه تعاربر اساس واژه

  ی توانمند  نیوجود ا  ن یبا ا  باشد؛ یپرداخت به موقع تعهدات م  یباال برا  توانمندی  دهندهنشان

)کوتاه     A1  باشد. رتبه  ریپذ  بیآس  یاقتصاد  طیشرا  ای  یکل  طیشرا  راتییتغ  لیممکن است به دل

 .باشدیمدت مبازپرداخت به موقع تعهدات در بازه کوتاه  یبرا   یقو  یدهنده توانمندنشانمدت(  
 

 " دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک "با بررسی ساختار مالی و عملیاتی و شرایط شرکت   

)بانی اوراق(  و همچنین جریانات نقدی مربوط به اوراق )اعم از اصل و سود کارمزد( در طول دوره  

اوراق در   اعتباری  حالانتشار اوراق و همچنین بررسی سایر شرایط  به    -A  بلند مدت   انتشار رتبه 

موضوع موافقت   % 18میلیارد ریال با نرخ سود اسمی  2.000انتشار بانی به مبلغ   حال اوراق مرابحه در 

 ست. شده ا  سازمان بورس و اوراق بهادار تخصیص داده  1401/ 09/ 02مورخ    122/ 116121اصولی شماره  

 

شرکت  اولین    اعتباری  کیمیا تک"رتبه  آریان  بهداشتی  و  آرایشی  اوراق  "دارویی،  توسط    ()بانی 

 منتشر شده است.   1401/ 06/ 06در تاریخ  ریز  به شرح تعیین  و   "رتبه بندی اعتباری پارس کیان " شرکت  

 

 اولین رتبه اعتباری           

 رتبه اعتباری قبلی  رتبه اعتباری فعلی  

 -  A- بلندمدت 

 -  A1 کوتاه مدت 

 -  پایدار  چشم انداز 

 

 شرکت ردباره 
کیمیاتکشرکت   آریان  بهداشتی  و  آرایشی  تاریخ   دارویی،  رس  در  1381/ 11/06  در  ثبت  به  در   دهیتهران  و 

کارخانه   نیترمدرن  این شرکت  .در بازار دوم بورس عرضه گردید  "کیمیاتک"سهام آن با نماد    1400ماه    شهریور

اعم از   یو بهداشت  یشیمحصوالت آرا  هیکل  در کشور است که  یدیو تنها شرکت تول  رانیا  یو بهداشت  یشیآرا

آرا محصوالت  مو،  پوست،  از  مراقبت  را  یرنگ  یشیمحصوالت  ادکلن  و  عطر  برندهای    و  ،  "شون "،  "مای"با 

و بازار اصلی عرضه و فروش محصوالت نهایی آن، عامه مردم   دینمایم  دی تول  "نئودرم "و    "کالیستا" ،  "االرو "

 .باشدمی گروه صنعتی گلرنگ جزء واحدهای فرعی شرکت   در حال حاضر باشند.می

 03/10/1401: اعالم   تاریخ

 

 :تحلیلگران
 رضا داغانی

daghani.reza@parscrc.ir 

 بهنوش سادات آقایان 
aghayan.behnoosh@parscrc.ir 

 

 درخواست شده  : نوع رتبه بندی

 بدهی  اوراقرتبه بندی :  بندی: موضوع رتبه

 شیوه نامه: 
اوراق رتبه بندی اعتباری 
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