TISKOVÁ ZPRÁVA

Agentura Moody´s potvrdila nejvyšší
národní rating Vojenských lesů a statků
Praha, 12. května 2015 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.(VLS) si udržely nejvyšší hodnocení agentury Moody´s.
Renomovaná americká ratingová agentura, která se zabývá hodnocením ekonomické stability korporátních subjektů, ale i států, přehodnotila v souvislosti se změnou metodiky národního ratingu přibližně 30 podstatných
subjektů. VLS v národním ratingu jako jediné české firmě přidělila nejvyšší hodnocení Aaa.cz. V globálním ratingu státní lesnické společnosti, hospodařící převážně v lokalitách bývalých i stávajících vojenských újezdů, přiřazuje Moody’s Investors Service stupeň A1, který se odvíjí od hodnocení České republiky.
Hodnotitelé renomované americké poradenské společnosti ve své aktuální zprávě navíc uvedli, že výhled ratingu
Vojenských lesů a statků je stabilní. „Rating A1/Aaa.cz společnosti VLS odráží očekávání Moody’s, že VLS bude i
nadále udržovat velmi silnou kapitálovou strukturu bez jakéhokoli dluhu,“ uvádí se mimo jiné v hodnotící zprávě.
Nejvyšší možný rating Aaa.cz Moody´s přidělila VLS již v roce 2015, nové hodnocení národního ratingu souvisí se
změnou metodiky, kterým ratingová agentura klasifikaci národních subjektů provádí. Zavedení nového způsobu
posuzování vedlo k tomu, že národní rating českých subjektů byl obecně snižován. Vojenské lesy a statky si naopak
nejvyšší hodnocení udržely.
Aktuální rating je velmi pozitivní signál pro obchodní partnery VLS a potvrzuje silné a stabilní postavení státního
podniku na trhu.
Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc hektarů
pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny intenzivních civilizačních vlivů.
VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního
certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaření.
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