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CRIF kupuje dubajskú spoločnosť Dun &
Bradstreet UAE
Bratislava/Dubaj, 20. októbra 2014 – Spoločnosť CRIF oznámila, že od Dun &
Bradstreet South Asia Middle East Limited ("DBSAME") kúpila spoločnosť Dun &
Bradstreet UAE, ktorá riadi obchodné aktivity Dun & Bradstreet v Spojených
arabských emirátoch. Vďaka tejto akvizícii CRIF rozširuje svoju pôsobnosť v
tomto regióne v oblasti obchodných a úverových informácií a riešení pre
riadenie rizík.
Spoločnosť Dun & Bradstreet UAE založila v roku 2004 DBSAME v Dubaji. Dnes je
popredným poskytovateľom dát a obchodných informácií v regióne. Dun & Bradstreet
UAE sídli v Dubaji a podnikateľskej sfére v Spojených arabských emirátoch poskytuje
služby a obchodné informácie prostredníctvom najobsiahlejšej databázy v regióne, ktorá
zahŕňa informácie približne o 400 000 spoločnostiach, ako aj prístup k celosvetovej sieti
D&B.
Táto akvizícia je súčasťou globálnej stratégie CRIF, ktorá v posledných rokoch navyšuje
investície. CRIF plánuje na trhu v juhozápadnej Ázii poskytovať produkty a služby s
vysokou pridanou hodnotou. Vďaka pokrokovým riešeniam a flexibilite v oblasti IT,
umožňujú riešenia CRIF a jej dcérskych spoločností, efektívnejšie reagovať na potreby
čoraz
náročnejšieho
trhu.
Systémy pre podporu riešenia a softvérové riešenia CRIF v kombinácii s riešeniami Dun &
Bradstreet UAE pre dáta a riadenie rizík navyše klientom veľmi efektívnym a inovatívnym
spôsobom pomôžu optimalizovať existujúce obchodné procesy a posilniť vzťahy s inými
ázijskými krajinami.
"Spojené arabské emiráty zaznamenávajú vysoký rast a predstavujú významný
potenciál. Vstup na tento trh je pre nás dôležitý, pretože nám ponúka možnosti rozšíriť
našu pôsobnosť. Integrácia CRIF s riešeniami Dun & Bradstreet UAE je ďalším krokom v
expanzii CRIF na globálnych trhoch a najmä v regióne juhozápadnej Ázie. Pri tvorbe
obchodnej ponuky si zakladáme na inováciách a kvalitných službách pre zákazníkov.
Vďaka synergii medzi týmito dvoma spoločnosťami budeme môcť poskytnúť hodnotenie
rizika s pridanou hodnotou, riešenia pre správu rozhodovacieho procesu a pomôžeme
spoločným zákazníkom zvýšiť ziskovosť, " uviedol Carlo Gherardi, prezident a generálny
riaditeľ CRIF.
"DBSAME sa naďalej bude zameriavať na rastové trhy vo zvyšnej časti Rady pre
spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC), južnej Ázie a Afriky. Chceme
investovať obzvlášť do infraštruktúry pre obchodné informácie a do úverových registrov.
Domnievame sa, že sektor obchodných informácií v regióne ponúka niekoľko atraktívnych
príležitostí pre vklad kapitálu," uviedol Misbah Ahmad, zástupca riaditeľa DBSAME a
výkonný riaditeľ MESA Partners.
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O spoločnostiach Dun & Bradstreet South Asia Middle East Ltd (DBSAME) a
MESA Partners
DBSAME zabezpečuje podnikateľské aktivity D & B vo viac ako 70 krajinách Blízkeho
východu, južnej Ázie a Afriky. Vďaka prítomnosti na viac ako 15 trhoch a úverovým
registrom na 19 trhoch sa DBSAME etablovala ako dominantný hráč v regióne. DBSAME
je spoločný podnik Dun & Bradstreet International a súkromného akciového fondu MESA
Holdings
Aj
LP,
ktorý
spravuje
spoločnosť
MESA
Partners.
O
spoločnosti
Dun
and
Bradstreet
Middle
East
Dun and Bradstreet Middle East je popredným zdrojom obchodných informácií a
poznatkov v Spojených arabských emirátoch. Klientom v SAE poskytuje dva hlavné typy
riešení: Risk Management Solutions ™ a Sales & Marketing Solutions ™. K hlavným
klientom D & B v regióne patria banky, finančné inštitúcie, vláda, veľké aj malé a stredné
podniky.

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:
Spoločnosť
CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových
registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové
a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom
CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF –
Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register
obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej
disciplíne. Na Slovensku je zastúpená aj divízia CRIF Collection Services, ktorá sa komplexne venuje
problematike vymáhania nesplatených pohľadávok mimosúdnou a súdnou cestou.
Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná
skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového
rozhodovania na svete.
Profil skupiny CRIF:
CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných
informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí
na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400
bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových
bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie
obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k
najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.
Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com
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