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Αθήνα, 07 Φεβρουαρίου 2022  

Δελτίο Τύπου 
 

ICAP CRIF.  To νέο όνομα της  πρώην ICAP A.E. και των θυγατρικών της  
σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.  

 

Μετά την εξαγορά της ICAP A.E. και των θυγατρικών της από την CRIF, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος 

μετονομάστηκε σε ICAP CRIF και στις τέσσερεις χώρες που έχει τοπική παρουσία.  Συνεχίζει δε να λειτουργεί ως 

μια ενιαία εταιρεία και να διοικείται από ακριβώς τα ίδια στελέχη. 

Συνεπώς, η ICAP CRIF αρχίζει μια νέα εποχή, συνεχίζοντας την πολύ πετυχημένη ιστορία των 58 χρόνων της.  

Βάζει ψηλά τον πήχη, θέτοντας φιλόδοξα πλάνα περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης, που θα ενισχύσει την θέση 

της ως η ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Ως θυγατρική δε της CRIF, ενός παγκοσμίου εμβέλειας Οργανισμού, με 6.200 επαγγελματίες σε 40 χώρες σε 4 

ηπείρους, η ICAP CRIF θα αξιοποιήσει στο έπακρο την πλούσια τεχνογνωσία και τις καινοτόμες λύσεις του 

παγκόσμιου ομίλου που πλέον ανήκει. 

Μέσα στo πλαίσιo αυτό, το Credit Rating Agency της ICAP CRIF, εξακολουθεί να παρέχει ανεξάρτητα, αξιόπιστες 

και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς 

να έχει συντελεστεί καμία μεταβολή σε αυτό, πέραν της επωνυμίας του. 

Παράλληλα, η εταιρεία ήδη προχωρά με γρήγορο ρυθμό στην εναρμόνιση της εταιρικής της Ταυτότητας, με 

άξονα τη νέα της εταιρική υπόσχεση (corporate tag line) “Together to the next level”. Το νέο λογότυπο της ICAP 

CRIF, ενσωματώνει περήφανα το παλιό λογότυπο του ομίλου εταιρειών ICAP, του βραβευμένου ως νούμερο ένα 

Superbrand στην ευρεία κατηγορία Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, με το πολύ ισχυρό, παγκόσμια αναγνωρίσιμο 

λογότυπο της CRIF.  

Στην ICAP CRIF, ως μέλος πλέον της μεγάλης οικογένειας CRIF, με περηφάνια καλοσωρίζουμε την 
αναβαθμισμένη,  νέα εποχή στη διαχρονική εξέλιξή της, ως μια σύγχρονη, δυναμικά εξελισσόμενη και καινοτόμα 
εταιρεία δημιουργίας και παροχής μοναδικών Επιχειρηματικών λύσεων αλλά και Εργασίας για Στελέχη που 
αναζητούν μια ολοκληρωμένη εργασιακή εμπειρία και προοπτικές διεθνούς σταδιοδρομίας υψηλών 
προδιαγραφών. 

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP CRIF , δήλωσε σχετικά: 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι και πιστεύουμε ότι η νέα εποχή ΙCAP CRIF 3.0,  θα 
είναι πολύ ωφέλιμη τόσο για τους πελάτες μας, καθώς θα έχουν πλέον πρόσβαση στις προηγμένες λύσεις CRIF, 
όσο και για τους Ανθρώπους μας, καθώς θα έχουν καλύτερες προοπτικές καριέρας σε ένα μεγάλο, πολύ 
επιτυχημένο και παγκόσμιο οργανισμό!» 
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Σχετικά με την ICAP CRIF 
Η ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιρειών ICAP A.E.*) με μια πετυχημένη διαδρομή 58 χρόνων και παρουσία σε 

Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία και Κύπρο, είναι ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού 

Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Μέσω 6 εταιρειών, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και λύσεων, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: 

Business Information & Credit Risk Solutions, Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Consulting 

Services & Technology Solutions και Risk Training Institute. 

Η ICAP CRIF A.E. (πρώην ICAP A.E.) είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and 

Markets Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency). 

*Στις 23/12/2021, η ICAP A.E. εξαγοράστηκε από την CRIF, έναν κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό.   

Περισσότερες πληροφορίες: www.icapcrif.com 

Σχετικά με την CRIF 
Η CRIF (www.crif.com) είναι μια παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία, με 6.200 Επαγγελματίες σε 40 Χώρες σε 4 

Ηπείρους και 627 εκατ. Έσοδα.  Μία end to end knowledge επιχείρηση, που ειδικεύεται σε Συστήματα Credit 

and Business Information, Analytics, Outsourcing και Υπηρεσίες Processing, καθώς και σε προηγμένες Ψηφιακές 

Λύσεις για Business Development και Open Banking. 

Η CRIF συνδυάζει την ευφυΐα των Ανθρώπων της, τις προηγμένες Τεχνολογίες της και τις Ψηφιακές της 

Καινοτομίες, για να προσφέρει λύσεις υψηλής αξίας στους πελάτες της, που είναι πάνω από 10.500 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, 1.000 Ασφαλιστικές Εταιρείες, 82.000 Επιχειρήσεις και 1.000.000 Καταναλωτές. 

Η CRIF περιλαμβάνεται στον IDC Fintech Ranking Top 100, ως μια εκ των κορυφαίων παγκόσμιων παρόχων 

Τεχνολογικών Λύσεων στον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο και από το 2019 ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της ως 

Account Information Service Provider (AISP) σε 31 Ευρωπαϊκές Χώρες. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

Γραφείο Τύπου ICAP CRIF 
Φρατζέσκα Σιδερή, Senior Manager, Communications 

e-mail: pr@icapcrif.com |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143  

http://www.crif.com/

