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Δελτίο Τύπου
(προς άμεση δημοσίευση)

Η CRIF ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ICAP,
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΜΙΛΟ B2B ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΝA ΕΥΡΩΠΗ
H εξαγορά θα ενισχύσει την ηγετική θέση της CRIF στον τομέα των επιχειρηματικών
πληροφοριών και λύσεων διαχείρισης κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Η CRIF, ηγέτιδα παγκόσμια εταιρεία που εξειδικεύεται σε credit bureau και επιχειρηματική
πληροφόρηση, καθώς και σε προηγμένες ψηφιακές λύσεις για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανοιχτή
τραπεζική - ανακοινώνει την εξαγορά της ICAP – του μεγαλύτερου ομίλου B2B υπηρεσιών στην Ελλάδα, με
ισχυρή παρουσία και στις Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.
Η ICAP ιδρύθηκε το 1964. Το 2007 το South Eastern Europe Fund, της Global Finance, απέκτησε το
πλειοψηφικό πακέτο, με την Coface, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και παροχής
επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο, και την διοικητική ομάδα, να συμμετέχουν στην εξαγορά.
Με 259 υπαλλήλους, η ICAP καλύπτει επαρκώς, επί του παρόντος, την τοπική επιχειρηματική αγορά αλλά
και παγκόσμιους πελάτες, μέσω ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας αλλά και καινοτόμων
λύσεων στον τομέα του Credit Risk & Business Information Solutions.
Επιπλέον, η ICAP είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Εξωτερικός Οργανισμός
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και μία από τις λίγες εταιρείες στην Ευρώπη που
έχει πιστοποιηθεί ως «Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» (Credit Rating Agency) από την
European Securities and Markets Authority (ESMA).
Τα Επιχειρηματικά Δελτία της ICAP, αποτελούν μια μοναδική πηγή επιχειρηματικών πληροφοριών που
μπορούν να προσφέρουν ακριβή και αξιόπιστα insights, για τις εγχώριες εταιρείες. Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες
Πιστωτικού Κινδύνου της ICAP παρέχουν ολοκληρωμένα και ενημερωμένα εμπορικά και χρηματοοικονομικά
δεδομένα με γνώμονα την ICAP DATABANK, τη μεγαλύτερη επιχειρηματική βάση δεδομένων στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, με κάλυψη 8,7 εκατομμυρίων εταιρειών σε 4 χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία & Κύπρο).
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Επιπλέον, ως μέλος του δικτύου Dun & Bradstreet, η ICAP προσφέρει πρόσβαση σε άμεσα διαθέσιμες
πληροφορίες για 300 εκατομμύρια εταιρείες σε περισσότερες από 190 χώρες, υποστηρίζοντας πιστωτικές
αποφάσεις για περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρηματικές συναλλαγές ετησίως.
«Στην ICAP είδαμε μια ευκαιρία να επενδύσουμε σε μια καλά αναγνωρισμένη ελληνική επιχείρηση για
να επιταχύνουμε την οργανική ανάπτυξη και να εξελίξουμε την εταιρεία σε περιφερειακό ηγέτη. Κατά τη
διάρκεια της ιδιοκτησίας μας, η ICAP έγινε η κορυφαία εταιρεία Business Information and Credit Risk Solutions
στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Μαζί με τη διοικητική ομάδα, δημιουργήσαμε μια
δυνατή εταιρεία και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται υπό την ηγεσία της CRIF», δήλωσε ο
Μιχάλης Μαδιανός, Partner στην Global Finance.
«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που γινόμαστε μέλος της CRIF, παγκόσμιου ηγέτη στις Λύσεις
Πιστωτικού Κινδύνου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ICAP ταιριάζει άριστα με την CRIF και μαζί θα επιταχύνουμε τη
βιώσιμη ανάπτυξη της ICAP στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, το ότι η
ICAP είναι πλέον εταιρεία CRIF, θα είναι πολύ ωφέλιμο για τους Πελάτες μας, αφού θα έχουν πρόσβαση σε
προηγμένες Λύσεις CRIF αλλά και τους Ανθρώπους μας, που θα έχουν καλύτερες προοπτικές καριέρας» σχολίασε
ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εξαγορά του κορυφαίου παρόχου
επιχειρηματικών πληροφοριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που θα επιτρέψει στην CRIF να εδραιώσει την
παρουσία της στην περιοχή. Τόσο η CRIF όσο και η ICAP επικεντρώνονται πλήρως στην παροχή λύσεων ικανών
να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες χαρτοφυλακίου, να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις και να βοηθήσουν τη
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πελατών μας. Μέσω αυτής της εξαγοράς, η CRIF θα συνδυάσει την τεχνογνωσία
και τις καινοτόμες λύσεις της με τη γνώση της αγοράς και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας της ICAP,
βοηθώντας τόσο τις τοπικές εταιρείες όσο και τους παγκόσμιους πελάτες μας να συνεχίσουν να αναπτύσσονται
και να καινοτομούν», δήλωσε ο Carlo Gherardi, Πρόεδρος της CRIF.
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Σχετικά με την CRIF
Η CRIF είναι μια παγκόσμια εταιρεία που ειδικεύεται στην πληροφόρηση πιστωτικών γραφείων και
επιχειρήσεων, υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης και επεξεργασίας, καθώς και προηγμένες λύσεις για πιστωτικές
και ανοιχτές τραπεζικές συναλλαγές. Έχοντας ιδρυθεί το 1988 στη Μπολόνια (Ιταλία), η CRIF δραστηριοποιείται
σε τέσσερις ηπείρους και επί του παρόντος είναι ο ηγέτης στον τομέα της τραπεζικής πιστωτικής πληροφόρησης,
στην ηπειρωτική Ευρώπη και ένας από τους κύριους παρόχους (παίκτες), σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα των
ολοκληρωμένων υπηρεσιών επιχειρηματικής και εμπορικής πληροφόρησης και διαχείρισης πιστώσεων και
μάρκετινγκ.Επιπλέον, η CRIF περιλαμβάνεται στο αναγνωρισμένο IDC FinTech Rankings Top 100, μια κατάταξη
των κορυφαίων παγκόσμιων παρόχων τεχνολογικών λύσεων στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
και το 2019 ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της ως AISP σε 31 ευρωπαϊκές χώρες όπου ισχύει η αναθεωρημένη
Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Σήμερα, περισσότερες από 10.500 τράπεζες και χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, 600 ασφαλιστικές εταιρείες, 82.000 επιχειρηματικοί πελάτες και 1.000.000 καταναλωτές
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες CRIF σε 50 χώρες σε καθημερινή βάση.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.crif.com
ΛΟΓΟΤΥΠΟ, CRIF

Σχετικά με την ICAP
Η ICAP, με 57 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία,
Βουλγαρία και Κύπρο, είναι η ηγέτιδα εταιρεία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πιστωτικών
Κινδύνων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα η ICAP, προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων
που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: Business Information & Credit Risk Services, Ratings & Analytics Services,
Marketing & Sales Solutions, Consulting Services & Technology Solutions, Risk Training Institute.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.icap.gr
ΛΟΓΟΤΥΠΟ, oμίλου εταιρειών ICAP
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Περισσότερες Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου ICAP
Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Senior Manager
e-mail: pr@icap.gr |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143
Connect with ICAP @
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