Warszawa, 21 marca 2013

Arcus otrzymał najwyższą
ocenę wiarygodności kredytowej

Arcus S.A., spółka notowana na GPW w Warszawie, jeden

z

największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań IT,
otrzymał rating AAA od międzynarodowej agencji informacyjnej i ratingowej
Soliditet. To najwyższa ocena wiarygodności kredytowej, przyznawana
przedsiębiorstwom po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ich sytuacji
finansowej i potwierdzająca status godnego zaufania partnera biznesowego.

„Bardzo nas cieszy najwyższa ocena wiarygodności kredytowej, bo potwierdza
dobrą kondycję finansową Arcusa i efekty prowadzonej restrukturyzacji całej
Grupy. Rating jest ponadto potwierdzeniem zaufania, którym obdarzyli nas
kontrahenci, inwestorzy, jak i instytucje finansowe. W efekcie umacnia on naszą
pozycję rynkową” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Zarządu Grupy Arcus
S.A..

Soliditet, wraz z Dun&Bradstreet, należy do międzynarodowej Grupy Bisnode,
działa w Polsce od 2004 roku i jest jedną z największych wywiadowni
gospodarczych w Europie. Firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań
wspomagających procesy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pozyskiwania
nowych kontrahentów, korzysta z ponad stuletnich doświadczeń i rozwiązań
produktowych spółek należących do Grupy Bisnode.
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O GRUPIE ARCUS
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