EOS grupa ponovno potvrdila svoj „A“ rejting
uspješnog financijskog investitora
Hamburg / Zagreb, 9. srpnja 2020. – Euler Hermes Rating, jedna od vodećih
europskih agencija za procjenu kreditnih sposobnosti, šesnaesti put zaredom
dodijelila je najvišu „A“ ocjenu EOS grupi. I ove je godine EOS impresionirao
revizore svojom vrlo visokom, stabilnom razinom zarade, kao i izvrsnom strukturom kapitala.
Unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom virusa COVID-19, agencija Euler Hermes je ocijenila financijski rizik EOS-a niskim. Iako može doći do pada prihoda
i zarade u kratkom i srednjem roku, revizori opet očekuju dobru do vrlo dobru
razinu zarade u dugoročnom razdoblju.
Održiva ulaganja u značajnom obimu
Posljednjih godina EOS je kao financijski investitor sustavno pojačavao svoje
poslovne aktivnosti te se etablirao kao vodeći na njemačkom tržištu u otkupu
potraživanja, a svoju je snažnu poziciju potvrdio i u mnogim zemljama diljem
Europe. U financijskoj godini 2019./20. tvrtka je uložila 651,3 milijuna eura u
neosigurana i osigurana potraživanja i nekretnine.
„I u narednim godinama želimo provesti značajna, održiva ulaganja u portfelje
potraživanja“, ističe Justus Hecking-Veltman, glavni financijski direktor EOS
grupe, dodajući kako se „unatoč specifičnostima različitih tržišta unutar Grupe
čvrsto držimo scenarija, jer upravo to nas čini stabilnom i pouzdanom tvrtkom,
danas i u budućnosti".

EOS grupa jedan je od vodećih međunarodnih pružatelja individualiziranih financijskih
usluga. Osnovna djelatnost tvrtke je kupnja neosiguranih i osiguranih portfelja potraživanja. Kao stručnjak za procjenu i obradu potraživanja, EOS jamči financijsku sigurnost za više od 20.000 klijenata u 26 zemalja. Zahvaljujući međunarodnoj mreži partnerskih tvrtki, EOS grupa koja broji oko 7,500 zaposlenika i više od 60 podružnica,
ima izravan pristup, u više od 180 zemalja diljem svijeta.
Za više informacija posjetite www.eos-solutions.com
EOS Matrix d.o.o. je najveći centar za naplatu i otkup rizičnih potraživanja u Hrvatskoj. Lider je na tržištu upravljanja potraživanjima u Istočnoj Europi te je dio regionalne
mreže i član globalne EOS grupe. Za više informacija posjetite www.eos-matrix.hr
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