ET SIKKERT GRUNDLAG FOR DINE KREDITBESLUTNINGER
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DIN VEJ TIL LØNSOM FORRETNING
Med mere end 100 år på bagen er
Soliditet Nordens største og ældste udbyder af
nordisk kredit- og forretningsinformation på
erhverv og privatpersoner.
Vores formål er at minimere vores kunders risici og maksimere deres overskud.
ERFARING OG SPECIALISERING
Med årelang erfaring og specialisering kan
vores rådgivere og analytikere, bedre end nogen anden, hjælpe dig med at finde de mest
lønsomme og mindst risikofyldte samarbejdspartnere.
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LØSNINGER TIL KUNDENS BEHOV
Vores portefølje spænder fra enkeltvis
kreditvurdering i vores webløsning til integrerede beslutningsstøtteløsninger i vores kunders egne systemer.
Vi kan altid tilpasse vores produkter efter kundens behov.
SAMLEDE NORDISKE LØSNINGER
Vores speciale er at levere samlede nordiske
løsninger. Med en samlet nordisk løsning får
vores kunder et sikkert og ensartet vurderingsgrundlag på tværs af landegrænser.
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OVERSKUELIG OG KONSISTENT
KREDITVURDERING
Al Soliditets kreditvurdering er baseret på vores anerkendte ratingmodel AAA.
Det er en overskuelig og konsistent rangordning af nordiske virksomheder efter deres kreditværdighed og evne til at overleve.
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RATINGGUIDE
AAA – Højeste kreditværdighed
En virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.
AA – God kreditværdighed
En virksomhed med god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.
A – Kreditværdig
En virksomhed med tilstrækkelig evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.
B – Kredit mod sikkerhed
Kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som svag.
C - Kredit frarådes
Høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som meget ringe.
NY – Nystartet virksomhed
Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje.
IR – Ikke fastsat rating
Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber, offentlige virksomheder o.l. får også denne rating.
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NORDENS MEST PÅLIDELIGE
KREDITVURDERING
Med vores dagligt opdaterede ratingmodel
har vi Nordens mest pålidelige og avancerede
kreditvurderingssystem.
Vi kan forudsige en stor del af alle konkurser
et helt år i forvejen.
Vores ratingmodel er din sikre vej til at undgå
tab og maksimere dine forretningsmuligheder
gennem kalkulerede, objektive og hurtige kreditbeslutninger.

NORDENS MEST ALSIDIGE
KREDITVURDERING
Soliditet Danmark er et alsidigt team af specialister med mange forskellige kompetencer.
Med vores alsidige produkter har vi derfor et
solidt grundlag for at tilbyde dig den bedste
løsningen inden for kreditvurdering.
OVERBLIK OVER MULIGHEDER OG
RISICI
Vi hjælper dig med nemt at bedømme muligheder og risici ved at overvåge kunder og
leverandører, automatisere dine kreditvurderingsprocesser og optimere din kreditpolitik.
Vores kreditvurderingsmodel hjælper dig også
ved indkøb samt i arbejdet med at finde nye
lønsomme kunder.
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SOLIDITET – DEL AF INTERNATIONAL KONCERN OG STØRST NORDISK
Soliditet er en del af den internationale koncern Soliditet, Greens Erhvervsinformation, Kompass
Bisnode, som er repræsenteret i 17 lande med ca. og Dun & Bradstreet. Læs mere på
3.000 ansatte.
www.bisnode.com.
Bisnode er Europas førende udgiver af digitale
kredit-, markeds- og produktinformationer og
omsætter for omkring SEK 5 mia.

Soliditet tager sig af hele det nordiske marked
og har afdelinger i Danmark, Sverige, Norge og
Finland.

Bisnode Danmark består af de fire brands;

Læs mere om Soliditet på www.soliditet.dk.
Soliditet A/S
Tobaksvejen 21
2860 Søborg
+45 36 73 81 84
www.soliditet.dk

