OKLEVÉL

NYÍR-WETLAND KFT
részére
Az OPTEN Kft., mely 1994 óta az üzleti és jogi információs piac meghatározó szereplője,

„A” minősítésben részesíti
a fenti céget!
Az oklevél tulajdonosa az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője,
a vele való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata
rendkívül alacsony!
Az alkalmazott kockázati modell több száz változó alapján rangsorolja a cégeket
korszerű adatbányászati algoritmusok alapján. A nagyvállalati kategóriában az Önök által
elért minősítést a magyarországi cégek csupán 1,36 %-a érte el!
Az OPTEN Kft. kockázati besorolása egy országosan elterjedt cégminősítési módszertan.
Az OPTEN Kft. céginformációs rendszerét széles körben használják a hazai pénzintézetek,
nagyvállalatok és KKV cégek. A hitelbiztosítók elfogadják az OPTEN Kft. Cégelemzésében
szereplő hitelkeret-maximumot a nem nevesített követelésekre. A kockázati modell a minősített
cégek megbízhatóságát, stabilitását jellemzi, a fizetésképtelenség bekövetkezésének esélyét
vizsgálva.

Budapest, 2018. június 6.

Tóth Tamás
ügyvezető
OPTEN Kft.

CERTIFICATE

for

NYÍR-WETLAND KFT
OPTEN Informatics Ltd. which has been a major player of the business and legal information
market since 1994, grants

“A” Qualification
to the above mentioned company!
The owner of this Certificate is one of the most reliable members of business; the financial
risk of having a business relationship with this company is extremely low!
The risk model that we used to rank the companies is based on hundreds of variables which are
based on advanced data mining algorithms.
In the category of Large Enterprises only 1.36 % of the Hungarian Companies managed to earn
the same qualification as your company!
The OPTEN Informatics Ltd.’s risk rating is a nationwide spread company rating methodology.
The OPTEN Informatics Ltd.’s Company Information system is widely used by domestic financial
institutions, large enterprises and SME companies. The Credit Insurance Institutions accept the
credit limit maximum presented in the OPTEN Informatics Ltd.’s Company analysis for the notnamed claims. The risk model characterizes the reliability and stability of the certified firms by
examining the possibility of the occurrence of insolvency.
Budapest, 6th of June, 2018.

Tóth Tamás
Managing Director
OPTEN Informatics Ltd.

