Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7
tel: 233 37 20 21; fax: 233 37 00 18; e-mail: marketing@ekospol.cz; www.ekospol.cz
IČ: 63999854, DIČ: CZ63999854

TISKOVÁ ZPRÁVA
EKOSPOL potřetí mezi nejstabilnějšími českými firmami
25.06.2012, Praha – Již potřetí za sebou se společnost EKOSPOL, přední český rezidenční
developer, umístila mezi nejstabilnějšími českými firmami ze všech hospodářských odvětví.
Potvrzuje to ocenění ČEKIA Stability Award 2011, které na základě objektivních
ekonomických kritérií každoročně vyhlašuje agentura ČEKIA ve spolupráci se sdružením
CZECH TOP 100.
Slavnostní vyhlášení nejstabilnějších českých firem za rok 2011 proběhlo v úterý 19. června 2012
na Galavečeru firem České republiky v Praze na Žofíně.
Potřetí ve tříleté historii společného projektu agentury ČEKIA a sdružení Czech TOP 100 se tak
EKOSPOL zařadil mezi nejsilnější české firmy ze všech hospodářských odvětví, do společnosti
renomovaných leaderů svých odvětví, jakými jsou např. společnosti ČEZ, Dalkia, Siemens, KPMG,
IKEA Česká republika, Globus ČR, GlaxoSmithKline a další.
Hodnocení ČEKIA Stability Award vyjadřuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu
firmy. Vyjadřuje její současný stav a finanční situaci, a to včetně predikce rizika jejího úpadku.
Další stylový dárek k 20. narozeninám
EKOSPOL, který patří mezi leadery českého realitního trhu již 20 let, tak získaným oceněním
stylově pokračuje v oslavách svého jubilea. Již v květnu EKOSPOL slavnostně otevřel svůj
jubilejní 40. velký bytový areál, kterým se stala druhá etapa projektu Viladomy Uhříněves.
„Za 20 let jsme se dostali na absolutní špičku českého developerského trhu. Když se omezím
pouze na čísla, tak během těch 20 let jsme dokončili a vyprodali 40 velkých projektů pro 8000
spokojených zákazníků,“ vypočítává Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a.s. a dodává: „To, na co jsem ale hrdý nejvíce, je, že všechny naše projekty
pravidelně vyprodáváme do doby dokončení a že již dnes prodáváme přibližně pětinu všech bytů
díky kladným referencím našich spokojených klientů. Pro mě je to důkaz, že cesta, kterou jsme se
vydali, je správná.“
Hodnocení ČEKIA Stability Award vychází z ratingového modelu České kapitálové informační agentury (ČEKIA
Stability Rating), jehož cílem je co nejpřesněji definovat stabilitu firmy a predikovat riziko jejího úpadku, a to až v
období následujících dvanácti měsíců. Model je založen na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do
analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o
platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data.
Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makro
komponentou.
Ocenění ČEKIA Stability Award výrazně zvyšuje důvěryhodnost a prestiž firem na trhu, čímž firmám přináší řadu
marketingových i obchodních benefitů. Zároveň deklaruje, že společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku
otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické
struktuře, což jsou nedílné součásti samotného hodnocení. Metodika ratingového modelu ČEKIA je v souladu s pravidly
Basel II. Více informací o hodnocení ČEKIA Stability Award naleznete na www.cekia.cz.

EKOSPOL a.s. patří mezi největší a nejúspěšnější ryze české developery. Během 20 let na českém trhu
úspěšně zrealizoval již 40 velkých developerských projektů bydlení pro více než 8000 zákazníků. Všechny
své projekty realizuje výhradně z vlastních finančních prostředků. EKOSPOL a.s. staví a prodává byty
s optimálním poměrem ceny a kvality. Na všechny byty dlouhodobě poskytuje Záruku nejnižší ceny.
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