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NEJLEPŠÍM ČESKÝM EXPORTÉREM PODLE TOP
RATINGU BISNODE JE CHEMOPROJECT NITROGEN
Zprávy z Bisnode
Poradenská společnost Bisnode dnes udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně
uznávané ocenění Top Rating. Nejlépe hodnocenými exportéry podle Top Ratingu Bisnode za
rok 2014 jsou CHEMOPROJECT NITROGEN, ŠKODA TRANSPORTATION a FEHRER BOHEMIA.
V rámci samostatné kategorie „Nejlepší exportéři dle hodnocení Bisnode“ soutěže Exportér roku byly
hodnoceny české firmy s největším meziročním nárůstem exportu podle vlastní, mezinárodně
uznávané, metodiky Top Rating. Nejúspěšnějším exportérem podle hodnocení Bisnode za rok 2014 je
společnost CHEMOPROJECT NITROGEN s meziročním nárůstem exportu o 82 %. Následují ŠKODA
TRANSPORTATION a FEHRER BOHEMIA s růstem exportu o 55 % resp. 43 %.
Prestižní ocenění Top Rating je mezinárodně uznávané hodnocení, které může na základě stanovené
metodiky získat pouze 2 % nejkvalitnějších firem, které splňují přísná kritéria. „Naše hodnocení zvyšuje
prestiž firmy na podnikatelském trhu. Oceňuje její stabilitu, solventnost, důvěryhodnost a vydává
doporučení, že obchod s touto společností je na minimální úrovni rizika,“ vysvětluje General Manager
Bisnode v Čechách a na Slovensku, David Farský.
Soutěž Exportér roku pořádá Střední podnikatelský stav pod záštitou Hospodářské komory České
republiky. Soutěže se mohou zúčastnit všichni exportéři se sídlem v České republice s ročním objemem
vývozu nad 100 milionů korun.
„Kategorie Nejlepší exportéři dle hodnocení Bisnode je sice letos v soutěži Exportér roku teprve potřetí
v dvacetileté historii soutěže, ale již nyní lze říct, že soutěži dala novou přidanou hodnotu a exportéři,
kteří ji získali, si jí váží. Je totiž pro ně nejen prestižním oceněním, ale také dobrou referencí při získávání
nových zakázek i nových trhů,“ říká předseda sdružení Střední podnikatelský stav a viceprezident
Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr a dodává: „Soutěž Exportér roku je vysoce prestižní, což mimo
jiné dokládá i opakovaná účast prezidenta, premiérů, ministrů či předsedů parlamentních komor na
vyhlašování jejích výsledků. To, že společnost Bisnode uděluje své mezinárodně uznávané hodnocení
v rámci Exportéra roku, prestiž této soutěže jen potvrzuje.
TOP 10 exportujících společností oceněných certifikátem Top Rating za rok 2014
Pořadí

Název firmy

Nárůst exportu 2013 – 2014 (%)

1.

CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.

82,18 %

2.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

54,72 %

3.

FEHRER BOHEMIA s.r.o.

43,28 %

4.

AGC Automotive Czech a.s.

23,69 %

5.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

23,46 %

6.

MAHLE Behr Ostrava s.r.o.

17,78 %

7.

TOS VARNSDORF a.s.

15,73 %

8.

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

13,76 %

9.

Česká zbrojovka a.s.

12,78 %

10.

Iveco Czech Republic, a.s.
Zdroj: Bisnode

11,35 %
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Bisnode umožňuje přijímat správná a chytrá rozhodnutí. Data a informace snadno měníme na komplexní poznatky, které firmám
po celé Evropě usnadňují fungování jak ve strategických, tak i každodenních otázkách. Na 17 evropských trzích máme 2 500
zaměstnanců a prostřednictvím partnerství s Dun & Bradstreet poskytujeme globální řešení založená na informacích o více než
240 milionech firem z celého světa. Více na www.bisnode.cz
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