Společnost CDL SYSTEM a.s. mění název na Solitea
CDL, a.s.
Tisková zpráva
Ústí nad Labem, 31. srpna 2018 – Společnost CDL SYSTEM a.s., jeden z největších dodavatelů řešení na
platformě Microsoft v České a Slovenské republice, poskytovatel implementačních služeb v oblasti ERP
a dodavatel a správce ICT infrastruktury, mění od 1. 9. 2018 své jméno na Solitea CDL, a.s.
Společnost CDL SYSTEM je od roku 2017 součástí holdingu Solitea, a nově ponese tento brand i ve svém
názvu. Přejmenováním na Solitea CDL pokračuje sjednocování, které zákazníkům usnadní orientaci
v produktovém portfoliu celého holdingu. „Synergické a integrační aktivity, které v posledních letech v rámci
holdingu provádíme, se nám daří a plní naše očekávání. V souladu s těmito aktivitami i dlouhodobou vizí
holdingu chceme na trhu působit jednoduše jako Solitea. Přejmenování společnosti CDL SYSTEM a.s.
vnímáme proto jako nutný a logický krok, který má za cíl identifikovat společnost se značkou Solitea
a současně podržet historické vazby spojené se jménem CDL,“ říká Martin Cígler, spolumajitel a předseda
představenstva Solitea, a.s.
Mění se pouze název firmy, vše ostatní – adresa, zaměstnanci, kontakty – zůstávají stejné.

O společnosti CDL SYSTEM a.s.
Společnost CDL SYSTEM a.s. byla založena v roce 1992, dnes má pobočky v Praze, Zlíně a Ústí nad Labem. Na
Slovensku pak v Bratislavě a Žilině. Zaměstnává přes 85 zaměstnanců a její obrat přesahuje 220 mil. korun.
Společnost patří mezi tři nejvýznamnější partnery Microsoftu v oblasti implementace ERP systému Microsoft
Dynamic NAV, má rozsáhlé zkušenosti s implementací Microsoft CRM a Microsoft SharePoint a silnou pozici
na trhu jako dodavatel a správce IT infrastruktury. Mezi významné zákazníky patří Globus ČR, Unipetrol,
Metrostav, Marius Pedersen, W.A.G. payment solutions, skupina Rheinmetall Automotive, LASVIT, AVE,
E.ON, Centropol Energy a další. Více informací na www.cdl.cz.

O holdingu Solitea
Solitea, a.s., patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení. V šesti zemích zaměstnává přes 600
zaměstnanců a v evropském regionu obsluhuje přes 250 000 zákazníků ve 21 zemích. Výnosy holdingu
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přesahují 1,1 miliardy korun. V posledních třech letech uskutečnila Solitea řadu významných akvizic v České
a Slovenské republice (Aquasoft, Altus software, CDL SYSTEM, Cígler software, J.K.R., Vema), v Rakousku (JET
ERP) a Slovinsku (SAOP). Dlouhodobě tak posiluje svou pozici významného evropského dodavatele
informačních technologií pro komerční subjekty i státní správu. Více na www.solitea.com.
Pro další informace kontaktujte:


Solitea, a.s.: Lukáš Krifta, lukas.krifta@solitea.cz, +420 604 222 356



Solitea CDL, a.s.: Vítězslav Kotrs, vitezslav.kotrs@solitea.cz, +420 475 238 111
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