PERSBERICHT – Dutch Version
Adaxio is eerste hypotheekservicer met Wing to Wing ratings

Adaxio biedt infrastructuur en complete toegang tot de Nederlandse hypotheekmarkt
Den Haag, 18 december 2015 – Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de ratings van
de Nederlandse hypotheekservicer Adaxio - onderdeel van Credit Management &
Investor Solutions Group (CMIS Group) - voor Primary servicing activiteiten (RPS)
verhoogd naar RPS2. Daarnaast zijn de Special- en Master servicing ratings bevestigd.
Adaxio’s Wing to Wing oplossing biedt de volledige infrastructuur voor bestaande en
nieuwe hypotheekaanbieders die naar mogelijkheden kijken om de Nederlandse
hypotheekmarkt te betreden.
Wing to Wing
Sean Daly, algemeen directeur CMIS Group: ‘We zijn erg trots op de constante inspanningen
van ons team die geleid hebben tot deze nieuwe norm voor ‘Wing to Wing’ servicing, inclusief
op maat gemaakte outsourcing-oplossingen. Adaxio is nu de enige hypotheekservicer in
Nederland die naast een rating voor Primary en Special servicing ook een rating heeft voor
Master servicing. Met deze unieke propositie en de combinatie met ons netwerk (bestaande uit
Huis&Hypotheek, De Hypotheekshop, Hypokeur en de onafhankelijke financieel adviseurs
aangesloten bij Welke Financiële Diensten) kunnen wij geldverstrekkers, institutionele
beleggers, financiële instellingen en overige investeerders toegang op maat bieden met de best
mogelijke service in de gehele hypotheekketen. Dit voorjaar introduceerde CMIS Groep
Selectieve Hypotheken als een nieuwe geldschieter.’
Nieuwe geldverstrekkers
De woningmarkt trekt aan en banken kunnen niet aan de vraag voldoen onder meer door
aangescherpte regelgeving. Tegelijkertijd zijn pensioenfondsen, verzekeraars en buitenlandse
geldverstrekkers op zoek naar nieuwe, rendabele beleggingscategorieën -zoals de Nederlandse
hypotheekmarkt- zonder daarvoor te hoeven investeren in een nieuwe infrastructuur.
Daly: ‘Onze ‘Wing to Wing’ rating benadrukt onze kwaliteit en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd
geeft Adaxio hiermee nieuwe en bestaande geldverstrekkers de mogelijkheid te profiteren van
de voordelen van investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. Door gebruik te maken van de
volledig uitgeruste en flexibel schaalbare infrastructuur krijgen zij gemakkelijk toegang tot de
Nederlandse markt. Wij zijn er van overtuigd dat nieuwe toetreders mede de sleutel zijn tot het
definitieve herstel van de woningmarkt.’
Over Adaxio
Adaxio is een ervaren hypotheekservicer die de volledige waardeketen biedt om hypothecaire
geldleningen te bedienen. Adaxio kan het gehele hypotheekproces, of een gedeelte hiervan,
voor derden overnemen. Adaxio beschikt over een state-of-the-art technologisch platform, een branche ervaren- klantcontactcenter en volwaardig risk assurance platform. Adaxio is een
zelfstandige dochter van CMIS Group. CMIS Group heeft in totaal meer dan € 8 miljard aan
vermogen onder beheer. Adaxio heeft drie Fitch ratings (Primary servicing RPS2-, Special
servicing RSS2, Master servicing RMS2). Adaxio is ISAE 3402 type-II gecertificeerd.

