
TRADING CENTRAL Recognia Inc. Şirketini Satın Alarak Teknik ve 
Kantitatif Analiz Çözümlerinde Küresel bir Lider Yaratıyor 

PARIS ve OTTAWA, Ontario, 15 Aralık 2014/PRNewswire/ - Teknik analiz araştırmasında küresel bir lider olan 
TRADING CENTRAL (http://www.tradingcentral.com), bugün otomatikleştirilmiş kantitatif analiz ve katılım 
çözümleri alanında küresel lider Recognia Inc. (http://www.recognia.com) şirketini satın almak üzere kesin 
anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Multimedya Basın Açıklamasını görüntülemek için lütfen tıklayın: 
http://www.multivu.com/players/English/7399851-TRADING-CENTRAL-to-Acquire-Recognia/ 

Bu işlem Çevrimiçi Perakende aracılarına, Bankalara, Piyasa Profesyonellerine ve Kurumlarına ve dünya üzerinde 
milyonlarca yatırımcı ve borsacıya hizmet veren iki sektör liderini bir araya getirerek küresel bir güç merkezi 
yaratıyor. 

Recognia ve TRADING CENTRAL'a küresel müşteri tabanlarına daha iyi hizmet vermek için yeni ürün 
geliştirmelerini, dijital ve mobil tedarik yetkinliklerini ve satış ve hizmet genişlemelerini hızlandırma imkanı 
sağlıyor. 

"Recognia ile bir araya gelmek gelişmemizde bir kilometre taşı ve 15. yılımızı kutlamanın en iyi yoludur," diyor 
TRADING CENTRAL Kurucu Ortağı ve CEO'su Alain Pellier.  "Tüm müşterilerimiz, partnerlerimiz ve 
personelimize yönelik fırsatlar bizi çok heyecanlandırıyor. Recognia kantitatif analiz alanında etkileyici bir 
performans geçmişine sahip. Birleşik şirketimiz müşterilerimize en yeni teknoloji ürünü, kullanılması kolay dijital 
web ve mobil çözümlerle sağlanan teknik ve temel araştırma ve kantitatif analitiğin en iyisini sunmak için ürün ve 
hizmetlerimizi bir araya getirecektir. TRADING CENTRAL Paris'te kuruldu ve Birinci Günden itibaren dünya 
genelinde yayıldı. Gruba Recognia'yı ilave etmek gerçek anlamda küresel bir şirket kurma hedefimizi gösteriyor ve 
bunu başarma yeteneğimizi pekiştiriyor." 

"Recognia ekibi TRADING CENTRAL ekibine katılacak olmanın heyecanını yaşıyor," diyor Recognia CEO'su Ken 
MacAskill. "Recognia'nın son yenilikçi ürünleri piyasada hızla ilgi çekiyor, TRADING CENTRAL'ın küresel 
uzmanlığı ve araştırma çözümlerinin ilavesiyle bu ilgi daha da hızlanacak. Birleşik şirketimiz müşterilerimizin 
yatırımıcılarına ve borsacılarına daha çekici bir deneyim sunmalarına, ayrıca bizden bekledikleri yatırım getirisini 
gerçekleştirmelerine yardımcı olmamızı sağlayacak." 

"Bu anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz," diyor Recognia Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Rick Escher. 
"Birleşik şirket, müşterilerimizin ve kullanıcıların son on iki yıl boyunca bel bağladıkları yeni ilginç araştırma 
çözümleri sağlama konusunda daha da büyük bir kapasiteye sahip olacak." 

Recognia, merkezi Paris'te bulunan TRADING CENTRAL'ın yüzde yüz iştiraki olarak faaliyetlerini Ottawa'dan 
sürdürmeye devam edecek. Bu işlem bazı alışılmış tamamlama koşullarına bağlıdır. 

Basın için İrtibat: 
 
TRADING CENTRAL için: 
Marjorie Sardin (marjorie.sardin@tradingcentral.com, + 33-1-5528-8040) 
 
Recognia için: 
Carrie-Anne Mercer (cmercer@recognia.com, +1-613-789-2267 Dahili. 254) 
 


