Fincentrum utržilo v roce 2015 rekordních 1,53 mld. Kč
a vrátilo se k dvoucifernému růstu
Praha, 2. února 2016
Podle předběžných výsledků překročil v roce 2015 obrat skupiny Fincentrum v České
republice a na Slovensku 1,53 miliardy Kč (oproti 1,39 mld. Kč v roce 2014). I přes
významný propad trhu se životním pojištěním tak vykázalo Fincentrum růst 10,2 %. Na
česko-slovenském trhu je Fincentrum jednoznačně největším zprostředkovatelem
hypotečních úvěrů.

TISKOVÁ ZPRÁVA

V České republice zvýšilo Fincentrum meziročně obrat o 8,6 %, a to i přesto, že snížilo v první
polovině roku významně počet finančních poradců. „Díky zefektivnění sítě může nyní dostávat
maximální podporu a vzdělávání zbylých 1 500 poradců, jež vykonávají finanční poradenství jako
svou hlavní profesi a splňují ty nejnáročnější požadavky na českém trhu,“ uvedl Petr Stuchlík,
zakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum.
Fincentrum bylo v roce 2015 v ČR tradičně velmi silné v oblasti financování bydlení – jen
v loňském roce zprostředkovalo více než 8 tisíc hypotečních úvěrů v celkovém objemu 13,5
miliardy korun. Významně rostla také produkce v oblasti investic do podílových fondů, které po
ztroskotání penzijní reformy do značné míry nahradily zájem o spoření v penzijních fondech.
„Na rozdíl od jiných firem na trhu se Fincentra dramaticky nedotkl významný propad trhu se
životním pojištěním. Dlouhodobá orientace na financování bydlení, investice a kvalitu poradenství
se nám při současných změnách na trhu vyplácí,“ dodává Petr Stuchlík.
Pozitivní přínos pro celkové výsledky na českém trhu má také rychlý růst dceřiné společnosti
Fincentrum Reality, která vstoupila na trh realitních kanceláří na konci roku 2013. Po dvou letech
se řadí mezi deset největších realitních kanceláří v zemi, když vloni čtyřikrát navýšila svůj obrat.
Také na Slovensku zvýšilo Fincentrum znatelně svůj tržní podíl. Rostlo zde výrazně rychleji než
celý trh finančního poradenství a obrat zvýšilo meziročně o 13,8 %. Řádově tisícovka finančních
poradců zprostředkovala slovenským klientům 10 tisíc úvěrů na bydlení v celkovém objemu 600
mil. EUR.
„Na česko-slovenském trhu je dnes Fincentrum největším zprostředkovatelem hypoték,“ uzavírá
Stuchlík.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Fincentrum patří v České republice a na Slovensku dlouhodobě mezi nejvýznamnější firmy v oboru finančního
poradenství. Skupina působí zejména v následujících oblastech:
§

Finanční poradenství: řádově 2500 poradců poskytuje individuální finanční poradenství občanům ČR a SR.
Společnost na těchto trzích patří mezi trojici nejvýznamnějších firem v oboru. Fincentrum dlouhodobě přispívá
ke zvýšení transparentnosti a kvality trhu finančního poradenství. V uplynulých letech zvítězilo v několika
testech finančních poradců tuzemských médií.

§

§

§

Fincentrum Reality: společnost Fincentrum Reality vznikla v září roku 2013 na základě poptávky po prodeji
a koupi nemovitostí klientů finančního poradenství mateřské společnosti Fincentrum a.s. s myšlenkou
poskytovat komplexní realitní a poradenský servis na nejvyšší úrovní. V současné době patří Fincentrum
Reality mezi největší realitní kanceláře v ČR se širokou nabídkou nemovitostí a bohatou škálou realitních
služeb.
Korporátní obchody: divize Korporátních obchodů je zaměřena na komplexní zajištění potřeb malých
a středních podnikatelů, průmyslových podniků, komunální sféry či bytových družstev a institucí v oblasti
zaměstnaneckých výhod, v pojištění flotil, majetkového a odpovědnostního pojištění. Klientům nabízí řešení
„šitá na míru“ ve spolupráci s pojistiteli v ČR a na Slovensku.
Fincentrum Media a Event management: vedle prestižního ocenění Fincentrum Banka roku a Investice roku
zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum Media dále provozuje
odborné portály investujeme.cz, investujeme.sk, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost založili v dubnu 2000 Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. V roce 2013 vstoupili do společnosti mezinárodní
investoři Arx Equity Partners a Capital Dynamics. Více na www.fincentrum.com.

