Fincentrum roste v ČR i na Slovensku,
zprostředkovalo v pololetí o 18 % více hypoték než vloni
Praha, 18. srpna 2016
Fincentrum v prvním pololetí v České republice a na Slovensku zvýšilo obrat o 6 %
na 812 milionů korun. Na obou trzích se podařilo poradcům upevnit pozici na trhu v oblasti
distribuce hypoték: souhrnně za oba trhy vzrostl objem zprostředkovaných hypoték o 18 %.
V roce 2015 překročil celoroční konsolidovaný obrat Fincentra v ČR a na Slovensku hranici
1,5 miliardy korun.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podle dostupných statistik zůstává Fincentrum i v letošním roce jednoznačně největším
zprostředkovatelem hypotečních úvěrů na česko-slovenském trhu. Řádově 2 500 poradců v obou
zemích zprostředkovalo hypotéky v objemu překračujícím 18 miliard korun.
V České republice zvýšilo Fincentrum meziročně tržby o 3 % na 527 milionů korun. Objem
zprostředkovaných hypoték v pololetí vzrostl o 13 %. Na Slovensku vzrostly tržby Fincentra
meziročně o 12 % na 285 milionů korun, objem zprostředkovaných hypoték dosáhl 10,7 miliardy
korun (meziročně + 23 %).
„Fincentrum je tradičně velmi silné v kvalitním poradenství spojeném s financováním nemovitostí.
Růst objemu zprostředkovaných hypoték o 13 % v České republice a o 23 % na Slovensku znamená
další upevnění velmi silné pozice Fincentra v oblasti zprostředkování úvěrů na bydlení v obou
zemích,“ uvedl Petr Stuchlík, zakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum.
Kromě růstu obratu v oblasti zprostředkovaných hypoték hodnotí Fincentrum pozitivně také rostoucí
zájem klientů o zprostředkování smluv v oblasti investic do podílových fondů, které nabízejí vedle
produktů se státní podporou výrazně zajímavější zhodnocení, než tradiční spoření v bankách.
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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.

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.

