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Tisková zpráva
PROFI CREDIT uspěl v soutěži „Českých 100 nejlepších“
Praha, 28. listopadu 2017 – společnost PROFI CREDIT opět uspěla v prestižní soutěži
„Českých 100 nejlepších“ a potvrdila tak, že patří mezi nejlepší české firmy.
V letošním ročníku se umístila na celkovém 80. místě, čímž ještě vylepšila svůj
výsledek z loňského roku.
Soutěž pořádá panevropská společnost Comenius. Jejím cílem je v celonárodním měřítku
vybrat a veřejně ocenit české firmy, podniky a společnosti napříč obory dosahující
nadprůměrných výsledků.
Účastnit se mohou opravdu jen ti nejlepší. Soutěžící firmy musí splňovat tři zásadní kritéria:
být zaregistrovány v Česku a platit zde daně, musí mít nejméně 20 zaměstnanců a jejich
obrat za posledních 12 měsíců by měl být větší než 30 milionů korun. Hlavním měřítkem
konečného umístění je četnost nominací od jednotlivých porotců z řad vybraných odborníků.
Vítězem letošního 22. ročníku se stala již poněkolikáté v řadě mladoboleslavská automobilka
Škoda Auto. Společnost PROFI CREDIT se umístila na celkovém 80. místě. V současném
ročníku si přední tuzemský poskytovatel nebankovních půjček vylepšil svůj výsledek
z předchozího roku, kdy obsadil 92. místo.
„Je nám ctí patřit do společnosti takto úspěšných firem. Velice nás těší posun v celkovém
umístění, kdy jsme poskočili o dvanáct příček výše než v loňském roce,“ hodnotí letošní
výsledek ředitel PROFI CREDIT Czech, a. s. Rudolf Cejnar.

PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční skupiny
Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku.
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

