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Tisková zpráva

PROFI CREDIT poskytl v roce 2015 úvěry v nominální hodnotě
téměř 9 miliard korun
Praha, 15. 2. 2016 - Společnost PROFI CREDIT opět posílila svou pozici na
evropském trhu poskytovatelů nebankovních úvěrů. Svým klientům v Česku,
Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a Rusku poskytl vloni PROFI CREDIT úvěry
v nominální hodnotě bezmála 9 miliardy korun. Meziročně si tak společnost připsala
nárůst o 7 %.
V České republice si PROFI CREDIT udržel své postavení a objem poskytnutých úvěrů
dosáhl 2,14 miliardy korun, což je stejně jako v roce 2014. Celkem uzavřela společnost
v Česku 27 000 smluv. Vyplývá to z neauditovaných konsolidovaných hospodářských
výsledků. „Považujeme za úspěch, že si udržujeme svou pozici navzdory stále větší
konkurenci. Letos plánujeme rozšíření služeb pro klienty a připravujeme novou řadu
produktů pro živnostníky a podnikatele,“ říká ředitel českého PROFI CREDITu Rudolf Cejnar.
Více než třetinový meziroční nárůst objemu poskytnutých úvěrů (35 %) zaznamenal PROFI
CREDIT v Polsku. Tady společnost půjčila klientům v přepočtu přes 4,3 miliardy korun. Na
Slovensku získali klienti úvěry v nominální hodnotě 1,6 miliardy korun, v Bulharsku činí
objem poskytnutých úvěrů v přepočtu 745 milionů korun. Velmi nadějně vypadá pro finanční
skupinu Profireal Group Rusko, kde se objem poskytnutých úvěrů ztrojnásobil.
„Loňský rok hodnotíme pozitivně. Letos se chceme nadále koncentrovat především na
polský trh, kde vidíme obrovský potenciál růstu. V Rusku pak chceme rozšiřovat naše služby
i do dalších regionů,“ říká k plánům předseda představenstva a generální ředitel Profireal
Group David Chour.

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.

