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Historicky nejlepší výsledky GEPARD FINANCE

Praha, 1.7.2010

Vážené kolegynì a kolegové,

dovolte mi jen pár hodin po uzavøení pololetí a zahájením dovolených krátce shrnout obchodní 
výsledky naší spoleènosti.

GEPARD ÈR

V rámci pololetí jsme dosáhli historicky nejvyššího objemu zpracovaných hypoték v objemu 2,31 
miliardy Kè. Jen pro vaše srovnání jde o meziroèní nárùst produkce o 36% oproti prvnímu pololetí  
2009.
V prodeji pojištìní jsme v pololetí dosáhli objemu 1,045 mil. Kè ve vybraném pojistném, což je 
meziroèní nárùst v rámci pololetí o 92% oproti roku 2009.
V prodeji stavebního spoøení jsme dosáhli obratu 195 mil. Kè, což je meziroèní nárùst v rámci 
pololetí o 70% oproti roku 2009.

Rekordním mìsícem firmy se v klíèovém produktu hypotéka stal èerven, kdy jsme dosáhli objemu 
prodaných hypoték ve výši 545 milionù Kè.

GEPARD SR

V rámci pololetí 2010 jsme dosáhli obratu 6,582 mil. EURO (171 milionù Kè), což znamená 
meziroèní nárùst produkce o 533%.

Je jednoznaèné, že jsme prošli tìžkým obdobím bez zaváhání, ba naopak, nová realita nám 
pomohla setøást konkurenci, pomohla k rùstu a dává nám všem historickou šanci získat pro 
GEPARD ještì vìtší tržní podíl.
Vzhledem k pøipravovaným projektùm, které budeme spouštìt na zaèátku podzimu je pøedpoklad 
dalšího dynamického rùstu.
Velmi nadìjnì se jeví naše pùsobení na Slovensku, kde zaèínáme hrát na místním trhu 
významnou roli.

Vážení kolegové, chtìl jsem Vám všem jménem spoleènosti podìkovat za fantastické výsledky a 
popøát Vám krásné prožití letních dovolených.
 
Naberte nových sil, protože je budete na podzim urèitì potøebovat.

Ještì jednou velké díky Vám všem.

Adolf Èervinka
místopøedseda pøedstavenstva
øeditel divize obchod
GEPARD FINANCE a.s.
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