
GEPARD FINANCE a.s., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IÈ: 259 73 843, DIÈ: CZ 259 73 843
Tel.: +420 271 122 970, Fax: +420 271 122 909, GSM: +420 731 616 774, e-mail: info@gpf.cz, www.gepardfinance.cz
Spoleènost je zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947.

GEPARD FINANCE úspìšnì zakonèila druhý rok franšízingu
 
 
V Janských Lázních 25.11.2010 probìhla v hotelu OMNIA celorepubliková konference GEPARD FINANCE 
za úèasti zástupcù významných bank a finanèních institucí v ÈR.
 
Spoleènost GEPARD FINANCE je dnes nejvìtším hypoteèním brokerem v ÈR, který pro jednotlivce, realitní 
kanceláøe i developery zajiš�uje hypotéky, stavební spoøení a pojištìní.
 
Na pøelomu let 2008 a 2009 spoleènost transformovala stávající obchodní sí� na samostatnì vlastnìné a øízené 
franšízové poboèky. Od té doby výraznì zvýšila objem obchodù. Její franšízová sí� nyní èítá 60 obchodních míst 
s více než 300 hypoteèními makléøi.
 
Prestižní konferencí v hotelu OMNIA Janské Láznì vyvrcholil historicky nejúspìšnìjší rok v podnikání této 
spoleènosti. „V letošním roce jsme za 3. ètvrtletí dosáhli produkce 4 mld. Kè ve zpracovaných 
hypotékách, což pøedstavuje meziroèní nárùst produkce o 36%,“ upøesòuje Ing. Jan Kruntorád, generální 
øeditel GEPARD FINANCE.
 
Na konferenci GEPARD FINANCE vystoupili zástupci nejvìtších hypoteèních bank na trhu ÈR: Jan Sadil, 
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Hypoteèní banky, Jiøí Škorvaga, èlen pøedstavenstva a námìstek 
generálního øeditele Èeské spoøitelny, Jaroslav Žahourek, øeditel retailového obchodu UniCredit Bank, Tomáš 
Urban, øeditel odboru externí distribuce Komerèní banky, Václav Pillmaier, øeditel externího obchodu 
Raiffeisenbank a další partneøi setkání.
 
„Cílem této konference není jen pøedávání a sdílení informací, ale také podìkování franšízantùm a 
makléøùm, napø. ve formì ocenìní nejlepších poboèek a makléøù v rùzných soutìžích,“ vysvìtluje Ing. 
Stanislav Obešlo, øeditel franšízové sítì GEPARD FINANCE a dodává: „Vìøím, že se na gepardí konferenci 
nikdo nenudil. Letos pøijelo témìø 200 úèastníkù.“
 
Pro banky je GEPARD FINANCE jedním z nejvýznamnìjších externích zprostøedkovatelù jejich úvìrových 
produktù. Spoleènost zaujímá již 8 % podíl na hypoteèním trhu. V pøíštím roce plánuje otevøít dalších 20 
franšízových kanceláøí.

 
Více o GEPARD FINANCE

Ojedinìlý franšízový koncept GEPARD - FINANCE PRO ŽIVOT nabízí výhodný model podnikání formou franšízové poboèky pod 
zavedenou znaèkou s atraktivními produkty, kvalitním metodickým zázemím a propracovaným systémem vzdìlávání. Profesionální 
makléøi svým klientùm zdarma zajiš�ují hypotéky, úvìry ze stavebního spoøení, pojištìní. V souèasné dobì franšízová sí� GEPARD 
FINANCE disponuje 60 funkèními obchodními místy, èímž je zajištìna snadná dostupnost a obsluha klientù po celé republice. 
GEPARD FINANCE významnì pùsobí i na Slovensku.
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