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GEPARD FINANCE hlásí rekordních 5 mld. hypoték za rok 2010

Praha, 3.1.2011:

Pøesnì v poslední den roku 2010 dosáhla spoleènost GEPARD FINANCE a.s. svého historicky 
nejvìtšího obchodního úspìchu. Magická hranice 5 miliard byla pøekonána a firmì se tím 
splnil dlouho vysnìný obrat. Celková produkce spoleènosti tak za 8 let pùsobení na trhu 
dosáhla objemu 23 miliard zpracovaných a kompletnì pøedaných hypoték do partnerských 
bank. Tyto výborné výsledky potvrdili její dominantní pozici na hypoteèním trhu v ÈR.

Jak uvedl generální øeditel GEPARD FINANCE a.s. Ing. Jan Kruntorád „K tomuto vynikajícímu 
historickému výsledku pøispìla profesionální práce našich hypoteèních makléøù, neustále se 
zvyšující image znaèky a dobré jméno na hypoteèním trhu. I v tìžkém období poklesu trhu 
jsme dokázali rùst a zhodnotit naši dlouholetou pøípravu na franšízový model obchodní sítì.“

Pro klienta je dnes GEPARD FINANCE zárukou solidnosti, úspory èasu a penìz. Od roku 2003, kdy 
spoleènost zaèala své služby poskytovat, pøedala do bank kompletnì zpracované hypoteèní úvìry v 
celkovém objemu pøesahujícím 23 miliard korun pro více než 15.000 klientù. Od roku 2009 realizuje 
své služby prostøednictvím sítì franšízových partnerù a patøí mezi nejvýznamnìjší externí 
zprostøedkovatele úvìrových produktù všech hypoteèních bank v ÈR.

„Loni se nám podaøilo navázat spolupráci nejen s dalšími realitními kanceláøemi a developery, 
ale podepsali jsme celkem 16 nových franšízových smluv. Vznikla tak nová obchodní místa, 
což se promítlo i v objemu celkové produkce,“ doplòuje Ing. Stanislav Obešlo, øeditel franšízové 
sítì GEPARD FINANCE ÈR.

Spoleènost významnì expanduje i na Slovensku, kde otevøela 19 nových kanceláøí. „V rámci roku 
2010 jsme i na Slovensku dosáhli rekordního obratu ve výši 24 mil. EURO (600 milionù Kè), což 
znamená meziroèní nárùst produkce ve stovkách procent. Úspìch franšízového konceptu nás 
povzbuzuje k další možné støedoevropské akvizici v Polsku a Maïarsku,“ upøesòuje Adolf 
Èervinka, místopøedseda pøedstavenstva a øeditel divize obchod pro ÈR a SR.

Nová realita na hypoteèním trhu, perfektní a efektivní servis smìrem ke svým franšízantùm a jejich 
klientùm dává spoleènosti GEPARD FINANCE historickou šanci získat v budoucnu ještì vìtší tržní 
podíl.

 
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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