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AdvoFin je jednou z předních firem v oblasti 

financování sporů v Evropě

• Byla založena v roce 2001 jako rakouská společnost pro financování sporů se sídlem ve Vídni a

je financována kapitálově silnými, nezávislými institucionálními investory.

• AdvoFin se již déle než 18 let zabývá financováním soudních procesů a může se tak opírat o

rozsáhlé zkušenosti vycházející z úspěšné firemní historie.

• Jsme pyšní na svou solidní a úspěšnou činnost, která se vyznačuje 18 lety plynulé vlastnické

struktury a týmem spolupracovníků a managementu, který je celá léta stabilní.

• Naše klienty považujeme za partnery - jejich úspěch je i naším úspěchem: 

financovali jsme spory 

24 000 zákazníků

pro naše zákazníky 

jsme získali 260 milionů 

eur

úspěšně jsme zakončili 

19 spojených řízení



Společně jsme silní - tak funguje naše práce a z 

toho profitují naši klienti

• Jako společnost financující spory přebírá AdvoFin po kladném přezkoumání a uzavření dohody o

financování sporu veškeré procesní náklady na soudní nebo mimosoudní prosazení Vašich nároků a jako

kompenzaci obdrží podíl (jen) v případě úspěchu.

• Spojením nároků lze dokonce uplatňovat i nižší, individuální sporné částky, které by oprávněné strany

kvůli riziku vysokých nákladů jinak nemohly nebo nechtěly uplatňovat.

• Společnost AdvoFin se kromě financování řízení podílí na strukturování případu společně s advokátem,

kterému důvěřujete a který proces vede, účastní se ho a stará se o administrativní zpracování a běžný

kontakt s klienty.

• Své klienty průběžně informujeme o pokroku našich řízení. Zpravidla je účast na některém z našich

spojených řízení pro naše klienty spojena s minimálními náklady, protože se AdvoFin stará o všechny

aspekty uplatňování nároků (přípravu dat, přípravu žaloby, komunikaci s advokátem, pověření znalců

atd.).

• Obchodní zásadou společnosti AdvoFin je pracovat nezávisle a poskytovat služby přesahující služby

právního zástupce. Společnost AdvoFin rozhoduje o nabídkách financování svobodně a nenechává se

ovlivnit potenciální protistranou nebo tlaky v souvislosti s případem.



Ukázky z našich dosavadních, úspěšně 

vedených spojených řízení

• Immofinanz
− AdvoFin v tomto případě zastupovala 3300 poškozených s celkovou škodou zhruba 205 milionů eur.

− Přitom byly uplatňovány nároky vůči společnosti Immofinanz/Immoeast a také Avizo Zeta a pro klienty bylo dosaženo 

výrazných repatriací jejich kapitálu v rámci mimosoudního vyrovnání.

• Meinl European Land
− AdvoFin zastupuje v tomto případě přes 9000 poškozených, kteří investovali do cenných papírů společnosti Meinl 

European Land (objem škody přitom přes 200 milionů eur). 

− Se společností Atrium European Real Estate bylo možné v tomto případě v březnu 2017 dosáhnout dohody o 

vyrovnání, která znamená krytí vzniklé škody na majetku v celkové výši 44 milionů eur pro klienty AdvoFin.

− Nároky klientů vůči Meinl Bank se dále řeší soudně.

• AMIS
− AdvoFin v tomto případě zastupuje 2300 poškozených s celkovou škodou téměř 22,5 milionů eur.

− Přitom byly uplatňovány nároky vůči společnosti AMIS, AeW (odškodnění investorů WPDLU GmbH) a také Rakouské 

republice a pro klienty bylo dosaženo výrazné repatriace jejich kapitálu.

• Madoff 
− Celá desetiletí newyorský obchodník Bernard Madoff podváděl tisíce investorů prostřednictvím systému sněhové 

koule. V prosinci 2008 byl podvod zveřejněn.

− AdvoFin v tomto případě spravuje a financuje nároky 350 klientů s hodnotou předmětu sporu 28,2 milionu eur.

− Nároky jsou uplatňovány jak vůči společnosti Unicredit, na základě nedostatečného ověření prospektů, tak také vůči 

takzvanému Madoff Victims Fund (USA).

Přehled všech našich projektů naleznete na www.advofin.at



Některé zásadní údaje o AdvoFin

Hodnocení Rakouského svazu pro 

ochranu věřitelů (KSV-Rating)*

274 Vlastní kapitál (2018)

45 %

Obrat (2018)

3 miliony eur 

Financovaná hodnota sporů 

(prosinec 2018)

320 milionů eur EBITDA (2018)

1,3 milionu eur 

Aktivní společná řízení

9
Zaměstnanci

15

* Ocenění bonity předního rakouského svazu pro ochranu věřitelů 

KSV 1870 (https://www.ksv.at/)



Těšíme se, že nás budete kontaktovat!

AdvoFin Prozessfinanzierung AG

Lothringerstrasse 14, 1030 Vídeň

Rakouský obchodní rejstřík vedený u obchodního soudu (Firmenbuch HG) ve Vídni číslo v 

obchodním rejstříku (FN) 218810fG | Sídlo firmy Vídeň

office@advofin.at

www.advofin.at

Dr. Gerhard Wüest

Člen představenstva

gerhard.wueest@advofin.at

+43 664 503 0000

Mag. Stefan Bohar

Člen představenstva

stefan.bohar@advofin.at

+43 664 81 000 44


