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Az AdvoFin a perfinanszírozó társaságok egyik
éllovasa Európában
•

2001-ben osztrák perfinanszírozó társaságként alapították bécsi székhellyel és tőkeerős,
független, intézményi befektetők finanszírozzák.

•

Az AdvoFin már több mint 18 éve foglalkozik bírósági perek finanszírozásával és a cég
sikertörténetén alapulva komoly tapasztalati tőkére épít.

•

Büszkék vagyunk megbízható és sikeres működésünkre, amelyet 18 éve változatlan
tulajdonosi szerkezet és évek óta állandó munkatársi és menedzsercsoport jellemez.

•

Ügyfeleinkre partnerként tekintünk – az ő sikerük a mi sikerünk is:

24.000 ügyfelet
finanszíroztunk

260 millió eurót harcoltunk
ki ügyfeleink számára

19 társult pert zártunk
le eredményesen

Egységben az erő – így működik üzletünk és így
profitálnak ügyfeleink
•

Az AdvoFin perfinanszírozó társaságként az eredményes vizsgálatot és egy perfinanszírozási
megállapodás megkötését követően átvállalja az Ön követeléseinek peres vagy peren kívüli
érvényesítéséhez szükséges eljárás összes felmerülő költségét, és (csak) siker esetén kap részesedést
kompenzációként.

•

A követelések egyesítésével alacsonyabb, egyéni jogigényeket is érvényesíteni tudunk, amelyeket a
jogosultak a magas költségkockázat miatt egyébként nem tudnának vagy akarnának lefolytatni.

•

Az AdvoFin a perfinanszírozás mellett részt vesz a stratégia kialakításában az Ön által megbízott
ügyvéddel közösen, aki lefolytatja a pert, továbbá gondoskodik az adminisztratív rész lebonyolításról,
valamint az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartásról.

•

Ügyfeleinket folyamatosan tájékoztatjuk az eljárás alakulásáról. A társult perben való részvétel
ügyfeleink számára általában minimális ráfordítással jár, mivel az AdvoFin gondoskodik a
követelésérvényesítés minden aspektusáról (adatfeldolgozás, kereset előkészítése, kommunikáció az
ügyvéddel, szakértők megbízása stb.).

•

Az AdvoFin üzleti alapelve, hogy függetlenül és több ügyvéd bevonásával dolgozik. Az AdvoFin szabadon
dönt a finanszírozási ajánlatokról és nem hagyja, hogy befolyásos ellenérdekű felek vagy az ügy
kényszerítő körülményei befolyást gyakoroljanak rá.

Néhány példa az eddigi, sikerre vitt társult
perekből
•

Immofinanz
− Az AdvoFin ebben az ügyben 3 300 károsultat képviselt, akiknek teljes kárösszege körülbelül 205 millió euró volt.
− Ennek során az Immofinanz/Immoeast valamint az Avizo Zeta elleni követeléseket érvényesítettük és peren kívüli
egyesség keretében nagymértékben visszaszereztük ügyfeleink tőkéjét.

•

Meinl European Land
− Az AdvoFin ebben az ügyben több mint 9 000 károsultat képvisel, akik a Meinl European Land értékpapírjaiba
fektettek be (a kár mértéke ebben az esetben meghaladja a 200 millió eurót).
− Az Atrium European Real Estate-tel 2017 márciusában sikerült egyezségi megállapodásra jutnunk az ügyben, amely
összesen 44 millió euró értékű elszenvedett vagyoni kár fedezését jelenti az AdvoFin ügyfelei számára.
− Az ügyfelek követeléseit a Meinl Bankkal szemben továbbra is bírósági úton hajtjuk be.

•

AMIS
− Az AdvoFin ebben az ügyben 2 300 károsultat képvisel, akiknek teljes kárösszege közel 22,5 millió euró volt.
− Ennek során az AMIS, az AeW (befektetőkártalanítás a WPDLU GmbH-n keresztül) valamint az Osztrák Köztársaság
elleni követeléseket érvényesítettük és ügyfeleink tőkéjét nagymértékben visszaszereztük.

•

Madoff
− Bernard Madoff, a New York-i üzletember évtizedeken keresztül verte át befektetők ezreit egy piramisjátékkal.
2008 decemberében azonban a csalás kiderült.
− Az AdvoFin ebben az ügyben 350 ügyfél 28,2 millió euró perértékű követelésével foglalkozik és finanszírozza
mindezt.
− A követeléseket mind az UniCredit ellen, a tájékoztató anyagok nem megfelelő ellenőrzése miatt, mind az
úgynevezett Madoff Victims Fund (USA) ellen érvényesítjük.
Projektjeinkről többet megtudhat az alábbi linken: www.advofin.at

Néhány fontos mutató az AdvoFinhez
KSV [Hitelvédelmi
Szövetség] minősítés*
274

Saját tőke aránya (2018)
45 %

Forgalom (2018)
3 millió euró

Finanszírozott perérték (2018. dec.)
320 millió euró
EBITDA (2018)
1,3 millió euró

Munkatársak
15

Jelenleg is folyó társult perek
9

* A vezető osztrák hitelezővédelmi szövetség
KSV 1870 hitelminősítési besorolása (https://www.ksv.at/)
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