
Predstavenie spoločnosti

AdvoFin Prozessfinanzierung AG
Stav: 2019



AdvoFin je jedným z hlavných hráčov vo 

financovaniu procesov v Európe

• Rakúska spoločnosť financovania procesov so sídlom vo Viedni bola založená v roku 2001 a

financovaná nezávislými inštitucionálnymi investormi so silným kapitálom.

• Spoločnosť AdvoFin sa viac ako 18 rokov zaoberá financovaním súdnych procesov a môže čerpať

z bohatých skúseností založených na úspešnej histórii spoločnosti.

• Sme hrdí na svoju solídnu a úspešnú prácu charakterizovanú vlastníckou štruktúrou, ktorá je už

18 rokov stabilná, a dlhodobo konzistentným tímom zamestnancov aj manažérov.

• Vidíme svojich zákazníkov ako partnerov – ich úspech je aj našim úspechom: 

Financovalo sa 24 

000 zákazníkov

Vybojovaných 260 

miliónov eur pre našich 

zákazníkov

19 úspešne ukončené 

hromadných procesov



Spoločne sme silní – to je spôsob, akým naše 

podnikanie funguje, a tým profitujú naši 

zákazníci

• Ako spoločnosť financujúca súdne procesy prevezme spoločnosť AdvoFin po pozitívnej kontrole a po

uzatvorení dohody o financovaniu procesov všetky náklady procesu súdneho alebo mimosúdneho

presadenia vašich nárokov, za čo dostane kompenzáciu v podobe podielu na výnose (len) v prípade

úspechu.

• Spájaním pohľadávok je možné takisto uplatniť menšie individuálne pohľadávky, ktoré žiadatelia inak

nemôžu alebo nechcú viesť v dôsledku rizika vysokých nákladov.

• Spoločnosť AdvoFin sa okrem financovania procesu zaoberá štruktúrovaním prípadu spolu s

dôveryhodným právnikom, ktorý tento proces riadi a stará sa o administratívny a prebiehajúci kontakt

so zákazníkmi.

• Informujeme svojich zákazníkov o vývoji našich procesov. Zvyčajne je účasť v niektorom z našich

hromadných procesov pre našich klientov spojená s minimálnymi nákladmi, pretože sa spoločnosť

AdvoFin zaoberá všetkými aspektmi sledovania nárokov (príprava údajov, príprava žalôb, komunikácia s

advokátom, poverenie znalcov atď.).

• Obchodnou zásadou spoločnosti AdvoFin je nezávislá práca prekračujúca záber advokátov a právnikov.

Spoločnosť AdvoFin voľne rozhoduje o ponukách financovania a nenechá sa ovplyvňovať solventnými

protivníkmi alebo obmedzeniami prípadov.



Výňatok z našich predchádzajúcich, úspešne 

vedených hromadných procesov

• Immofinanz
− Spoločnosť AdvoFin v tomto prípade zastupovala 3 300 poškodených s celkovou stratou približne 205 miliónov eur.

− Pritom boli uplatnené pohľadávky voči spoločnostiam Immofinanz/Immoeast a Avizo Zeta a v súvislosti s 

mimosúdnym vyrovnaním bolo získané významné vrátenie kapitálu pre klientov.

• Meinl European Land
− V tomto prípade spoločnosť AdvoFin zastupovala viac ako 9 000 poškodených, ktorí investovali do cenných papierov 

spoločnosti Meinl European Land (straty vo výške viac ako 200 miliónov eur). 

− Spoločnosť Atrium European Real Estate dosiahla v kauze v marci 2017 dohodu o vysporiadaniu, ktorá pokrývala 

celkovú hodnotu majetkových strát, ktorú utrpeli zákazníci spoločnosti AdvoFin v celkovej výške 44 miliónov eur.

− Oproti spoločnosti Meinl Bank sa nároky zákazníkov aj naďalej súdne vymáhajú.

• AMIS
− V tomto prípade spoločnosť AdvoFin zastupovala 2300 poškodených, ktorých celková strata bola tesne pod 22,5 

miliónov eur.

− Pritom boli uplatnené nároky voči spoločnosti AMIS, AeW (kompenzácia investorov spoločnosťou WPDLU GmbH) a 

Rakúskej republike a pre klientov bolo získané významné vrátenie ich kapitálu.

• Madoff 
− Po desaťročia obchodník z New Yorku Bernard Madoff podvádzal tisíce investorov pomocou pyramídovej schémy. V 

decembri 2008 sa podvody stali známe.

− Spoločnosť AdvoFin v tomto prípade podporuje a financuje nároky 350 zákazníkov v hodnote 28,2 milióna eur.

− Nároky sa uplatňujú voči spoločnosti Unicredit aj na základe nedostatočného preskúmania podkladov prospektu a aj 

proti tzv. Madoff Victims Fund (USA).

Prehľad všetkých našich projektov nájdete na adrese www.advofin.at.



Niektoré kľúčové údaje spoločnosti AdvoFin

Hodnotenie KSV*

274
Podiel vlastného imania (2018)

45 %

Obrat (2018)

3 milióny eur 

Financovaná sporná hodnota (dec. 2018)

320 miliónov eur 
EBITDA (2018)

1,3 milióna eur 

Aktívne hromadné procesy

9
Zamestnanci

15

* Ohodnotenie bonity popredným rakúskym združením veriteľov 

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