
 

Profireal Group е мултинационална компания, която оперира на финансовите пазари в Централна и Източна 
Европа. от 1994. Profireal Group се съставлява от две подразделения. Подразделението PROFI CREDIT е 
голяма компания за предоставяне на заеми, а PROFI INVESTMENT е ангажирана в развиване на нови 
инвеститорски проекти.  За 13 години в бизнеса, PROFI CREDIT управлява повече от 700,000 заеми в 
Чехия, Словакия, Полша и България.  
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Profireal Group продаде PROFIDEBT - дивизията, която управлява 
вземания.   

Прага, 31. 1. 2014 -   Intrum Justitia, европейски лидер в мениджмънт на кредитни услуги, 
стана новия собственик на PROFIDEBT. Profireal Group продаде PROFIDEBT за 31 милиона 
евро, включително 19 милиона евро в заеми, които ще бъдат изплатени на кредиторите.  
 
 
“Ние сме много доволни от продажбата на PROFIDEBT на компания като Intrum Justitia. 
PROFIDEBT си осигури важен инвеститор, който ще осигури не само продължаване на 
доброто представяне, но и развитие“, каза Давид Хор, СЕО на Profireal Group. 
 
PROFIDEBT е една от водещите и най-успешни компании, опериращи на пазара на събиране на 
вземнаия в Чехия и Словакия. Тя е специализирана не само в изкупуване и събиране на 
вземания, но и мандатно управление на това портфолио. Тя оперира със собствена мрежа от 
специалисти по събиране на вземания. През деветте години на своето съществуване,  
PROFIDEBT е изкупила в Чехия и Словакия повече от  200 хиляди вземания с номинална 
стойност почти 10 милиарда чешки крони.  
През същия период, се е планирало да се събере близо 600 000 вземания с номинална стойност 
10,7 млрд. крони от кредитори. 
 
Profireal Group ще използва средствата, придобити от продажба на PROFIDEBT за развитието на 
ПРОФИ КРЕДИТ. "Нашата група би искали да се ангажира най-вече върху потребителското 
финансиране, като предоставяме заеми. Скоро ще отворим филиали в Русия и обмисляме 
навлизането на други пазари в Азия и Южна Америка ", разкри плановете Дейвид Хор. 
 
Profireal Group will use the funds gained from sale of PROFIDEBT for development of its credit division 
of PROFI CREDIT. „Our group would like to engage especially on consumers’ finances, thus granting 
loans. Soon we will open affiliates in Russia and we are deeply considering on entry the other markets in 
Asia and Southern America, “revealed the plans David Chour.  
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