credit

Prezentace společnosti
Prosinec 2018

O nás
Naše společnost B & G Credit OOD, nebankovní finanční instituce, byla založena v Bulharsku v roce 2011. V Bulharsku
jsme aktivní pod značkou Maxcredit. Od svého založení jsme se stali národním poskytovatelem nezajištěných osobních
půjček pro soukromé osoby.
Naše produktové portfolio je různorodé, poskytujeme půjčky v hodnotě 50 a 1 500 EUR se splatností do 12 měsíců.
Maxcredit se rychle stal jednou z nejúspěšnějších společností v sektoru s poskytnutými půjčkami v hodnotě více než 30
milionů EUR od svého založení. Poskytujeme půjčky online prostřednictvím naší webové stránky a offline
prostřednictvím 27 poboček v zemi.

Máme ambiciózní plán zdvojnásobit síť našich poboček a expandovat online také na trhy sousedních zemí.

Kontakt:
Registrovaná adresa:
Bulgaria, 1113 Sofia
25 Nezabravka Str., fl. 5
t.: +359-888-150-683
e: Info@bandgcredit.bg
www.maxcredit.bg
UIC: 201513004
Registrační číslo u Bulharské národní banky: BGR00250

Historie

03/2011
m
Založení společnosti

Komerční uvedení do
provozu (offline)
6 poboček v Sofii

m

2012

2013
m
Komerční uvedení
do provozu (online)

Integrace s EasyPay
poskytovatelem
elektronických plateb

2015

m

m

2014

Upgrade IT infrastruktury
a implementace
automatického skóringu

Dosažení milníku
70.000 poskytnutých
půjček

2017

m

m

2016

Nový CRM systém
a moderní vzhled
webu

Hlavní údaje
Založena v roce
Jsme hrdí na to, že jsme od svého založení
obsloužili více než 43.000 spokojených
klientů.

m

2011
Zaměstnanci

V Maxcredit se držíme na vrcholu
technologických a obchodních trendů a
snažíme se vždy poskytovat našim klientům
výjimečné služby.

m

150+
Poskytnuté půjčky

Od založení jsme zpracovali více než 340.000
žádostí.

m

102k
Průměrná velikost půjčky

m

295 EUR

Portfolio
Vykazujeme konzistentní výsledky v letech a prokazujeme schopnost
zvládat riziko a zároveň maximalizovat výnosy.

Velikost portfolia (v EUR)

m

2.5m
Poskytnuté půjčky k aktuálnímu dni
(v EUR)

m

30.2m
Ztráta při selhání

m

<12%
Průměrná splatnost půjčky

m

4.7 months
Průměrná velikost půjčky

Poskytnutá jistina (mil. EUR)

Portfolio půjček (mil. EUR)

m

295 EUR

Finanční ukazatele
Od prvního roku provozu jsme dokázali ztrojnásobit růst příjmů a naše
společnost je po několik let konzistentně zisková.

Růst aktiv

1.6x
Růst příjmů

3.0x
EBIT (v tis.EUR)

273
ROE

20.5%
příjmy (mil. EUR)

aktiva (mil. EUR)

Přítomnost na trhu

•
•
•
•

27 poboček
21 míst
5 nových poboček v r. 2018
online od 2013

Plán: 25 nových poboček v
následujících 2 letech

