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AdvoFin е едно от водещите дружества във 

финансирането на процеси в Европа

• Основано през 2001 г. като австрийско дружество за финансиране на процеси със

седалище във Виена и финансирано от финансово стабилни и независими институционални

инвеститори.

• AdvoFin се занимава с финансирането на съдебни процеси вече над 18 години и може да се

възползва от богатия си опит, натрупан въз основа на успешната фирмена история.

• Гордеем се с нашата солидна и успешна дейност, която се отличава с 18-годишна стабилна

структура на собствениците и многогодишен постоянен екип от служители и мениджъри.

• Ние гледаме на нашите клиенти като на партньори – Вашият успех е и наш успех: 

финансирали сме 

24 000 клиенти

спечелили сме 260 

милиона € за нашите 

клиенти

приключили сме 

успешно 19 

обединени дела



Заедно сме силни – така функционира нашият 

бизнес и така печелят нашите клиенти

• Като дружество за финансиране на процеси, след положителна проверка и сключване на договор

за финансиране на процеса AdvoFin поема всички разходи по производството на съдебно или

извънсъдебно изпълнение на претенциите Ви и като компенсация получава дял (само) при успех.

• Чрез обединяване на претенциите е възможно да се целят по-ниски индивидуални стойности на

спора, които иначе предявяващите претенции не биха могли или не биха искали да водят поради

високия риск от разходи.

• Освен във финансирането на процеса AdvoFin участва в структурирането на случая заедно с

доверения Ви адвокат, който води процеса, и се грижи за административното изпълнение, както и

за текущия контакт с клиентите.

• Ние постоянно информираме клиентите си за напредъка на нашето производство. По принцип

участието в едно от нашите обединени дела е свързано с минимални разходи за нашите клиенти,

тъй като AdvoFin се грижи за всички аспекти на проследяването на претенциите (обработка на

данни, подготовка на иска, комуникация с адвокат, назначаване на вещи лица и т.н.).

• Бизнес политиката на AdvoFin е да работи независимо и извън адвокатската работа. AdvoFin

решава свободно офертите за финансиране и не се влияе от силни противници или натиск по

време на случай.



Извадка от досегашните успешно водени 

обединени дела

• Immofinanz
− В този случай AdvoFin представляваше 3300 пострадали с обща щета в размер на около 205 милиона €.

− Целта бяха претенции спрямо Immofinanz/Immoeast и Avizo Zeta, като за клиентите бяха издействани 

значителни връщания на капитала им в рамките на извънсъдебно споразумение.

• Meinl European Land
− В този случай AdvoFin представляваше над 9000 пострадали, които бяха инвестирали в ценни книжа на Meinl 

European Land (обем на щетата над 200 милиона €). 

− През март 2017 г. по случая с Atrium European Real Estate беше постигнато помирително споразумение, което 

означава покриването на претърпените имуществени щети в общ размер от 44 милиона € за клиентите на 

AdvoFin.

− Предявените претенции на клиентите към Meinl Bank продължават да се разглеждат в съда.

• AMIS
− В този случай AdvoFin представлява 2300 пострадали с обща щета в размер на почти 22,5 милиона €.

− При това целта бяха претенциите спрямо AMIS, AeW (обезщетение на инвеститорите на WPDLU GmbH), както и 

Република Австрия, и за клиентите бяха издействани значителни връщания на капитала им.

• Madoff 
− В продължение на десетилетия нюйоркският бизнесмен Бернард Мадоф е мамил хиляди инвеститори с т.нар. 

система на „снежната топка“. През декември 2008 г. измамата стана известна.

− В този случай AdvoFin се грижеше и финансираше претенциите на 350 клиенти със стойност на спора в размер 

на 28,2 милиона €

− Претенциите бяха предявени както спрямо Unicredit въз основа на недостатъчна проверка на документите за 

проспекта, така и спрямо така наречения фонд за жертвите на Мадоф (САЩ).

Преглед на всички наши проекти ще намерите тук www.advofin.at



Някои важни показатели за AdvoFin

KSV рейтинг*

274 Квота на собствения 

капитал (2018 г.)

45%

Оборот (2018 г.)

3 милиона € 

Финансирана стойност на 

спорове (декември 2018 г.)

320 милиона € EBITDA (2018 г.)

1,3 милиона € 

Активни обединени дела

9
Служители

15

* Кредитен рейтинг на водещия австрийски съюз за защита на 

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