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AdvoFin este unul dintre liderii pieței de 

finanţare pentru litigii din Europa

• A fost fondată în 2001, ca o companie austriacă de finanţare pentru litigii cu sediul la Viena şi

este finanţată de investitori instituţionali independenţi cu capital financiar.

• AdvoFin activează de peste 18 ani în domeniul finanțării proceselor în instanță şi, astfel, poate

recurge la o vastă experienţă, pe baza succesului obținut până în prezent.

• Suntem mândri de activitatea noastră solidă şi de succes, care se remarcă printr-o structură de

proprietate constantă de 18 ani şi o echipă de angajaţi și de manageri constantă de mulţi ani.

• Pentru noi, clienții noștri sunt parteneri - succesul dumneavoastră este şi succesul nostru: 

24.000 de clienţi 

finanţați

260 de milioane de 

euro recuperate pentru 

clienţii noştri

19 proceduri de 

colectare finalizate cu 

succes



Împreună suntem puternici - așa funcţionează 

firma noastră şi așa beneficiază clienţii noştri

• Ca finanţator pentru litigii, după examinarea pozitivă şi încheierea unui acord de finanţare pentru

litigii, AdvoFin îşi asumă toate costurile procedurale de executare judiciară sau extrajudiciară a

creanţelor dumneavoastră şi primeşte în schimb o cotă din suma obţinută (numai) în caz de câștig.

• Prin gruparea pretențiilor, pot fi urmărite și sume individuale mai mici, pe care altfel beneficiarii nu

pot sau nu doresc să le solicite din cauza riscului de cost ridicat.

• Pe lângă finanţarea procesului, AdvoFin este implicat în structurarea cazului, împreună cu avocatul în

care aveți încredere, care conduce procesul, preocupându-se de gestionarea administrativă şi de

contactul permanent cu clienții.

• Îi informăm constant pe clienţii noştri despre derularea procedurilor noastre. De regulă, participarea la

una dintre procedurile noastre de colectare necesită un efort minim pentru clienţii noştri, pentru că

AdvoFin se preocupă de toate aspectele legate de urmărirea pretenției (pregătirea datelor, elaborarea

reclamației, comunicarea cu avocatul, contactarea experților etc.).

• Principiul de afaceri al companiei AdvoFin este acela de a lucra independent şi împreună cu avocaţii.

AdvoFin decide în mod liber cu privire la ofertele de finanţare şi nu poate fi influenţată de adversari

puternici sau constrângeri de caz.



Extras din procedurile noastre de colectare de 

până acum, încheiate cu succes

• Immofinanz
− AdvoFin a reprezentat în acest caz 3.300 de păgubiți, cu un prejudiciu total de aproximativ 205 milioane de euro

− Au fost urmărite pretențiile împotriva societăților Immofinanz/Immoeast şi Avizo Zeta şi au fost obţinute pentru 

clienți importante returnări de capital, în cadrul unei proceduri extrajudiciare.

• Meinl European Land
− În acest caz, AdvoFin reprezintă peste 9.000 de păgubiți, care au investit în valorile mobiliare ale societății Meinl 

European Land (prejudiciu total de peste 200 de milioane de euro). 

− În speță, în martie 2017 s-a putut încheia un acord de soluționare cu Atrium European Real Estate, ceea ce înseamnă 

acoperirea daunelor materiale în sumă totală de 44 de milioane de euro pentru clienţii AdvoFin.

− Pretențiile clienților continuă să funcţioneze legal față de Meinl Bank.

• AMIS
− AdvoFin reprezintă în acest caz 2.300 de păgubiți, cu un prejudiciu total de aproape 22,5 milioane de euro.

− Au fost urmărite pretențiile împotriva societăților AMIS, AeW (Anlegerentschädigung von WPDLU GmbH) și Statul 

Austriac şi au fost obţinute pentru clienți importante returnări de capital.

• Madoff 
− Timp de decenii, omul de afaceri Bernard Madoff din New York a înșelat mii de investitori printr-o schemă 

piramidală. În decembrie 2008, frauda a devenit cunoscută.

− AdvoFin a supervizat şi a finanţat în această speță pretențiile a 350 de clienţi, cu un litigiu în valoare de 28,2 

milioane de euro

− Pretențiile au fost înaintate atât față de UniCredit, pe baza verificării insuficiente a documentelor prospect, cât şi 

față de aşa-numitul Fond al victimelor lui Madoff (Statele Unite).

Pentru o imagine de ansamblu a tuturor proiectelor noastre, vizitați www.advofin.at



Câțiva indicatori cheie pentru AdvoFin

Rating KSV*

274
Cotă capital propriu (2018)

45%

Cifră de afaceri 

(2018)

3 milioane EUR 

Valoare litigii finanțate (dec. 2018)

320 milioane EUR 
EBITDA (2018)

1,3 milioane EUR 

Proceduri de colectare active

9
Personal

15

* Rating de credit al principalei asociații pentru protecția creditorilor 

din Austria, KSV 1870 (https://www.ksv.at/)



Așteptăm să ne contactați!

Advofin Prozessfinanzierung AG

Lothringerstrasse 14, 1030 Wien

Registrul societăților HG Wien FN 218810fG | Sediul Viena

office@advofin.at

www.advofin.at

Dr. Gerhard Wüest

Membru al Consiliului de 

administraţie

gerhard.wueest@advofin.at

+43 664 503 0000

Mag. Stefan Bohar

Membru al Consiliului de 

administraţie

stefan.bohar@advofin.at

+43 664 81 000 44


