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Podjetje AdvoFin je eno izmed vodilnih 

podjetij na področju financiranja postopkov v 

Evropi
• Ustanovljeno 2001 kot avstrijska družba za financiranje postopkov s sedežem na Dunaju in

financirano s strani kapitalno močnih, neodvisnih institucionalnih vlagateljev.

• AdvoFin se več kot 18 let ukvarja s financiranjem sodnih postopkov in razpolaga z dragocenimi

izkušnjami, ki temeljijo na uspešni zgodovini podjetja.

• Ponosni smo na naše zanesljivo in uspešno delovanje, ki ga že 18 let odlikujeta stabilna

lastniška struktura in več let konstantna ekipa sodelavcev in vodstva.

• Naše stranke so naši partnerji – njihov uspeh je tudi naš uspeh: 

financirali smo že 

24.000 strank,

za svoje stranke smo 

uspeli pridobiti že 260 

milijonov evrov,

pozitivno je bilo 

zaključenih že 19 

združenih postopkov.



Skupaj smo močni – tako poslujemo in tako 

profitirajo naše stranke

• Kot podjetje, ki financira postopke, prevzame AdvoFin po pozitivnem preverjanju in sklenitvi dogovora

o financiranju postopka vse stroške postopka sodnih in izvensodnih uveljavljanj vaših zahtevkov in

prejme kot kompenzacijo delež (samo) v primeru uspeha.

• Z združevanjem zahtevkov je tako mogoče uveljavljati tudi manjše, individualne pravdne vrednosti, ki

jih upravičenci zaradi velikega stroškovnega tveganja sicer ne bi mogli ali ne bi želeli uveljavljati.

• Podjetje AdvoFin poleg financiranja postopka sodeluje tudi pri strukturiranju primera z vašim izbranim

odvetnikom, ki vodi postopek, in skrbi za administrativne postopke ter neprekinjeni stik s strankami.

• Svoje stranke nenehno obveščamo o napredku naših postopkov. Pri sodelovanju v enem izmed naših

zbirnih postopkov nastanejo za naše stranke minimalni stroški, saj podjetje AdvoFin poskrbi za vse

elemente prijave zahtevka (pripravo podatkov, pripravo tožbe, komunikacijo z odvetnikom, naročanje

izvedencev itd.).

• Poslovno načelo podjetja AdvoFin je neodvisno in nad odvetniško dejavnost razširjeno delovanje.

AdvoFin prosto odloča o ponudbah financiranja in ne dopušča vplivanja s strani potentnih nasprotnikov

ali pritiskov primera.



Izvleček iz naših dosedanjih, uspešno vodenih 

združenih postopkov

• Immofinanz
− Podjetje AdvoFin je v tem primeru zastopalo 3.300 oškodovancev s celotno škodo v vrednosti približno 205 

milijonov.

− Uveljavljali smo zahtevke do podjetij Immofinanz/Immoeast ter Avizo Zeta in strankam v okviru izvensodne 

poravnave priborili vračilo njihovega kapitala.

• Meinl European Land
− Podjetje AdvoFin je v tem primeru zastopalo več kot 9.000 oškodovancev, vlagatelje v vrednostne papirje podjetja 

Meinl European Land (skupna vrednost škode več kot 200 milijonov evrov). 

− S podjetjem Atrium European Real Estate je bil marca 2017 dosežen sporazum o poravnavi, ki predvideva kritje 

premoženjske škode strank podjetja AdvoFin v skupni višini 44 milijonov evrov.

− Sodni postopki za zahtevke strank proti banki Meinl so še vedno v teku.

• AMIS
− Podjetje AdvoFin v tem primeru zastopa 2.300 oškodovancev s celotno škodo v vrednosti približno 22,5 milijonov.

− Uveljavljali smo zahtevke do podjetij AMIS, AeW (odškodninska shema za vlagatelje WPDLU GmbH) in Republiki 

Avstriji ter strankam priborili znatna vračila njihovega kapitala.

• Madoff 
− Več desetletij je poslovnež iz New Yorka Bernard Madof goljufal tisoče vlagateljev s sistemom snežne kepe. 

Decembra 2008 je bila prevara odkrita.

− Podjetje AdvoFin v tem primeru oskrbuje in financira zahtevke 350 strank s pravdno vrednostjo 28,2 milijonov evrov.

− Zahtevke smo uveljavljali do podjetja Unicredit na podlagi nezadostnega preverjanja prospektov in do tako 

imenovanega Madoff Victims Fund (ZDA).

Pregled vseh naših projektov najdete na spletnem mestu www.advofin.at



Nekaj podatkov o podjetju AdvoFin

Ocena KSV*

274
Delež lastnega kapitala (2018)

45 %

Promet (2018)

3 milijone evrov 

Financirana pravdna vrednost 

(december 2018)

320 milijonov evrovEBITDA (2018)

1,3 milijona evrov 

Število aktivnih združenih 

postopkov

9Število sodelavcev

15

* Bonitetna ocena vodilnega avstrijskega Društva za varstvo 

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