Za pouhý měsíc se drobní investoři složili na 8
milionů pro Leo Express
Jde o největší dosavadní P2B půjčku tohoto typu v Česku
(Praha, 7. srpna 2018) – Pouhý měsíc od začátku července do začátku srpna stačil na to, aby
se 600 drobných investorů, vesměs fyzických osob, složilo na trhu investic Bondster na úvěr
ve výši 8 083 624 Kč pro dopravní společnost Leo Express, která tímto způsobem testovala
nové způsoby financování. Jde o jeden z prvních úvěrů pro velké firmy v Česku, který byl
v takové míře financován drobnými investory (tedy tzv. P2B, Peer-to-Business, kdy lidé
půjčují firmám). Jejich průměrná investice činila 13 472 Kč, největší jednotlivá investice pak
1 milion Kč. Investorům byl nabídnut úrok 9,1 % a svůj vklad dostanou zpět v květnu 2020.
„Tak vysoký zájem drobných investorů podpořila podle mě výhodná úroková sazba v kombinaci
s důvěrou ve společnost, které investoři půjčují. Spočítali si, že rizika jsou minimální, a kdo investoval
například 100 000 Kč, bude mu každého čtvrt roku na úrocích vypláceno 2 275 Kč. Lidé hledají
v době nízkého úročení spořících produktů nové ziskovější způsoby investic a toto je jeden z nich,“
řekl k tomu Miroslav Krejčí, předseda představenstva společnosti Acema Credit Czech, která tuto
investiční nabídku na trh investic Bondster Marketplace uvedla a sama také Leo Expressu půjčila
další 2 miliony Kč.
Úspěch celé akce i velké množství fyzických osob, které se investice účastnily (99 % ze všech
investorů), dokládají trend rostoucí obliby P2P a P2B půjček, o kterých se v Česku více mluví
zhruba v posledních třech letech. Ostatně jak ukázal nedávný průzkum Ipsos, do zajištěných
půjček investuje 8,5 % populace, která buďto investuje nebo se o investice zajímá, a téměř 19 %
lidí z této populace o tom do budoucna uvažuje. Vzrostla i informovanost o této formě
investování – přes 40 % lidí z populace P2P zná. I ze strany firem poptávajících financování se dá
očekávat zvyšující se zájem o uvedený typ úvěrování. I přes o něco vyšší úroky totiž firmy oceňují
rychlost a jednoduchost vyřízení.

Poznámky pro editory:
Acema Credit Czech působí na českém úvěrovém trhu od roku 2000. Stala se jedničkou na trhu v oblasti
nebankovních poskytovatelů zajištěných úvěrů. V tomto roce obdržela Licenci poskytovatele nebankovních
úvěrů pro spotřebitele, kterou poskytuje Česká národní banka.
BONDSTER Marketplace je česká FinTech společnost, která zprostředkovává investice do půjček.
Prostřednictvím trhu Bondster lze investovat do mnoha půjček poskytnutých různými společnostmi. Pro snížení
rizika jsou půjčky obvykle zajištěny např. nemovitostí. Díky Bondster lze vydělávat nadstandardní výnosy 10 %
ročně i více.

