
Financovanie potrieb a projektov podnikateľov



“ Pragmatické financovanie a poradenstvo pre podnikateľov     
a živnostníkov za účelom rozvoja biznis projektov. ”

Vízia

“ Zabezpečenie kompletných finančných potrieb na mieru od 
dokumentácie až po peniaze na účte. ”

“ Dlhodobá spolupráca a strategické poradenstvo pri 
rozvoji podnikania klienta. ”

Misia



Kto je Gruber Finance?

Gruber Finance predstavuje novodobé poradenstvo pri 
získavaní bankového a investičného financovania.

Zahraničná spoločnosť založená rakúsko-anglickým 
účtovníkom a neskôr konzultantom v oblasti úverov 
a financovania Gerbertom Gruberom. 

Podporný pilier vášho podnikania...

Cieľ

• Financovanie na mieru pre klientov
• Diverzifikácia finančných zdrojov
• Minimalizácia úrokov, poplatkov a podiel vlastných 

zdrojov
• Dlhodobé partnerstvo
• Rozvoj podnikania



Zodpovednosť

Hodnoty Gruber Finance

Odbornosť

Tvorba hodnoty pre klienta

Diverzita zdrojov

Podpora podnikania



Financovanie biznisu a iné
Rozvoj a poradenstvo pri expanzii, change 
management, krízové poradenstvo a 
prieskumy

15%

Investičné a developérske zámery
Pozemky, parcely, budovy, budovy na 
výstavbu alebo rekonštrukciu

40%

Prevádzkové financovanie
Náklady výroby a prevádzky, rozpočet na 
rozvoj a marketing, dočasné prevádzkové 
náklady

15%

Vyplatenie dlhu
Vyplatenie dočasného dlhu, splatenie 
záväzkov, vyplatenie dodávateľských faktúr

15%

IT Technológie
Financovanie rozvoja technológie, výskumu a 
developmentu

15%

Nehnuteľnosti a Real Estate
Financovanie výstavby, odkúpenia s následným 
predajom a podobne.

Rozvoj spoločnosti
Financovanie marketingu, biznis 
rozvoja

Vyrovnanie dlhov spoločností
Preklenutie dlhu spoločnosti a 
znižovanie splátok a úrokov.

Rozvoj technologických firiem
Investície do software, do kryptomien

Iné financovanie
Poradenstvo pri riadení firiem 
a financovania.

Aké projekty robí Gruber Finance?

Financujeme akýkoľvek rozvoj podnikania a to najmä formou zmiešaného financovania cez banky 
alebo investorov.



Výber niektorých z našich referencií

Využili služby Gruber Finance

15 mil. €

Čerpacie Stanice
Investícia: 15 mil. €

Účel: Výstavba nových 
čerpacích staníc a 
akvizícia existujúcich

Územie: Celá SR

1,3 mil. €

Predaj pozemku
Rozloha: 69 tis. m²

Účel: Výstavba nových 
rodinných domov

Územie: Tomášikovo

700 tis. €

Prerábka budovy
Investícia: 700 tis. €

Účel: Prerábka budovy s 
nasledovným predajom

Územie: Košice

500 tis. €
Distribúcia software

Investícia: 500 tis. €

Účel: Distribúcia a 
otváranie zahraničných 
trhov

Územie: Anglicko



Case Study: Financovanie budovy v Košiciach

Obchodná spoločnosť podnikajúca v realitách

Spoločnosť nedisponovala peniazmi na kúpu a opravu nehnuteľnosti.
V bankách mala menej priaznivú povesť. Výška obratu 1,1 mil. € a EBITDA 14 tis. €.

Potreba: Financie na projekt 700 tis.€, 400 tis. € kúpa nehnuteľnosti a 300 tis. € na 
prerábku. Kontaktovali Gruber Finance.

Projekt: Kúpa historickej budovy v centre Košíc, jej oprava a nasledovný predaj.

Výsledok: 
Nadobudnutie historickej budovy do vlastníctva obchodnej spoločnosti.

Prerobená a opravená budova bola následne predaná cez lokálnu realitnú 
kanceláriu. Predajná cena: 950 tis. € zisk 250 tis. €

Riešenie: 
Získanie úveru od banky vo výške 200 tis. €, získanie investičného úveru od
súkromného investora vo výške 200 tis. €.

Získanie úveru od banky na refinancovanie vo výške 650 tis. €. Využitie 
transaction steering pri predaji nehnuteľnosti. Doba financovania až po zisk: 
14 mesiacov

Podporili sme úspešný projekt...



Pridaná hodnota v 
Gruber Finance

Nastavenie financovania na mieru pre klientov. Diverzifikácia 
finančných zdrojov pri minimalizácii úrokov, poplatok a 
podielov. 

Gruber finance prináša hodnotu cez transfer finančného a 
konzultantského know-how zo zahraničného a domáceho 
trhu pre potreby klienta. 

Promptné vybavenie financií
Získanie finančných prostriedkov do 1-1,5 
mesiaca od prvého stretnutia. „Time to YES“

Vysoké percento úspechu až 85%
Identifikácia klienta a nastavenie jeho 
dokumentácie a podkladov pre minimalizáciu 
zamietnutia. „Ready to GO“

Nastavenie financovania na mieru
Nastavenie a analýza klientského prípadu/ 
projektu pre minimalizáciu úrokov a 
financovania na mieru

Konzultanti z poradenských firiem
Konzultanti z Big 4 so zahraničnými a domácimi 
skúsenosťami

Máme komu zavolať
Dlhoročné kontakty s bankami, investormi a 
finančnými inštitúciami



Financovanie Real Estate
Pri kúpe pozemku, oprave 

nehnuteľnosti s nasledovným 
predajom. Developérskych aktivitách a 

podobne.

Kedy využiť služby Gruber Finance

Financie chodu firmy
Financovanie prevádzky podniku, 

nákladov výroby alebo iných nákladov.
Preklenutie finančného obdobia než 

vyplatia odberatelia faktúry. 

Rozvoj obchodu
Expanzia na nové trhy, financovanie 
marketingu a obchodu. Investície do 
vzoriek alebo propagácie produktu.

Podnikatelia ako Vy využívajú:

Vyplatenie podielu/ dlhu
Pri vyplatení podielu spoločníka, 
vyplatenie dlhov alebo záväzkov. 

Používané tiež pri financovaní úverov a 
znižovaní úrokov.

Nedostatok kapitálu
Získanie úveru od banky je v nižšej 

hodnote ako je potrebné, doplníme 
dodatkové alebo zmiešané 

financovanie.

Poradenstve
Pri potrebe poradiť v oblasti 

financovania alebo firemnej stratégii. 
Pri tvorbe finančných modelov, biznis 

plánov a dokumentácie.



“ Sme základným finančným pilierom pri 
budovaní

podnikateľských projektov. ”

– Gruber Finance



01 02 03 04

Nezáväzný
rozhovor

Definovanie potrieb klienta 
a popis účelu financovania.

Vyhľadanie 
financovania

Oslovenie investorov, bánk 
a finančných inštitúcií. 
Výber najvýhodnejšej 
ponuky.

Návrh a stratégia

Vyžiadanie a spracovanie 
podkladov. Dohoda o 
spolupráci.

Získanie
financovania

Prevod peňazí na účet 
klienta. Financovanie 

projektu.

Proces získania financií v Gruber Finance



Aké služby poskytuje Gruber Finance?

01 02 03Firemné úvery

• Nehnuteľnosti

• Investície a  
development

• Projektové financie

Prevádzkové
Financie

• Kontokorent

• Eskont

• Náklady  na 
prevádzku 

• Obchodné   
financie

Pôžičky,
Leasingy

• Pôžičky na vyplatenie
dlhov

• Leasingy

• Vyplatenie dlhov 
firiem a ich 
optimalizácia

Zmiešané 
financovanie

• Investori

• Private Equity

• Vyskladanie 
rôznych druhov   
financovania

• Vyhľadanie 
investora

Poradenstvo

• Optimalizácia 
dlhov

• Stratégie podnikov

• Poradenstvo pri
financovaní

• Príprava podkladov



Rýchlosť vybavenia financií

Proklientsky prístup

Reálne Know-How
Know- how zo zahraničia a množstva 
projektov. Tvorba a vyhodnotenie 
finančných modelov.

Biznis založený na vzťahoch
V Gruber finance veríme v dlhodobú 
spoluprácu s klientom. Klienti s nami 
spolupracujú ďalej aj po získaní 
financovania.

Benefit pri spolupráci s Gruber Finance

• 24 hodinová podpora

• Konzultácie pred a po 
čerpaní financovania

• Nie sme sprostredkovatelia
(Neplatia nás banky, sme  
hodnotený klientom)

Urgentné riešenie klientov v 
časovo náročných termínoch

Profesionalita je nový štandard...



Kontaktné údaje

Kontakt

V prípade záujmu alebo potreby nás môžete 
kontaktovať na nižšie uvedené kontaktné informácie.

Tešíme sa na spoluprácu.

Trnavská cesta č.74 ,

Bratislava

www.gruberfinance.sk

+ 421 951 211 473

financie@gruberfinance.sk


