OPENING
Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring
S.A.

Pragma Faktoring jako tradycyjny faktor oﬀ-line
Pragma Faktoring jest jednym z trzech największych faktorów MSP z sektora pozabankowego, z obrotem
powyżej 500 mln złotych
W 2015 roku Pragma Faktoring sﬁnansowała 35 tys. faktur wobec ponad 1500 odbiorców
Akcje Spółki są notowane na GPW, a jej obligacje (obecnie 3 serie) na rynku Catalyst
Pragma Faktoring wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma, w której najważniejszymi podmiotami są oprócz
PFA spółka-matka Pragma Inkaso oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz
Sekurytyzacyjny
W całej Grupie Kapitałowej zatrudnionych jest 140 osób
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Pragma Faktoring – w kierunku usług on-line
Innowacje procesowe

Innowacje produktowe

Innowacje narzędziowe

SPRZEDAŻ
1 mln zł

RYZYKO
1,5
mln zł

E-LEASING
11
mln zł

MIKROFAKTORING

NOWY CRM

Wdrożenie
nowego modelu
sprzedaży usług
online ,
dystrybucja
poprzez stronę
www

Serwiser
Przyspieszenie
obejmuje
procesu za
gotówkę i
decyzyjnego
certyﬁkaty
serii C
analizy ryzyka:
automatyczna
weryﬁkacja,
automatyczne
wyliczanie
scoringu i limitów
pre-approved na
poszczególne
produkty

Wyjątkowa na
polskim rynku
usługa
leasingowania
zakupów
od 2tys zł w ciągu
10min z opcją
połączenia
ze sklepem
internetowym

Usługa faktoringu
z limitem
ﬁnansowania do
200 tys. zł,
niskokosztowa
sprzedaż, szybka
decyzyjność,
automatyzacja
procesów

Dedykowany
system
zbudowany z
myślą
obsługiwania
dużych,
rozproszonych
por[eli różnych
kategorii
wierzytelności

SYSTEM
LEASELINK

Innowacyjna
aplikacja
umożliwiająca
przeprowadzenie
procesu
ﬁnansowania
poprzez leasing w
całości online,
wykorzystanie
narzędzia w
faktoringu i
pożyczkach

Przesłanki biznesowe inwestycji w LeaseLink
Ponad 5000 klientów w Grupie, własne
struktury sprzedażowe, szeroka sieć
współpracujących brokerów i pośredników

Cross-selling (sprzedaż leasingu klientom
PFA), wielokrotne zwiększenie możliwości
sprzedażowych na etapie pozyskania
partnerów (plahorm sprzedażowych i dużych
sklepów e-commerce)

Wysokie kapitały własne, dostęp do
kredytów bankowych o wartości
kilkudziesięciu milionów złotych, wieloletnie
doświadczenie w pozyskaniu ﬁnansowania
na rynku kapitałowym

Brak ograniczeń ﬁnansowych w zwiększaniu
ekspozycji leasingowej, elastyczne i tanie
ﬁnansowanie w postaci linii faktoringowej

Duża wiedza o rynku przeterminowanych
wierzytelności MSP, wieloletnie
doświadczenie, windykacja terenowa i
egzekucyjna

Niższe poziomy expected loss i fraud rabo

Gotowa technologia i know-how
umożliwiające świadczenie unikalnej i
innowacyjnej usługi ﬁnansowej całkowicie
on-line

Usprawnienie i automatyzacja procesów w
tradycyjnych usługach ﬁnansowych,
powielanie kolejnych form płatności on-line
dla przedsiębiorców

Zwiększająca się ekspozycja leasingowa i
liczba klientów, związana z LeaseLink
długoterminową umową leasingową

Cross-selling (sprzedaż klientom Leaselink
usług świadczonych przez Grupę Pragma)

Grupa Pragma– ewolucja modelu biznesu
2015

2020

Klasyczne usługi faktoringu w kanale oﬄine świadczone
podmiotom MSP

Klasyczne usługi faktoringu w kanale oﬄine/online
świadczone podmiotom MSP, automatyzacja części
procesów

Usługi windykacji, pożyczki

E-leasing, e-faktoring, e-pożyczki, windykacja na zlecenie
z nowoczesnymi kanałami sprzedaży, ABL (asset base
lending)

Zarządzanie por[elami biznesowych wierzytelności NPL
w ramach swojego funduszu sekurytyzacyjnego

Zarządzanie por[elami biznesowych wierzytelności NPL
w ramach wielu funduszy sekurytyzacyjnych, w zarówno
w roli koinwestora jak i wyłącznie w roli serwisera

5%

Udział usług ﬁnansowych online w
całkowitej sprzedaży Grupy w 2015
roku

45%

Udział usług ﬁnansowych online w
całkowitej sprzedaży Grupy w 2020
roku

Przedsiębiorca zapłaci leasingiem
za każde zakupy w e-commerce i innych kanałach.

E-commerce

Oferta leasingowa - jako jedyna dostępna możliwość
ﬁnansowania zakupu - dopasowana do przedsiębiorcy

Kalkulacja leasingowa – oparta na inteligentnych
algorytmach podpowiadających optymalną strukturę transakcji

E-commerce

Płatność leasingiem – występuje w metodach płatności
koszyka zakupów i przekierowuje klienta do aplikacji LL

Procedura on-line – wniosek, weryﬁkacja tożsamości,
decyzja kredytowa oraz dokumenty umowy odbywają się
digital w ciągu 15 minut cała dobę każdego dnia tygodnia

Vendor
Obecnie:

:

Idealnie dopasowane
procedury do
dostawcy

Aplikacja załatwia
formalności w każdym
miejscu w kilka chwil

D2D
On-line
Oﬀ-line

Jedyna ﬁrma leasingowa w Europie

24/7

E-commerce Omnichanel

API

Jesteśmy metodą płatności już w kilkudziesięciu e-sklepach a do końca roku będziemy w kilkuset
- teraz w Polsce a następnie w Europie!

Pragma Faktoring S.A.
ul. Brynowska 72, 40584 Katowice

biuro@pragmafaktoring.pl

