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PRACUJEME PRE VÁS
V oblasti firemného financovania patria naše
riešenia na slovenskom trhu medzi ojedinelé. Okrem
profesionálneho finančného sprostredkovania
zahrňujú aj outsourcing a manažment firemného
financovania, finančný auditing, projektové
financovanie, financovanie nehnuteľností, špeciálne
formy financovania, transakčné poradenstvo (M&A),
risk manažment, data & business & finance
intelligence vrátane poistenia podnikateľských rizík
pre segmenty Micros, SME a MID. 

Klientom pomáhame dosahovať stanovené ciele 
a zabezpečovať všetky potreby vo finančnej oblasti
prostredníctvom komplexných riešení.     
 
Zakladajúci akcionári a partneri CAC FINANCE sú
špecialisti s viac ako 20-ročnými skúsenosťami 
z bankového, lízingového, korporátneho 
a investičného prostredia. V oblasti služieb
finančného sprostredkovania je naša spoločnosť
subjektom dohľadu Národnej Banky Slovenska,
Samostatným finančným agentom, registrovaným 
v registri finančných agentov a finančných poradcov
pod reg. číslom: 229643.

CAC FINANCE je profesionálna
poradenská spoločnosť, ktorá od roku
2017 pomáha riešiť financovanie
investičných a prevádzkových potrieb
poľnohospodárov, lesníkov a
potravinárov ďalších podnikateľov
pôsobiacich v agro-potravinárskom
priemysle. 

Spektrum našich služieb zahŕňa
lízingové a úverové financovanie
obstarania poľnohospodárskej
techniky a potravinárskych
technológií, ktoré doplňujeme 
 poistením, a komplexným
ekonomickým, podnikateľským 
a investičným poradenstvom.

CAC FINANCE je členom SPPK 
a partnerom združenia AGRION.

Pobočka Bratislava
Miletičova 21
821 08 Bratislava 
 Email: bratislava@cacfinance.eu
Mobil: +421 948 480 101

Pobočka Trnava
Michalská 9
917 01 Trnava 
Email: trnava@cacfinance.eu
Mobil: +421 905 657 222
Mobil: +421 905 973 239

Poľnohospodárska a
lesnícka technika 

Potravinárske
stroje a zariadenia 

FINANCOVANIE
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Naši partneri

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti riešení
bankového financovania investičných a prevádzkových
projektov poľnohospodárov, lesníkov a potravinárov. 

Okrem spolufinancovania dotačných schém podpory
agropotravinárskeho odvetvia  prostrednícvom PPA 
a štrukturálnych fondov Európskej únie, pomáhame
klientom riešiť všetky  potreby v oblasti financovania
kúpy, výstavby či rekonštrukcie nehnuteľností, 
 prevádzky, skladového hospodárstva a akvizícií.

Bankové financovanie, projekty
dotácie a nehnuteľnosti

Naše služby pre
poľnohospodárov,
lesníkov a potravinárov

Poľnohospodárska a lesnícka technika
Manipulačná technika
Nové a jazdené osobné a úžitkové automobily 
Dopravná technika nad 3,5 t. celkovej
hmotnosti
Priemyselné stroje a zariadenia, technologické
celky

Pomáhame podnikateľom v agro-potravinárskom
priemysle riešiť ich potreby v oblasti financovania
investičného hnuteľného majetku ako sú:

Financovanie zabezpečujeme formou finančného
lízingu, spätného lízingu, operatívneho lízingu a
úverov.

Lízing a úver 

Poradenstvo pri riešení financovania
V rámci našich služieb podnikateľom pomáhame pri
výbere financovania adresnými riešeniami, ktoré
vychádzajú z nášho dokonalého poznania finančného
trhu. Know-how sústreďujeme do kvalifikovanej
identifikácie potrieb našich klientov, konzultácie 
a komunikácie s finančnými partnermi, spracovania
návrhu podmienok financovania a príprava podkladov 
k schvaľovaniu a vypracovaniu zmluvnej dokumentácie.  

S klientom zostávame v partnerskom vzťahu počas
celej doby financovania, pri vybavovaní ich nárokov
plynúcich z financovania  a riešení dalších súvisiacich
potrieb. 
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