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"Impuls Leasing" a acordat finanŃări de 60 milioane
euro până în septembrie
Compania Impuls Leasing România IFN, care a demarat activitatea pe piaŃa românească în luna aprilie 2007, a
încheiat până în luna septembrie un număr de 4.700 de contracte şi a acordat finanŃări în valoare de 60 milioane euro, a
informat ieri compania. Impuls Leasing România a semnat primul contract în aprilie, iar cele mai multe finanŃări au fost
acordate în trimestrul al treilea, în valoare de 40 milioane euro.
"Ne aşteptăm să încheiem anul cu circa 8.000 de contracte semnate şi un volum de finanŃări de 100 de milioane de
euro", a declarat directorul general al Impuls Leasing România, Răzvan Diaconescu.
Compania de leasing are 60 de angajaŃi, care, pe lângă sediul central din Bucureşti, lucrează şi în cinci filiale
teritoriale din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Braşov şi ConstanŃa. Impuls Leasing va deschide până la sfârşitul anului o
filială la Craiova, în primul trimestru al anului viitor vor urma filialele din Piteşti şi Ploieşti, iar până la sfârşitul lui 2008
reŃeaua de birouri locale este prevăzută să ajungă la 11. Planurile de creştere pe termen scurt vizează atingerea
nivelului de 10.000 de contracte semnate şi o cifră de afaceri de 150 de milioane de euro în 2008, precum şi un loc între
primii 10 jucători din piaŃă până la finalul anului 2009, obiective considerate mai degrabă "conservatoare" de către
managementul Impuls-Leasing. Compania are în prezent o structură a vânzărilor tipică pentru companiile de leasing
româneşti, cu o pondere de 70% pentru autoturisme şi vehicule utilitare, 25% camioane şi remorci şi 5% diverse
echipamente, spune Diaconescu.
"Pe termen mediu, dorim să echilibrăm portofoliul, în sensul scăderii ponderii autoturismelor şi vehiculelor utilitare la
60%, concomitent cu creşterea ponderii echipamentelor la 10% şi a leasingului imobiliar la 5%", a mai spus directorul
Impuls Leasing.
ÎnfiinŃată în decembrie 2006, Impuls Leasing România IFN SA este filiala românească a companiei elveŃiene Impuls
Leasing International AG, având drept unic finanŃator de grup Raiffeisenlandesbanks Oberoesterreich AG.
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