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ŁĄCZYMY TECHNOLOGIĘ Z USŁUGAMI FINANSOWYMI 

DLA FIRM Z SEKTORA MSP



Pragma Faktoring SA*

METODA PŁATNOŚCI DLA  E-COMMERCE 

BEZ WNIOSKÓW,  ONLINE

24/7

NANOFAKTORING ONLINE 

MIKROFAKTORING ONLINE

TECHNOLOGIE  IT DLA FINANSÓW

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE

E-COMMERCE

* Większościowym akcjonariuszem Pragma Faktoring SA jest Pragma Inkaso SA 

FAKTORING KLASYCZNY, UPROSZCZONY,  

ODWROTNY, EKSPORTOWY  

FAKTORING PEŁNY, NIEPEŁNY

FINANSOWANIE  KRÓTKOTERMINOWE  



Dostarczamy kapitał 

obrotowy firmom sektora 

MSP w sposób wygodny dla 

Klientów

ROZWÓJ

Inwestujemy w rozwiązania IT 

aby nasza stale rozwijająca się 

oferta produktów była łatwa

i wygodna w użyciu

TRENDY

Z modelu klasycznego offline 

zmieniliśmy się w fintech, 

który dostarcza rozwiązania 

finansowe online/offline 

Jesteśmy skoncentrowani na finansowaniu

przedsiębiorców z sektora MSP.

Chcemy być partnerem, który dostarcza

Klientom mikro usługi szybko i wygodnie

oraz doradcą dla Klienta średniej wielkości,

oferującym unikalne i uszyte na miarę

rozwiązania finansowe, uzupełniające

finansowanie z sektora bankowego.

Kreujemy nowe produkty i nieustannie

dopasowujemy je do potrzeb Klientów,

łącząc rozwój technologii z finansowaniem.

Inwestujemy w najnowocześniejsze

rozwiązania IT aby nasza oferta produktów

była dla Klientów łatwa

i wygodna w użyciu.

Łączymy unikalne kompetencje

z technologią i nowoczesnymi systemami

IT po to, aby korzystać z efektu dźwigni

operacyjnej i zwiększać skalę biznesu

w kraju i za granicą.

WARTOŚĆ

Misją Pragma Faktoring SA jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE 



Model dystrybucji i obsługi Klientów offline (dział handlowy,
oddziały i sieć brokerów) wzmocniliśmy uruchamiając procesy
online. Model sprzedaży i obsługi online będzie modelem
dominującym w Pragma Faktoring.

Unikalne kompetencje w zakresie oceny i akceptacji ryzyka
wynikające z 20-letniego doświadczenia w finansowaniu
przedsiębiorstw wsparliśmy systemem projektowania decyzji
faktoringowych w czasie rzeczywistym.

Ofertę zawierającą wszystkie rodzaje faktoringu poszerzyliśmy
o pakiet produktów online w nowej linii biznesowej PragmaGO.

Uzyskaliśmy dodatkowe wsparcie operacyjne w postaci
nowoczesnej aplikacji klasy enterprise NAVI Pragma
obejmującej wszystkie obszary działalności (front office, back
office, CRM i moduł rozliczeniowy).

Model finansowania działalności uzupełnimy o platformę market
place (peer to peer) kojarzącą Klientów zainteresowanych

finansowaniem z inwestorami, również indywidualnymi.

Budujemy portfel płynnych i szybko rotujących aktywów
z rosnącą przewagą mikrofaktoringu.

Dynamicznie zwiększamy liczbę Kientów i Odbiorców
pozyskanych i obsłużonych w procesie online.

Poprzez szybką i lekką integrację możemy współpracować
z partnerami działającymi w rozproszonej strukturze
organizacyjnej.

Nasza oferta produktów dystrybuowanych i obsługiwanych
online idealnie uzupełnia ofertę instytucji finansowych oraz
innych partnerów z ogólnopolską strukturą dystrybucji.

Będziemy nie tylko włączać się w kanały dystrybucji instytucji
finansowych i dystrybutorów ale również chcemy dostarczać im
procesy, produkty i IT.

Nasz model biznesowy jest skalowalny w Polsce i w krajach UE.

DZIŚ I JUTRO
OFFLINE / ONLINE 

WCZORAJ
OFFLINE



ONLINE/ OFFLINE
Model dystrybucji 

uzupełniony o kanał  online, który 
będzie  modelem dominującym

Jedyna firma na rynku polskim z ofertą  
produktów online do 250 tys. PLN 

INTEGRACJA
Szybka i prosta integracja pozwalająca współpracować z partnerami 
działającymi w rozproszonej strukturze organizacyjnej

PORTFEL 
Zdywersyfikowany  portfel z rosnącym udziałem  
mikrofaktoringu; szybko rotujące i płynne aktywa. 
Dynamicznie rosnąca liczba klientów i 
finansowanych faktur w procesie online

MODEL BIZNESOWY 
Model  skalowalny  na rynku 

krajowym i na rynkach EU 

FINTECH
FinTech, który stale łączy technologie

z usługami  finansowymi

MARKET PLACE / P2P
Model finansowania uzupełniony o platformę 
market place (P2P), kojarzącą Klientów 
zainteresowanych finansowaniem z inwestorami, 
również indywidualnymi

KOMPLEKSOWOŚĆ 
Wszystkie rodzaje faktoringu, 
indywidualne struktury transakcji 

OCENY RYZYKA
Unikalne kompetencje wsparte przez ekspercki model 

projektowania decyzji faktoringowych w czasie rzeczywistym

SYSTEM  IT
Dźwignia operacyjna uzyskana dzięki  wdrożeniu aplikacji 

klasy enterprise obejmującej:  front i back office,CRM,  
ryzyko, moduł rozliczeniowy – ponad 900 tys. linii kodu  

Operator (scoring, monitoring, IT, windykacja)
dla instytucji finansowych, które planują
działalność w online/ B2B/MŚP

USŁUGI DODATKOWE 

Lata 2017-2020



Rozwój 
organiczny 

Ekspansja  
zagraniczna 

Akwizycje  

MAMY AMBICJĘ STAĆ SIĘ ORGANIZACJĄ 

MIĘDZYNARODOWĄ 



ROZWÓJ ORGANICZNY 

PragmaGO jest główną

„lokomotywą” wzrostu

obrotów w Polsce. Do 2020 r.

wartość przychodów

generowanych przez linię

PragmaGO osiągnie poziom

55% wszystkich przychodów

Pragma Faktoring. Dzięki

procesom online już w 2019 r.

wskaźnik ROE spółki

przekroczy 20%, a w segmencie

PragmaGO stosunek kosztów

operacyjnych do przychodów

będzie niższy niż 30%.

ROZWÓJ ZAGRANICZNY 

Widzimy miejsce dla Pragma

Faktoring poza Polską

Opracowujemy strategię wejścia

na rynki krajów EU. Usługi

realizowane online w ramach

linii biznesowej PragmaGO są

głównym produktem

eksportowym. Będą

obsługiwane z Polski, a

realizacja zadań nie będzie się

wiązała z budową kosztownych

lokalnych struktur.

AKWIZYCJE 

Będziemy inwestować w start-

upy, fintechy i podmioty na

dalszym etapie rozwoju,

których model biznesowy

będzie spójny z naszą wizją

rozwoju. Działamy na

sprawdzonych modelach:

wejścia i wyjścia, finansowania,

nadzoru właścicielskiego.

Rozwijając dynamicznie

systemy IT przyśpieszymy

wzrost wartości rynkowej

nabywanych spółek.



Kapitał własny, 
dług kredytowy 

i obligacyjny

Model hybrydowy, 
market place 

(P2P)

Współpraca 
z instytucjami 
finansowymi 

DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, 

POZWALA NAM PLANOWAĆ DALSZY ROZWÓJ BEZ 

BARIER KAPITAŁOWYCH



ŻRÓDŁA 
FINANSOWANIA

FINANSOWANIE BANKOWE 
Bezpieczny, zdywersyfikowany 

i płynny portfel pozwala komfortowo 

dla spółki, jej Klientów i finansujących 

zwiększać dźwignię finansową

WHITE LABEL 
W ramach umów współpracy z instytucjami 

finansowymi Pragma Faktoring pozyska  

dedykowane finansowanie na realizowanie 

wspólnych inicjatyw biznesowych

KAPITAŁ WŁASNY 
Niski wskaźnik zadłużenia Pragma

Faktoring jest podstawą do 

utrzymania wysokiej zdolności  do 

finansowania dalszego wzrostu skali  

OBLIGACJE KORPORACYJNE 

Pragma Faktoring  to wiarygodny 

emitent długu z wieloletnią 

pozytywną historią pozyskiwania 

i obsługi zadłużenia finansowego

INNE PROGRAMY WSPÓŁPARCY 
We współpracy z partnerami Pragma

Faktoring uzyska celowe  

finansowanie na realizację wspólnych 

przedsięwzięć biznesowych 

MARKET PLACE (P2P)
Pragma Faktoring jako operator zapewniać będzie  

pozyskiwanie transakcji, weryfikację, scoring, 

zabezpieczenie, monitoring i windykację, rozliczanie, 

może też gwarantować spłaty inwestorom



Unikalne kompetencje 
i doświadczenie w 

finansowaniu i windykacji 
MSP 

Zdywersyfikowane 
źródła 

finansowania 

Ekspercki system 
projektowania decyzji 

kredytowych 

System klasy enterprise
obejmujący całość 

procesów biznesowych 

JUŻ DZIŚ ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIE, MOCNE STRONY 

Z TECHNOLOGIĄ



WARTOŚĆ

Dostarczamy kapitał obrotowy 

firmom sektora MSP w sposób 

komfortowy dla Klientów

KAPITAŁ 
Mamy zdywersyfikowane 

źródła finansowania działalności

RYZYKO 

Posiadamy ekspercki system 

projektowania decyzji faktoringowy

I 20 lat doświadczeń w windykacji MSP

PROCESY 

Inwestujemy w rozwiązania IT aby nasza 

stale rozwijająca się oferta produktów 

była łatwa i wygodna w użyciu

IT 
Zbudowaliśmy  system klasy 

enterprise obejmujący całość 

procesów biznesowych 

ZESPÓŁ

Mamy kompetentny zespól 

pracowników, który stale wspiera 

innowacyjność organizacji 



DZIĘKUJEMY
ZA WASZ
CZAS


