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Branża budowlana nagrodziła EFL  

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. został wyróżniony Laurem Buildera 2018  za czołową pozycję w branży w zakresie 
finansowania maszyn i urządzeń budowlanych. Kapituła doceniła również realizowane przez leasingodawcę projekty 
badawcze. 

- EFL od 28 lat z sukcesem wspiera polskich przedsiębiorców, wśród których znaczący udział stanowią firmy z rynku 
budowlanego. Sektora, który stanowi trzecie źródło polskiego PKB. Jesteśmy liderem wśród leasingodawców 
współpracujących z branżą budowlaną w Polsce - w całym 2018 roku sfinansowaliśmy sprzęt budowlany o wartości 
ponad 600 mln zł. To znaczy, że dla dużej części sektora budowlanego nasza oferta jest atrakcyjną odpowiedzią na ich 
potrzeby. Jednoczenie, chciałbym podkreślić, że bardzo trudno jest projektować usługi dla danego sektora bez 
wejrzenia w jego problematykę. Dlatego od wielu lat prowadzimy badania sektorowe, a najświeższe opracowanie 
dotyczy budownictwa przyszłości – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL S.A. 

Firmy budują z EFL 

Sprzęt budowlany to jedne z najchętniej finansowanych przy pomocy leasingu maszyn i urządzeń. Po raz kolejny 
numerem jeden wśród leasingodawców obecnych w branży budowlanej jest EFL. Z najnowszych danych EFL wynika, że 
od stycznia do grudnia 2018 roku firma sfinansowała maszyny i urządzenia budowlane o łącznej wartości ponad 600 
mln zł, co oznacza aż 26% dynamikę rok do roku. Wypracowany przez Spółkę wynik był jednym z głównych kryteriów 
przyznania EFL wyróżnienia Laur Buildera w kategorii „Produkty i usługi finansowe”. Kapituła doceniła również 
prowadzone przez EFL projekty badwcze: „Barometr EFL” oraz „Pod Lupą”  w tym „Budownictwo przyszłości. Pod lupą”. 

Laury wręczone po raz szesnasty 

Wyróżnienie Laury Buildera przyznawane jest firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i 
świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej i działających w niej firm. Kapituła bierze pod uwagę 
dostępność produktu lub usługi, nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i 
zmieniającego się rynku. Nagrody są wręczane przez miesięcznik Builder corocznie na Gali Builder Awards. W tym 
roku odbyła się XVI edycja konkursu. 
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*** 

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL 
jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy 
i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka 
oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku 
współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. 
Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 315 
tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.  
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