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QUANTIS lett a BROKERNET  
Zászlóshajója márkanevét vette fel a vezető hazai pénzügyi közvetítő 
  

Budapest, 2013. június 4. –  Június 1-jétől Kostevc Péter elnök-vezérigazgató irányításával, 
egységesen QUANTIS néven folytatja tevékenységét Magyarország vezető pénzügyi közvetítő 
vállalatcsoportja, a Brokernet. A lépés a múlt év végén lezajlott tulajdonosi átalakulás és az azt 
követő üzletpolitikai megújítás záróakkordja.   
 
2013. június 1-jétől QUANTIS Csoport néven folytatja tevékenységét Magyarország piacvezető 
pénzügyi közvetítő vállalata, a Brokernet Csoport. A különböző pénzügyi üzletágakban eddig 
Brokernet, QUANTIS, Palladium, Platea és Bankbroker néven jelenlévő cégcsoport 
márkaegyesítése hangsúlyozottabbá teszi a liechtensteini LGT Csoporttal fennálló kapcsolatát is.  
A közvetlenül a hercegi ház irányítása alatt álló LGT bankcsoport 30%-os tulajdonrésszel 
rendelkezik a Brokernet Csoport zászlóshajójának számító QUANTIS Investment Management Zrt-
ben.  
 
A vállalatcsoport sikeres újrastrukturálása dr. Bogdánffy Péter vezérigazgató szakmai irányítása 
mellett zajlott le. A többéves nagyvállalati tapasztalattal rendelkező jogász, Kostevc Péter kérésére 
vállalta a Brokernet szervezeti reformjának lebonyolítását, amelyet az előirányzott időre és a 
tulajdonosok teljes megelégedésére teljesített. 
 
Dr. Bogdánffy Péter elmondta: a 2013. május 31-én elfogadott beszámoló szerint a Brokernet 
Investment Holding Zrt. konszolidált nettó árbevétele 7,5 milliárd forint, adózás előtti eredménye 
pedig 642 millió forint volt.  
2013 első félévében – az előző év hasonló időszakához képest – magasabb jövedelmezőséggel 
működött a vállalatcsoport.  
 
„A vállalatszervezet átalakításának befejezésével minden háttérfeltétel adott ahhoz, hogy a 
QUANTIS Csoport tovább erősítse vezető pozícióját a hazai piacon” – fűzte hozzá Bogdánffy Péter. 
 
A megújult és megerősödött szervezet irányítását a Brokernet alapítója és többségi tulajdonosa 
Kostevc Péter veszi át – a QUANTIS Holding Zrt. elnök-vezérigazgatójaként. 
 
“A következő fázisban, a stratégiai vízió, az üzleti terv és a napi üzleti folyamatok harmonizálása 
már igényli a tulajdonosi jelenlétet a döntéshozatali folyamatokban” – nyilatkozta Kutvölgyi Pál, a 
cégcsoport alapító tulajdonosa és alelnöke.  
 
Kostevc Péter már az átalakítást megelőző időszakban is hangsúlyozta: a globális pénzügyi piac az 
elmúlt években soha nem látott ütemben alakult át és ennek a változásnak kizárólag korszerűbb és 
szélesebb alapokon álló szolgáltatási háttérrel lehet – és kell – megfelelni. 



 

 
Erre példa a csoport legújabb leányvállalata, a QUANTIS Alpha Zrt., amely kiemelt privát-banki 
szolgáltatóként a QUANTIS Csoport ügyfelei számára fejleszt egyedi befektetési konstrukciókat.  
Ugyancsak a megújult szolgáltatási portfóliót erősíti az Erste Lakás-takarékpénztár megtakarítása, 
a Gránit Bank egyedi bankszámla-konstrukciói, valamint a finanszírozási igényeket is kiszolgáló  
pályázati tanácsadási üzletág, illetve az egyedi egészségbiztosítási termékeket kínáló szakmai 
csoport elindítása is. 
“Évek óta dédelgetett álmom, hogy az angolszász piacokon és a német nyelvterületen is 
megtalálható, a hazainál magasabb minőségi színvonalú szervezetek előnyeit ötvözzem a 
Brokernet hazai tapasztalati hátterével és teljesítőképességével. Mára elkészültünk ennek az 
alapjaival, de van még tennivalónk. A QUANTIS Csoporttal az a célunk, hogy minden tekintetben 
prémium-színvonalú pénzügyi tanácsadó szervezet alakítsunk ki, amely a Brokernet vitathatatlan 
értékeire épít, de túl is szárnyalja azokat” – foglalta össze Kostevc Péter. 
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