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ORKA VENTURES VSTUPUJE DO SEVERSKÉ OBCHODNÍ KOMORY 

 
Praha, 19. října 2020 - Fintech společnost Orka Ventures se stává hrdým členem Nordic 
chamber of commerce, obchodní komory severských států v České republice. 

 

Orka již od roku 2017 úspěšně působí na Islandu a v Dánsku, kde poskytla úvěry za 130 milionů EUR. 
Expanze do Švédska je proto logickým krokem v rámci rozšiřování obchodních aktivit v severní 
Evropě. Severská obchodní komora v ČR funguje od roku 1995 a jejím hlavním posláním je pomoci 
tuzemským firmám se zakázkami na švédském trhu, ale nejen tam. V současnosti sdružuje komora 
přes 160 firem, které dohromady zaměstnávají bezmála 60 000 lidí. 

“Švédové si, stejně jako Islanďané či Dánové, obecně potrpí na reference, proto jsme o členství v komoře 
velmi stáli. Naše zapojení je pro všechny potvrzením, že jsme seriózním partnerem. Zároveň se tím 
dostaneme do širšího povědomí, kontaktu s potenciálními investory, čímž navážeme a rozšíříme další 
důležité obchodní vazby,” nadšeně členství hodnotí ředitel Orka Ventures Ondřej Šmakal. 

Orka Ventures je mladá, technologicky orientovaná společnost, které se daří stále lépe. Vděčí za to i 
minimálním nákladům na vlastní lidské zdroje, neboť většinu procesu obstarávají počítače. To dává 
Orce možnost adaptovat se na téměř libovolný trh, neboť – zjednodušeně – stačí obchodní model 
jen lokalizovat a veškerá vylepšení probíhají centrálně. 
 
“Úplně bez lidí to samozřejmě nejde, neboť potřebujeme místní zákaznický servis - obchodníky i operátory, 
je však pravda, že pro tři země nám bohatě stačí jediné technologické a vývojové centrum v Praze, které 
dále rozšiřujeme podle toho, jak rostou naše aktivity. Orka Ventures řídí severské země z Prahy, členství v 
obchodní komoře je proto úplně logické. Navíc se v příštích 5 letech chystáme z Čech investovat na fintech 
trzích severní Evropy nižší jednotky miliard českých korun,” dodává generální ředitel Ondřej Šmakal. 

Orientace fintech společnosti Orka na země severní Evropy vyplynula zejména z pokročilé digitalizace 
jak tamní společnosti, tak také státní správy. Podnikání je tak mnohem méně rizikové, neboť jsou 
snadno elektronicky dostupné různé registry a databáze, což v kombinaci s více jak 90% rozšířením 
internetu dělá tyto země transparentní a pro byznys velmi přívětivé. Orka na Islandu poskytuje 
spotřebitelské úvěry pod značkou NúNú (jen za letošek téměř 92 tisíc úvěrů) a nově i v Dánsku pod 
značkou Brea. Dohromady už poskytla 1 milion úvěrů za 128 milionů EUR. V zimě letošního roku se 
mimo jiné připravuje spuštění nebankovní mobilní aplikace, a ve spolupráci s Mastercard také vydání 
platebních karet Orka. 
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O nás 
  
Orka Ventures je fintech společnost se sídlem v Londýně. Vývojová a technologická centrála, na 
kterou kromě vedení dohlíží asi dvacítka zaměstnanců, se nachází v Praze. Společnost je orientovaná 
na severní Evropu, kde od roku 2017 poskytuje spotřebitelské úvěry výhradně elektronickou formou. 
To klade vysoké nároky jak na technologické zabezpečení, tak i legislativní požadavky. Vůbec první 
zemí, kde zahájila své podnikatelské aktivity, byl Island, ke kterému se v roce 2019 přidalo Dánsko. 
Celkový počet poskytnutých úvěrů již překročil 1 milion a zájem o produkty z dílny Orka Ventures, 
například i předplacené platební karty, dále roste. 
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