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  Szanowni Państwo,  
 
Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, okres spokoju, 
wyciszenia a zarazem podsumowań. Dla Grupy Kapitałowej 
Aforti Holding S.A. mijający rok był na pewno rokiem ciężkiej 
intensywnej pracy, budowania nowych linii biznesowych, 
doskonalenia naszej oferty produktowej oraz naszych 
wewnętrznych procedur postępowania i działania. Na pewno 
nie wszystko co planowaliśmy udało się zrealizować tak jak 
chcielibyśmy ale osobiście uważam że ten rok ciężkiej i 
wytrwałej pracy kończymy z dobrymi wynikami.  

 Wszystkie nasze linie biznesowe już dzisiaj osiągnęły wyniki 
dużo lepsze niż w całym 2015r, zbudowaliśmy nowe Oddziały, 
nową Spółkę w ramach Grupy, ogłosiliśmy nową strategię i 
powoli z determinacją osiągamy zakładane przez nas cele! 

 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym 
Klientom, Inwestorom, Partnerom, Współpracownikom oraz 
naszej załodze za zaufanie, ciężką pracę i wsparcie w osiąganiu 
zakładanych celów! 

 Chciałbym także życzyć Państwu Zdrowych, Spokojnych Świat 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku aby wszystkie Państwa plany 
zawodowe i marzenia udało się spełnić! 

 

 
 
 
 

Klaudiusz Sytek,  
Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.  

 



Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości,  
ale również zadumy nad tym, 

 co minęło i nad tym, co nas czeka.  
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
 oraz zbliżającego się Nowego Roku  

 
Wszystkim Inwestorom, Współpracownikom, Klientom  

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:  
Spokojnych i radosnych świąt  

a Nowy Rok niech pozwoli zrealizować wszystkie plany 
 

życzy 
Zespół Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. 

 



Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.afortifinance.pl 

 
Wartość złożonych wniosków wyniosła 1 754 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 277% w porównaniu do analogicznego 
okresu zeszłego roku. W listopadzie zostało złożonych 37 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 147% w 
porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. 
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Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych 

www.afortiexchange.pl 

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie wyniosła 3 095 tys. EUR i była wyższa o 
43% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2016 r. wyniosła 7 335 
tys. zł. Stanowi to wzrost o 621% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba 
zleceń windykacyjnych wyniosła 3746 i była wyższa o 468% w porównaniu do 
października. 
 
 

Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych 
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Prezes Aforti Holding S.A. Klaudiusz Sytek był 
gościem programu inwestorzy.tv w którym 
opowiadał o strukturze, głównych obszarach 
działalności oraz planach rozwojowych Grupy 
Kapitałowej. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!  

Cały wywiad mogą Państwo zobaczyć klikając w 
poniższy link : 

http://inwestorzy.tv/videogallery/aforti-holding-
sa-klaudiusz-sytek-prezes-zarzadu-175-ze-spolek/  

 

 

 

www.afortiholding.pl 

Aktualności  
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 Wprowadziliśmy nowy produkt do oferty 
Aforti Finance- Mikropożyczka GOLD. 
Oferujemy nawet  100 000 zl na okres 
do 24 miesięcy dla klientów z 
nienaganną historią kredytową w BIK . 
Mikropożyczka GOLD  uzupełnia paletę 
produktów oferowanych przez Aforti 
Finance o ofertę dla najlepszych 
klientów. Wyższa kwota pożyczki, 
dłuższy okres finansowania to kolejne 
działania w celu udoskonalenia oferty 
produktowej Spółki. 

 

 

www.afortifinance.pl 

Aktualności  



Aktualności  

W dniu 1 grudnia otworzyliśmy pierwszy własny 
sprzedażowy oddział Aforti Finance.  Nasz zespół 
liczy 7 Bankierów oraz Dyrektora Oddziału. 
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sieci 
własnej  Aforti Finance S.A.  rozpoczynamy 
działalność na rynku warszawskim i 
przygotowujemy otwarcie kolejnego oddziału w 
Krakowie. Planowane rozpoczęcie działalności na 
rynku krakowskim to początek roku 2017. Dalszy 
rozwój planowany na 2017 rok to placówki sieci 
własnej w takich miastach jak: Łódź, Wrocław, 
Poznań, Lublin, Trójmiasto. 
 
Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem pod nr tel. 

0-22 647 50 10 

1 grudnia 

www.afortifinance.pl 



10 listopada 

Platforma wymiany walut Aforti Exchange  
przekroczyła okrągłą sumę 100 mln zł przychodu 
od czasu wykonania pierwszej transakcji !  

www.afortiexchange.pl 

Aktualności  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
użytkowników naszej platformy wprowadziliśmy 
nowe crossy walutowe uwzględniające 
rumuńskiego Leja ( RO).  

15 listopada 



 7 listopada 
Nieustannie rozwijamy się i poszukujemy nowych 
rozwiązań zwiększających efektywność procesu 
odzyskiwania należności dlatego też zakupiliśmy 
dedykowany system informatyczny do obsługi 
masowej windykacji, z możliwością modyfikacji 
scenariuszy działań bezpośrednio połączony z EPU. 

www.aforticollections.pl 

Aktualności  

3 listopada 
Aforti Collections nawiązało współpracę z platformą 
długi.info .  Współdziałanie przełoży się na wyższą 
skuteczność  realizacji zleceń. Nie możemy zapominać o 
takich aspektach jak możliwość stworzenia własnej 
giełdy długów oraz poprawie sposobów dotarcia do  
dłużnika. 

 

https://dlugi.info/


      21 -22 listopada 
 
W dniach 21- 22 listopada w Warszawie odbył się 
VII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami – 
największy cykliczny projekt kongresu branżowego 
- w którym brali udział pracownicy Aforti 
Collections S.A. 
 
 Podczas tegorocznej edycji Kongresu odbyły się 
debaty: 
 

• Jakie mogą być skutki repolonizacji  banków i     
problemu kredytów hipotecznych w CHF dla w firm 
zarządzających wierzytelnościami; 

• Ekspansja firm zarządzających wierzytelnościami   
- jaka przyszłość w Polsce? 

• Zmiany w otoczeniu prawnym – zmiany w 
porządku prawnym w Polsce. 

 
Jesteśmy przekonani, że wiedza wyniesiona z 
kongresu pozwoli nam zbudować solidną i 
konkurencyjną firmę w branży windykacyjnej. 

Aktualności  



Aforti Holding S.A. 
ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 
 
tel. +48 22 647 50 00 
fax. +48 22 205 08 19 
email: biuro@afortiholding.pl 
www.afortiholding.pl 


