
Aforti Holding S.A. 
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro,  
00-613 Warszawa    
t.   22 647 50 00 
e.  biuro@afortiholding.pl  

 

www.afortiholding.pl              Zyskaj na przyszłość.  
 
 
Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w 

całości opłaconego: 7 801 915 zł. 

 RB 23/2017 
 
Informacja dotycząca rozpoczęcia negocjacji zapisów term sheet o przejęciu podmiotu działającego w 
branży faktoringowej 
 

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje o rozpoczęciu negocjacji 
zapisów term sheet z akcjonariuszami podmiotu działającego w branży faktoringowej, których celem ma 
być przejęcie wszystkich akcji w podmiocie przejmowanym. Podmiot przejmowany  posiada 
ugruntowaną pozycję na rynku faktoringowym, sumę bilansową o wartości ok. 39 mln zł, obroty 
faktoringowe roczne na poziomie ok 150 mln zł. Celem negocjacji jest ustalenie zasad związanych z 
przejęciem podmiotu, zasad przejęcia finansowania akcji faktoringowej oraz ustalenie ram prawnych 
transakcji. Spółka uznała niniejszą informację za poufną, ponieważ potencjalna transakcja może 
doprowadzić do zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding.  
 
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Information on the commencement of negotiations concerning entries in term sheet on taking over an 

entity operating in the factoring industry. 

The Management Boart of Aforti Holding S.A. (hereinafter “the Company”) with its registered office in 

Warsaw hereby informs on the commencement of negotiations concerning entries in term sheet with 

shareholders of an entity operating in the factoring industry, which aim at taking over all the shares in the 

entity. The entity to be taken over has an established position on the factoring market, its balance sheet total 

amounts to around PLN 39 million, annual factoring turnover is at the level of approximately PLN 150 million. 

The goal of the negotiation is to stipulate rules of the take-over, rules for taking over the financing of 

factoring shares and establishing legal terms and conditions of the transaction. The Company considered the 

information to be confidential as the potential transaction may lead to the extension of the operations of 

Aforti Holding Capital Group. 

Legal basis: Article 17 Section 1 of MAR (Market Abuse Regulation) – confidential information 
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