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Połączenie spółki zależnej Aforti Collections S.A. z podmiotem z branży windykacyjnej 

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do 

publicznej wiadomości, że w dn. 10 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta: Aforti Collections S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dalej: "Spółka Zależna", "Aforti Collections") zawarła umowę (dalej: "Umowa") nabycia 300 

udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, reprezentujących 76,92 proc. kapitału zakładowego spółki z 

branży windykacyjnej: LifeBelt sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "LifeBelt"). 

 

Emitent nie podaje wartości przeprowadzonej transakcji z uwagi na tajemnicę handlową transakcji 

obowiązującą oba podmioty. 

 

W związku z zawartą Umową, spółki: LifeBelt oraz Aforti Collections w celu wykorzystania efektu synergii i 

wzajemnej wymiany przewag konkurencyjnych, planują w IV kwartale br. dokonać procesu połączenia. 

LifeBelt uzupełni struktury Aforti Collections poprzez włącznie do nich doświadczonego zespołu 

menadżerskiego, a także poprzez dostarczenie innowacyjnego, autorskiego systemu IT, pozwalającego na 

efektywną obsługę zarówno dużych firm, jak i przedsiębiorców z sektora MSP, oferujących usługi B2B. 

Jednocześnie LifeBelt zyska profesjonalny dział handlowy oraz centrum usług wspólnych (wsparcie IT, usługi 

rachunkowo-kadrowe, obsługa prawna i marketingowa), które dotychczas były outsourcowane przez tę 

spółkę. Po prawnym sfinalizowaniu fuzji obu podmiotów, ich działalność będzie prowadzona pod wspólną 

marką Aforti Collections S.A..  

 

Połączenie ww. spółek wzmocni pozycję Aforti Collections na rynku windykacyjnym oraz pozwoli  na 

przeniesienie rozwiązań stosowanych w windykacji wierzytelności masowych na sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP). 

Aforti Collections opracuje także wspólną strategię handlową, która uwzględni know-how oraz doświadczenie 

obu podmiotów w branży windykacyjnej. 

 

LifeBelt, która działalność rozpoczęła w styczniu 2015 r., jest podmiotem specjalizującym się w dostarczaniu 

usług związanych z zarządzaniem należnościami, windykacją polubowną, bezpośrednią i sądowo-egzekucyjną, 

wywiadem gospodarczym oraz usługami detektywistycznymi. LifeBelt posiada doświadczony i 



wykwalifikowany zespół 70 specjalistów. W 2017 roku LifeBelt obsłużyła portfel wierzytelności o wartości 789 

mln zł, zaś w I połowie 2018 r. wartość ta wyniosła prawie 220 mln złotych.  

Wśród Klientów tej spółki znajdują się znane firmy pożyczkowe, leasingowe, bank, podmioty obsługujące 

wierzytelności oraz firmy z branży marketingowej. 

 

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi realizację strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018-2020 w 

zakresie rozwoju struktur spółek zależnych na terenie Polski. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR  - informacje poufne 

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

A merger of the subsidiary Aforti Collections S.A. with a debt recovery company  

The board of Aforti Holding S.A. ("the Company", "the Issuer") headquartered  in  Warsaw hereby  announces  

to  the public  that on 10th August 2018 a subsidiary of the Company: Aforti Collections S.A. headquartered  

in  Warsaw ("the Subsidiary", "Aforti Collections") has concluded a contract (hereinafter: "Agreement") for the 

purchase of 300 shares with a par value of PLN 1,000.00 each, representing 76.92% of the share capital of a 

company from the debt collection industry: LifeBelt sp. o.o. with its registered office in Lublin (hereinafter: 

"LifeBelt"). 

 

The Issuer does not disclose the value of the transaction because of the trade secrets of the transaction 

applicable to both sides. 

 

In connection with the concluded Agreement, the following companies: LifeBelt and Aforti Collections plan in 

the fourth quarter of this year make the connection process to use synergy and mutual exchange of their 

competitive advantages. LifeBelt will complement the structures of Aforti Collections by including an 

experienced team of managers, as well as by providing an innovative, proprietary IT system that allows 

effective service for both large companies and entrepreneurs from the SME sector, offering B2B services. At 

the same time LifeBelt will gain a professional commercial department and a shared services center (IT 

support, accounting and HR services, legal and marketing services), which were previously outsourced by this 



company. Following the legal finalization of the merger of both entities, their activities will be carried out 

under the common brand: Aforti Collections S.A.. 

 

Combination of the above companies will strengthen the position of Aforti Colections on the debt collection 

market and will allow for the transfer of solutions used in the recovery of mass claims to the sector of small 

and medium-sized enterprises (SME). 

Aforti Collections will also develop a common commercial strategy that will take into account the know-how 

and experience of both companies in the debt collection industry. 

 

LifeBelt, which began operations in January 2015, is an entity specializing in providing services related to 

receivables management, amicable debt collection, direct and court enforcement, industrial espionage and 

detective services. LifeBelt has an experienced and qualified team of 70 specialists. In 2017, LifeBelt serviced 

a debt portfolio worth PLN 789 million, while in the first half of 2018 this value amounted to almost PLN 220 

million. 

The company's clients include well-known loan firms, leasing company, bank, debt servicing companies and 

companies from the marketing industry. 

 

Conclusion of the Agreement constitutes the implementation of the Aforti Group's development strategy for 

2018-2020 in terms of development of subsidiaries' structures in Poland. 

 

 

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR  – confidential information 
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