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Szanowni Państwo,
to jak minął październik w Grupie AFORTI pozwala 
nam z optymizmem patrzeć na ostatni kwartał 2019 
roku. Intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem 
filarów działalności naszych Spółek zarówno 
w kraju, jak i poza jego granicami. Efekty naszych 
działań powinny nadejść już niedługo, dlatego 
zachęcam do dalszego śledzenia naszych działań.
Miło mi również poinformować, że do Rady Nadzor-
czej Aforti Holding S.A. dołączył Pan Krzysztof 
Rabiański. Cieszę się, że Grupa AFORTI została 
wzmocniona przez osobę z tak dużym doświadcze-
niem w organizacjach międzynarodowych. To z 
pewnością będzie dodatkowy impuls do naszego 
rozwoju, a know-how Pana Krzysztofa Rabiańskie-
go pozwoli nam zacieśnić relacje z inwestorami 
instytucjonalnymi.
Listopad będzie obfitował w wydarzenia, podczas 
których będziemy mieli okazję bezpośrednio 
porozmawiać z Państwem o bieżących wynikach 
finansowych czy też o najbliższych planach 
rozwojowych. Pierwsze spotkanie odbyło się 
8 listopada w Katowicach podczas Śniadania FX. 
Już 12 listopada w ramach rumuńskiej edycji 
Investor’s Day widzimy się z naszymi 
Interesariuszami z Rumunii. Natomiast od 
15 listopada startujemy z ostatnią w tym roku edycją 
Investor’s Day, podczas której odwiedzimy pięć 
największych polskich miast. 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualnymi 
wynikami operacyjno-sprzedażowymi Grupy 
AFORTI zaprezentowanymi na kolejnych stronach 
Biuletynu Informacyjnego. Dodatkowo zapraszam 
do obejrzenia wideo, w którym omawiamy miniony 
miesiąc w naszej Grupie.

WPROWADZENIE
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Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

ZOBACZ NAGRANIE

www.aforti.pl
https://youtu.be/BxR5PQYnvQ0


WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Ostatni kwartał 2019 roku rozpoczęliśmy bardzo dobrymi 
wynikami finansowo-operacyjnymi. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę na spółkę Aforti Factor, która bije rekordy pod 
względem złożonych wniosków o finansowanie. Tak duże 
zainteresowanie wynika z unifikacji wniosków w spółkach 
Aforti Factor i Aforti Finance. Teraz cały proces uzyskania 
finansowania jest dla Klienta dużo prostszy, ponieważ opiera 
się wyłącznie na jednym wniosku. 
Omawiając wyniki sprzedażowo-operacyjne należy również 
wspomnieć o Aforti Exchange. Łączna wartość obrotu 
na platformach wymiany walut zarówno w Polsce, jak 
i Rumunii po dziesięciu miesiącach wyniosła ponad 505 mln 
EUR, co daje wzrost niemal o 100 proc. w ujęciu rok do roku. 
Ten wynik pokazuje jak duży potencjał drzemie w ekspansji 
naszych Spółek na rynki rozwijające się.
Z tego miejsca zapraszam wszystkich naszych Interesariuszy 
na 11. edycję Investor’s Day. Nasz cykl spotkań jak zawsze 
zaczynamy w Warszawie już 15 listopada, a potem kolejno 
widzimy się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. 
Dodatkowo, pragnę poinformować, że rozszerzamy cykl 
Investor’s Day na rynek rumuński i już 12 listopada widzimy 
się w Bukareszcie z tamtejszymi Interesariuszami. 
Do zobaczenia.
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W październiku 2019 r. Afor� Finance 
S.A. udzieliła pożyczek o łącznej wartości 
1 812,95 tys. PLN. Wartość złożonych 
wniosków wyniosła 13 355,31 tys. PLN.   
Narastająco, po dziesięciu miesiącach br. 
Afor� Finance S.A. udzieliła pożyczek 
o łącznej wartości 20 846,49 tys. PLN. 

Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)

AFORTI FINANCE POLSKA

Wartość złożonych wniosków 
o udzielenie pożyczki (RON)

W październiku 2019 r. spółka Afor� 
Finance Romania IFN S.A.– udzieliła 
pożyczek o łącznej wartości 434,99 tys. 
RON. Ponadto, rumuńscy przedsiębiorcy 
złożyli w minionym miesiącu wnioski na 
łączną kwotę  1 076,99 tys. RON.

AFORTI FINANCE ROMANIA

www.afor�finance.pl

www.afor�finance.ro

896 mln
PLN

wartość złożonych 
wniosków o pożycz-
kę od początku 
działalności 
w Polsce

122
wartość 

udzielonych pożyczek 
od początku 
działalności 

w Polsce

www.aforti.pl
www.afortifinance.ro
www.afortifinance.pl
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Wartość obrotu na pla�ormie wymiany 
walut w październiku 2019 r. wyniosła 
36 091,96 tys. EUR i była wyższa o 8,66% 
w porównaniu do analogicznego okresu 
poprzedniego roku. Jednocześnie, po 
dziesięciu miesiącach 2019 roku wartość 
obrotu osiągnęła poziom 366 496,48 tys. 
EUR, notując wzrost o 77,59% rok do 
roku.

AFORTI EXCHANGE POLSKA

AFORTI EXCHANGE ROMANIA

Wartość wymienionej waluty (EUR)

Wartość wymienionej waluty w Rumunii (EUR)

Wartość obrotu na pla�ormie wymiany 
walut w Rumunii w październiku 2019 r. 
wyniosła  20 180,47 tys. EUR, co stanowi 
wzrost o 55,56% w odniesieniu do 
października 2018 roku. W okresie 
dziesięciu miesięcy 2019 r. Afor� 
Exchange Romania S.A. zanotowała 
138 764,67 tys. EUR łącznej wartości 
obrotu.

www.afor�exchange.pl

www.afor�exchange.ro

208mln
EUR

wartość obrotu 
na platformie 

w Rumunii od 
początku 

działalności

781 mln
EUR

wartość obrotu na 
platformie 
w Polsce od 
początku 
działalności

www.aforti.pl
www.afortiexchange.ro
www.afortiexchange.pl
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Wartość nominalna zleceń windykacyj-
nych w październiku 2019 r. wyniosła 
13 434,02 tys. PLN. W ujęciu narastają-
cym, na koniec października 2019 r. 
wartość nominalna zleceń windykacyj-
nych była równa 334 454,67 tys. PLN.

AFORTI COLLECTIONS

AFORTI FACTOR

W październiku 2019 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności przez 
Afor� Factor S.A. wyniosła 2 770,39 tys. 
PLN. Narastająco po dziesięciu miesią-
cach 2019 r. wartość ta osiągnęła 
poziom 36 335,82 tys. PLN, co oznacza 
wzrost 77,45% w porównaniu 
do analogicznego okresu w roku 
poprzednim.

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

www.afor�collec�ons.pl

www.afor�factor.pl

394
wartość nominalna 
zleceń windykacyj-

nych od początku 
działalności

mln
PLN 63mln

PLN

wartość 
sfinansowanych 

wierzytelności 
od początku 
działalności

www.aforti.pl
www.afortifactor.pl
www.aforticollections.pl


Grupa AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Październik był dla nas bardzo intensywny. Przede wszystkim 
dalej kontynuujemy naszą aktywność związaną ze staraniami 
o licencję EMI na Litwie. Te działania zaowocowały tym, 
że 22 października Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
przegłosowało podwyższenie kapitału zakładowego spółki 
Aforti Holding, który pozwoli na sfinansowanie tego projektu. 
Mając w planach szybką ekspansję zagraniczną Grupy 
AFORTI nie ustajemy w poszukiwaniach odpowiedniego 
inwestora instytucjonalnego, który pozwoliłby na realizację 
naszych celów z zachowaniem naszej dotychczasowej 
strategii i filozofii prowadzenia biznesu. Stąd też, w paździer-
niku odbyliśmy kolejną rundę spotkań się z londyńskimi 
funduszami. W najbliższych miesiącach powinniśmy poznać 
efekty tych rozmów. 
W październiku rozpoczęliśmy również działania mające na 
celu zwiększenie rentowności Grupy AFORTI w 2020 roku. 
Dlatego szczegółowo przyglądamy się funkcjonowaniu 
naszych linii biznesowych, co pozwoli nam jeszcze dokład-
niej i bardziej efektywnie zaplanować budżet na przyszły rok. 

7www.aforti.pl

www.aforti.pl


Aforti SupPORT
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Październik w naszym Sponsoringowym Projekcie 
Sportowym upłynął pod dyktando wyników osiąganych 
przez Kacpra Majchrzaka. Zawodnik doskonale się spisał 
podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych. 
Nasz pływak w chińskim Wuhan sięgnął po pięć brązowych 
medali i był jednym z najlepszych Polaków na tej imprezie. 
W minionym miesiącu Majchrzak wystartował również 
w dwóch kolejkach International Swimming League 
– w Indianapolis oraz Neapolu. W każdym swoim starcie 
pokazał się z bardzo dobrej strony, a świadczą o tym aż trzy 
medale z tych imprez.
Nieco gorzej październik wyglądał w wykonaniu Lecha 
Poznań. Kolejorz zanotował dwa okazałe zwycięstwa 
w stosunku 4:0  z Wisłą Kraków i Resovią Rzeszów. 
Szczególnie cieszy wygrana z rzeszowianami, dzięki której 
poznaniacy awansowali do 1/8 Pucharu Polski (na tym etapie 
rozgrywkowym Lech Poznań zmierzy się ze Stalą Stalowa 
Wola). Niestety oprócz wygranych, Kolejorzowi przytrafiły się 
dwie porażki. W tym jedna przypadła na prestiżowe spotka-
nie z Legią Warszawa.
W październiku z dobrej strony pokazali się również zawodni-
cy Aforti Yujin Drift Team. Nasza drużyna wzięła udział 
w ostatniej rundzie cyklu Drift OPEN w toruńskim MotoParku. 
Dzięki bardzo dobrej dyspozycji w całym sezonie, Mikołaj 
Zakrzewski został nominowany do startów kategorii Masters, 
w której wystąpią wyłącznie najlepsi drifterzy w Polsce.

Więcej informacji o #AfortiSupPORT 
na naszym Facebook’u i Instagramie

Sponsorujemy

www.aforti.pl
https://pl-pl.facebook.com/aforti.support/
https://www.instagram.com/aforti_support/?hl=pl


Afor� Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
     + 48 22 647 50 00
    + 48 22 647 50 05
     biuro@afor�.pl

SOCIAL MEDIA

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Grupa-Aforti-495331333902642/
https://twitter.com/afortiholding
https://pl.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-



