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INTRODUCERE

Stimate Doamne, Stimaţi Domni,

Am lăsat deja în urmă prima lună a anului 2020. In 
acest interval de timp am introdus o serie de modi-
ficări atât în structurile Grupului, cât şi în procesele în 
vigoare. Respectivele modificări urmăresc creşterea 
eficienţei activităţilor operaţionale şi de vânzări ale 
Grupului AFORTI. Pe lângă expansiunea geografică, 
acesta este unul dintre dezideratele noastre pentru 
anul în curs.

Deşi acţiunile  noastre actuale se concentrează deja 
exclusiv asupra anului în curs, încă din luna ianu-
arie am putut observa efectele pozitive ale activităţii 
Grupului AFORTI în anul 2019.  Suntem mândri să 
ne regăsim pe locul 109 în prestigiosul clasament 
„Diamantele Forbes” la categoria firmelor cu ve-
nituri cuprinse între  5 şi 50 mln PLN, în care sunt 
evidenţiate întreprinderile din Polonia cu cea mai 
dinamică dezvoltare.  In acelaşi timp am avut şi ma-
rea onoare ca publicaţia Gazeta Giełdy i Inwestorów 
„Parkiet” (Revista Bursei şi a Investitorilor „Parkiet”) 
să includă societatea  Aforti Holding S.A. în cercul 
celor mai de perspectivă emitenţi ai pieţei NewCon-
nect. Aceste distincţii ne motivează pentru o muncă 
mai intensă şi, în primul rând, arată că strategia de 
dezvoltare de care am ales-o a fost justă, iar noi ne 
îndreptăm într-o direcţie bună. 
 
Intre timp, vă invităm să luaţi cunoştinţă de conţinu-
tul Buletinului Informativ al Grupului AFORTI pentru 
luna ianuarie şi să aflaţi rezumatul rezultatelor ope-
raţionale şi al vânzărilor,  în format video.

Klaudiusz Sytek
Președintele Consiliului   
de Administrație
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REZULTATELE DE VÂNZĂRI

Paweł Opoka
Vicepreședintele Consiliului 
 de Administrație

Ianuariea a adus multe schimbări în cadrul  Grupului  AFOR-
TI. O dată cu noul an am introdus o serie de inovaţii, pentru 
creşterea eficienţei vânzărilor în Societăţile noastre, printre 
care un nou sistem motivaţional  bazat pe ţeluri personale. 
In plus, am început o căutare activă a clienţilot, utilizând ele-
mente din domeniul marketingului on-line. Cred că schim-
bările introduse ne vor permite ca la finele anului să atingem 
un  volum de vânzări de care să fim mândri.  

Inceputul de an ne-a adus şi multe întâlniri  directe cu Clienţii, 
cu Investitorii şi cu Obligatarii   noştri. In timpul Intâlnirilor 
de Afaceri  FX  ne-am văzut cu aproape 100 de stakeholderi, 
cărora le-am împărtăşit din know-how-ul nostru financiar – 
printre altele, lucruri din domeniul schimbului valutar sau al 
modalităţilor moderne de  finanţare a întreprinderilor. .

In schimb, în februarie luăm startul la cea de-a douăsprezecea 
ediţie a Investor’s Day.  Pe parcursul a două săptămâni vom 
vizita şapte oraşe poloneze, unde ne vom întâlni cu stakehol-
deri de-ai noştri. Incepem acest ciclu pe 17 februarie la Varşo-
via  după care, în zilele următoare, vom merge la  Poznań, Kra-
ków, Katowice, Wrocław, Rzeszów şi Gdańsk.
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Valoarea microîmprumuturilor vândute (EUR)

AFORTI FINANCE POLONIA

În Ianuarie 2020, valoarea totală a 
împrumuturilor acordate în Polonia 
și România de către Aforti Finance a 
atins 130,603.28 EUR. Valoarea ce-
rerilor depuse a fost de 1,204,977.39 
EUR.

9 mln
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valoarea creditelor 
vândute
în 2019

www.afortifinance.ro

Valoarea valutei schimbate (EUR)

581 mln
EUR

valoarea cifrei de 
afaceri pe platforma 

 în 2019

AFORTI EXCHANGE

Valoarea totală a cifrei de afaceri pe 
platforma de schimb valutar în Polonia 
și România în Ianuarie 2020 a fost de 
23,718,242.2 EUR.

www.afortiexchange.ro
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Valoarea nominală a ordinelor de recuperare (EUR)

AFORTI COLLECTIONS

Valoarea nominală a ordinelor de re-
cuperare în Ianuarie 2020 s-a ridicat la 
4,226,868.99 EUR. Numărul ordinelor 
de recuperare a fost de 7.716 și a fost 
mai mare cu 71,47% față de Ianuarie 
2019.
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AFORTI FACTOR

În Ianuarie 2020, valoarea creanțe-
lor finanțate de Aforti Factor a fost de 
457,063.48 EUR.

Valoarea creanțelor finanțate (EUR)
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Grupul AFORTI

Mateusz Niemczyk
Vicepreședintele Consiliului 
 de Administrație

Inceputul anului 2020 este în Grupul  AFORTI unul foarte activ 
şi promiţător. In primul rând, s-au încheiat cu succes străda-
niile  Aforti Exchange de a obţine licenţa de Mică Instituţie 
de Plată.  Societatea este al 50-lea agent economic din ţară 
înscris în Registrul Comisiei de Supraveghere Financiară.  
Suntem mândri că o societate din cadrul Grupului  AFORTI 
face parte din comunitatea celor mai de perspectivă instituţii 
financiare ale ţării. După obţinerea licenţei în faţa Aforti Ex-
change s-au deschis noi perspective de dezvoltare. 

In luna ianuarie am înregistrat în mod oficial la Registrul 
Naţional Judiciar majorarea capitalului propriu al  Aforti Hol-
ding. Capitalul suplimentar a fost obţinut datorită noii emisii 
de acţiuni.  Mijloacele astfel dobândite vor fi folosite în prin-
cipal pentru a sprijini strădaniile noastre de a obţine licenţa 
EMI în Lituania. Dacă aceste acţiuni vor fi încununate de suc-
ces, atunci expansiunea peste hotare a Grupului AFORTI va fi 
semnificativ accelerată. 

In plus, din ianuarie sunt introduse în toate Societăţile Gru-
pului AFORTI modificări procedurale, al căror scop este să 
apropie modul de raportare pe care îl aplicăm, de Standar-
dele Internaţionale de Contabilitate.  Aplicarea acelui tip  de 
standarde va asigura pentru stakeholderii noştri o mai mare 
transparenţă a situaţiilor financiare ale firmelor din Grupul  
AFORTI.
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Aforti Holding S.A.
str. Chalubinskiego 8
00-613 Varșovia
+ 48 22 647 50 00
+ 48 22 647 50 05
biuro@aforti.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Grupa-Aforti-495331333902642/

