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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

w kwietniu niemal wszystkie europejskie gospodarki 
zaliczyły lockdown z powodu rozprzestrzeniającej się 
pandemii COVID-19. Wirus dotyka nie tylko ludzkie 
życia, ale i znacząco wpływa na wszystkie wskaźniki 
gospodarcze. Praktycznie każdego dnia dowiadujemy się 
o negatywnych wskaźnikach ekonomicznych i niestety, 
nawet pomimo powoli „odmrażanych” gospodarek, 
musimy spodziewać się negatywnych wyników jeszcze 
przez kilka miesięcy. 

Należy jednak pamiętać, że kiedy jedna część gospodarki 
traci, druga ma szansę, aby to wykorzystać. Dlatego w 
czasach kryzysu najlepiej radzą sobie przedsiębiorstwa 
mające zdywersyfikowane źródła przychodów. Tak 
jest właśnie u nas. Ze względu na niepewną sytuację 
gospodarczą zaostrzyliśmy naszą politykę udzielania 
pożyczek, co znacząco wpływa na wyniki AFORTI Finance. 
Jednak z drugiej strony, takie spółki, jak AFORTI Factor 
i AFORTI Collections mają obecnie znaczące wzrosty 
wyników operacyjno-sprzedażowych.

Działamy również bardzo aktywnie na rynkach 
międzynarodowych. Wierzymy, że obecną sytuację 
gospodarczą na świecie będziemy potrafili rozegrać na 
naszą korzyść. W związku z tym, w ubiegłym miesiącu 
podpisaliśmy list intencyjny w sprawie przejęcia spółki 
notowanej na głównym parkiecie London Stock Exchange. 
Dzięki temu będziemy mieli okazję upublicznić AFORTI 
Exchange na rynkach międzynarodowych, co pozwoli nam 
rozszerzyć działalność operacyjno-sprzedażową tej spółki 
oraz da nam nowe możliwości uzyskania finansowania.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dalszą częścią 
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI, w którym 
prezentujemy nasze aktualne wyniki operacyjno-
sprzedażowe oraz aktualne wydarzenia z życia Grupy. 
Ponadto, zachęcam do zapoznania się z materiałem wideo 
z kompleksowym podsumowaniem minionego miesiąca w 
Grupie AFORTI.
 

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Pomimo nieustannie rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, 
Grupa AFORTI w pełni prowadzi swoją działalność operacyjno-
sprzedażową. Wypracowane przez nas systemy i procedury okazały 
się skuteczne, dzięki czemu potrafiliśmy utrzymać efektywność 
pracy nawet w przypadku, kiedy odbywała się ona w większości w 
formie zdalnej.

Przede wszystkim należy docenić pracę wykonaną przez AFORTI 
Collections oraz AFORTI Factor. Te dwie spółki pokazały, że lockdown 
gospodarki jest dla nich szansą na rozwinięcie biznesu i w pełni to 
wykorzystują. Wartość zleceń windykacyjnych AFORTI Collections 
w kwietniu przekroczyła 68 mln PLN i była o 88 proc. większa niż 
w analogicznym okresie rok wcześniej. AFORTI Factor natomiast 
sfinansowała wierzytelności na kwotę przekraczającą 3,4 mln PLN, 
co jest rezultatem o ponad 101 proc. większym niż w kwietniu 2019 
roku. Te wyniki pokazują, że nawet pomimo zaostrzenia polityki 
pożyczkowej przez AFORTI Finance, płynność całej Grupy jest 
niezagrożona.

Z tego miejsca chciałbym również zaprosić Państwa na 13. edycję 
Investor’s Day. Tym razem, ze względu na pandemię COVID-19, 
spotkania przybiorą inną formę i zobaczymy się na konferencji online 
w dniach 18 i 19 maja. Podczas wideokonferencji przedstawimy 
szczegóły działalności Grupy AFORTI w czasach stanu zagrożenia 
epidemicznego oraz wskażemy nasze cele strategiczne na najbliższe 
miesiące.

http://www.aforti.pl
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Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)

AFORTI FINANCE

Na koniec kwietnia 2020 r. łączna wartość 
pożyczek udzielonych przedsiębiorcom 
przez AFORTI Finance wyniosła 2 219 
968,85 PLN. 

Łączna wartość wniosków pożyczkowych 
wyniosła 28 909 907,05 PLN.

2,2 mln
PLN

wartość  
sprzedanych  

pożyczek 
w IQ 2020 roku

www.afortifinance.pl

Wartość wymienionej waluty (PLN)

AFORTI EXCHANGE

Łączna wartość obrotu na platformie 
wymiany walut AFORTI Exchange w 
kwietniu 2020 r. wyniosła 94 329 519,24 
PLN.

Po czterech miesiącach br. łączna wartość 
obrotu na platformie wymiany walut 
AFORTI Exchange osiągnęła poziom 402 
809 377,18 PLN.

www.afortiexchange.pl

402,8 mln
PLN
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

AFORTI COLLECTIONS

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych 
w kwietniu 2020 r. wyniosła 68 171 856,59 
PLN. Stanowi to wzrost o 88,06% rok-
do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych 
wyniosła 14 588 i była wyższa o 63,74% w 
porównaniu do kwietnia 2019 r.

W ujęciu narastającym, po czterech 
miesiącach 2020 r. wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 
189 320 459,29 PLN, co oznacza wzrost 
o 33,81 procent. Jednocześnie nastąpił 
wzrost o 68,68 proc. liczby zleceń do 44 
849.

189,3
mln
PLN

wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych  
w IQ i Im. IIQ 2020 roku 11,8 mln

PLN

wartość   
sfinansowanych 
wierzytelności  
w IQ i Im. IIQ 2020 roku

AFORTI FACTOR

W kwietniu 2020 r. wartość sfinansowanych 
wierzytelności przez AFORTI Factor 
wynosiła  3 444 389,01 PLN i była wyższa o 
101,34% niż przed rokiem.

Narastająco, po czterech miesiącach br. 
AFORTI Factor sfinansowała łącznie 11 768 
512,15 PLN wierzytelności.

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

www.aforticollections.pl

www.afortifactor.pl
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Program Lojalnościowy AFORTI Exchange

Wymieniaj jak zawsze, zyskuj jak nigdy wcześniej.

i zbieraj punkty
Wymieniaj punkty

na nagrodyna platformie
AFORTI Exchange

1000 PLN, otrzymujesz 1 punkt.
na rozmaite nagrody!

Exchange.

Zdobywasz punkty w przejrzysty 
sposób
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http://www.aforti.pl
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GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Obecna sytuacja na świecie dla wielu branż oznacza spowolnienie, 
jednakże z pewnością nie dotyczy to Grupy AFORTI. Miniony 
miesiąc w naszej Grupie był bardzo intensywny i mam nadzieję, że te 
działania pozwolą nam dalej rozwijać się zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami.

Obecnie intensywnie pracujemy nad dopuszczeniem do obrotu 
na rynku NewConnect akcji AFORTI Holding S.A., które zostały 
wyemitowane w 2019 roku. Ponadto, Zarząd wraz z Radą Nadzorczą 
AFORTI Holding S.A. przyjął uchwały pozwalające na skup akcji 
własnych. Podjęliśmy te działania, ponieważ wierzymy, iż bieżąca 
wycena akcji spółki nie odzwierciedla ich godziwej wartości. Biorąc 
pod uwagę nasze wyniki operacyjno-sprzedażowe oraz sytuację 
rynkową, obecna wycena rynkowa akcji jest niezwykle atrakcyjna, 
dlatego w tej sytuacji skup akcji własnych leży zarówno w interesie 
Grupy AFORTI, jak i wszystkich naszych Interesariuszy.

Chciałbym również poinformować, że zespół AFORTI Holding 
wzmocnił doświadczony specjalista ds. relacji inwestorskich – 
Pan Marcin Borowik. Jestem przekonany, że jego wykształcenie 
oraz bogata praktyka w obsłudze spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych pozwoli nam wznieść naszą komunikację 
z Inwestorami na nowy, wyższy poziom.
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AFORTI SupPORT
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Sponsorujemy

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

Rozwój pandemii COVID-19 na całym świecie spowodował, że 
wszystkie podmioty zaangażowane w Sponsoringowy Projekt 
Sportowy Grupy AFORTI musiały wstrzymać swoją działalność. 
Jednakże po długich tygodniach braku informacji, w ostatnim 
tygodniu kwietnia oficjalnie ogłoszono termin wznowienia rozgrywek 
piłkarskich oraz żużlowych. 

Na specjalnej konferencji Prezesa Rady Ministrów oraz Minister 
Sportu ogłoszono, iż polska ekstraklasa wznowi rozgrywki w ostatni 
weekend maja. Wraz z początkiem miesiąca rozpoczęto natomiast 
procedurę sanitarną w Lechu Poznań i jeżeli klub przejdzie przez nią 
pomyślnie, będzie mógł rozpocząć przygotowania do wznowienia 
sezonu. Pierwszym rywalem Kolejorza po przerwie spowodowanej 
pandemią będzie Legia Warszawa.

Nieco więcej wiadomo również na temat wznowienia sezonu 
żużlowego. Główna Komisja Sportu Żużlowego po wielokrotnych 
rozmowach z klubami ustaliła, iż rozgrywki 1. LŻ zostaną 
zainaugurowane w połowie lipca. Najprawdopodobniej spotkania 
odbędą się bez obecności kibiców na trybunach, jednak w zamian 
tego wszystkie mecze będą transmitowane w telewizji. Obecnie kluby 
debatują nad nowym regulaminem rozgrywek, a więcej szczegółów 
odnośnie kształtu ligi powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

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


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

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