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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

z polskiej gospodarki spływają coraz to bardziej pozytywne 
dane. Stopniowe znoszenie obostrzeń wyraźnie poprawiło 
nastawienie Polaków, ale przede wszystkim gospodarka 
podnosi się po lockdownie. Co prawda, powrót do poziomu 
sprzed pandemii wszystkim zajmie jeszcze wiele miesięcy, 
jednak zdecydowanie widać już pierwsze pozytywne 
wyniki.

Najbliższe miesiące pokażą również, które biznesy były 
budowane z pomysłem i rozwagą. Historia pokazuje, 
że wiele firm nie jest w stanie przetrwać czasu kryzysu. 
Natomiast dla innych jest to szansa na jeszcze szybszy 
rozwój. Wierzę, że Grupa AFORTI wykorzysta ten czas i z 
miesiąca na miesiąc będziemy bliżej naszego celu, jakim 
jest zostanie najsilniejszym holdingiem finansowym w 
Europie Środkowo-Wschodniej.

W związku z naszymi ambitnymi planami, miło mi 
poinformować, że w minionym miesiącu podpisaliśmy list 
intencyjny w sprawie zakupu zagranicznego podmiotu, 
dzięki któremu uzyskamy licencję EMI. W ten sposób 
zrealizujemy nasz cel strategiczny, pozwalający nam na 
szerszą ekspansję zagraniczną Grupy AFORTI. Jednakże 
mówiąc o przyszłości, nie możemy zapomnieć o czasie 
rzeczywistym. Ten jest dla nas również pozytywny. Nasze 
wyniki operacyjno-sprzedażowe są zadowalające, a w 
szczególności może cieszyć dynamiczny rozwój AFORTI 
Collections.

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

Obserwując obecną sytuację na świecie, można mieć pewnego 
rodzaju dysonans. Z jednej strony widząc ruch na ulicach można 
odnieść wrażenie, że świat wrócił do normalności. Z drugiej jednak 
strony, ciągle należy pamiętać o panujących obostrzeniach, które 
wielu sektorom utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. 
To wszystko ma realny wpływ zarówno na polską, jak i światową 
gospodarkę.

Nas jednak cieszy, że pomimo ciągle panujących obostrzeń, wyniki 
operacyjno-sprzedażowe Grupy AFORTI są naprawdę zadowalające. 
W dalszym ciągu poprzez AFORTI Finance sondujemy obecny 
potencjał rynku pożyczkowego i wierzymy, że już niedługo wolumen 
udzielanych przez nas pożyczek wróci do normalnych wielkości. 
Równocześnie widzimy coraz większe zainteresowanie usługami 
AFORTI Factor, a wszystko dzięki temu, iż to właśnie faktoring w 
czasach ochłodzenia gospodarki jest dla przedsiębiorców jedną z 
bardziej przystępnych form finansowania działalności.

Jednakże mówiąc o naszych czerwcowych wynikach, nie sposób 
nie docenić pracy wykonywanej przez AFORTI Collections. Pomimo 
kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 nasza spółka 
windykacyjna każdego miesiąca notuje bardzo dobre wyniki. Tutaj 
warto podkreślić, że wartość nominalna zleceń windykacyjnych w 
pierwszym półroczu 2020 roku osiągnęła poziom ponad 310 mln 
PLN, co jest wynikiem niemal o 30 proc. lepszym niż ten uzyskany w 
analogicznym okresie rok wcześniej. 

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

AFORTI Finance

W czerwcu 2020 r. wartość pożyczek 
udzielonych przez AFORTI Finance 
osiągnęła wartość 237 969,32 PLN. 
Wartość złożonych wniosków wyniosła  
5 709 673,91 PLN.

Na koniec czerwca 2020 r. łączna wartość 
pożyczek udzielonych przedsiębiorcom 
wyniosła 2 561 010,00 PLN. Łączna 
wartość wniosków pożyczkowych 
wyniosła 40 325 208,28 PLN.

2,6 mln
PLN

wartość  
sprzedanych  

pożyczek 
od początku 2020 roku

www.afortifinance.pl

Wartość wymienionej waluty (PLN)

AFORTI Exchange

Wartość obrotu na platformie wymiany 
walut w czerwcu 2020 r. wyniosła 122 757 
140,29 PLN.

Po sześciu miesiącach br. łączna wartość 
obrotu na platformie wymiany walut 
osiągnęła poziom 600 841 301,07 PLN.

www.afortiexchange.pl

600,8 mln
PLN

wartość obrotu  
na platformie   

od początku 2020 roku
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

AFORTI Collections

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych 
w czerwcu 2020 r. wyniosła   70 201 272,86 
PLN. Stanowi to wzrost o 38,24% rok-
do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych 
wyniosła 26 826 i była wyższa o 421,50% w 
porównaniu do czerwca 2019 r.

W ujęciu narastającym, po sześciu 
miesiącach 2020 r. wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom   
310 200 339,39 PLN, co oznacza wzrost 
o 28,97 procent. Jednocześnie nastąpił 
wzrost o 122,87% liczby zleceń do 94 210.

310,2
mln
PLN

wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych  
od początku 2020 roku 17,3 mln

PLN

wartość   
sfinansowanych 
wierzytelności  
od początku 2020 roku

AFORTI Factor

W czerwcu 2020 r. wartość sfinansowanych 
wierzytelności przez AFORTI Factor 
wynosiła 2 603 591,33 PLN.

Po sześciu miesiącach br. AFORTI Factor 
sfinansowała łącznie   17 271 740,57 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
https://afortiexchange.pl/register


GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Z dumą przyznaję, że w czasie, kiedy w prasie można przeczytać 
o kiepskiej kondycji polskich firm, Grupa AFORTI krok po kroku 
realizuje zamierzoną strategię rozwoju. W czerwcu podpisaliśmy 
list intencyjny w sprawie zakupu zagranicznego podmiotu, który 
będzie dla nas najszybszą możliwą drogą do uzyskania licencji EMI. 
Ponadto kontynuujemy pracę nad procesem upublicznienia AFORTI 
Exchange na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Dzięki 
tym działaniom w ciągu najbliższych kilku miesięcy powinniśmy 
zyskać nowe możliwości dotyczące ekspansji zagranicznej Grupy 
AFORTI.

W minionym miesiącu odbyło się również Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono wyniki AFORTI Holding za 
2019 rok oraz wyrażono zgodę na skup akcji własnych przez spółkę. 
Co więcej, Grupa AFORTI w ostatnim czasie pozyskała nowego 
inwestora - Pana Januarego Ciszewskiego, który jest uznaną postacią 
na polskim rynku kapitałowym. Doświadczenie oraz wsparcie 
finansowe zapewnione przez Pana Ciszewskiego zapewni Grupie 
AFORTI możliwość dalszego rozwoju i realizowania założonych 
celów strategicznych.

W czerwcu mieliśmy okazję zaprezentować Grupę podczas 
specjalnego, europejskiego roadshow na platformie V-Next. Jako 
jedna z nielicznych polskich firm dostaliśmy szansę pokazania się 
przed chińskimi inwestorami, którzy poprzez platformę V-Next 
szukają firm z branży fintech, posiadających największy potencjał 
biznesowy. Efekty tej prezentacji powinniśmy poznać w najbliższym 
czasie, o czym będziemy informować w kolejnych Biuletynach 
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AFORTI SupPORT
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Sponsorujemy

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

W naszym Sponsoringowym Projekcie Sportowym nieustannie 
widać negatywne skutki pandemii COVID-19. W dalszym ciągu nie 
wystartowały rozgrywki 1. Ligi Żużlowej, przekładane są imprezy 
driftingowe oraz brakuje imprez pływackich. Praktycznie jedynym 
sponsorowanym przez nas podmiotem, który w czerwcu regularnie 
występował był Lech Poznań.

Należy jednak przyznać, że kalendarz Kolejorza w minionym miesiącu 
był niezwykle intensywny i okazał się prawdziwym sprawdzianem 
formy zespołu po blisko trzymiesięcznej przerwie w rozgrywkach. 
W ciągu miesiąca Lech Poznań rozegrał sześć ligowych kolejek i co 
najważniejsze, w żadnej z nich nie zaznał goryczy porażki. Poznaniacy 
trzykrotnie wygrali oraz zaliczyli trzy remisy, dzięki czemu na koniec 
czerwca w ligowej tabeli zajęli trzecią pozycję. Ponadto, Lech ciągle 
walczy o Puchar Polski, ponieważ znajduje się w półfinale tych 
rozgrywek.

Wiele dzieje się również w GTM Starcie Gniezno. Co prawda 
rozgrywki 1. Ligi Żużlowej jeszcze nie wystartowały, ale zawodnicy 
z pierwszej stolicy Polski intensywnie przygotowują się do startu 
tych rozgrywek, który nastąpi 12 lipca. Podczas inauguracji sezonu 
sponsorowany przez nas GTM Start Gniezno zmierzy się na wyjeździe 
z Apatorem Toruń, który jest głównym faworytem do wygrania ligi.

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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