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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

miło mi przedstawić Biuletyn Informacyjny po trzech 
kwartałach 2020 roku. Chociaż ostatnie miesiące są ciężkie 
dla światowych gospodarek ze względu na panującą 
pandemię COVID-19, to w Grupie AFORTI nie odczuwamy 
jej negatywnych efektów i dalej ciężko pracujemy, aby 
realizować założone cele biznesowe.

Obecnie skupiamy się na trzech filarach działalności Grupy 
AFORTI i jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników. 
Już teraz mogę przekazać, że AFORTI Collections we 
wszystkich wskaźnikach, które jesteśmy w stanie dzisiaj 
podać osiągnęło lepsze rezultaty niż w całym 2019 roku. To 
pokazuje, jak duży potencjał obecnie ma rynek zarządzania 
należnościami oraz przede wszystkim, jak potrafimy to 
wykorzystać. Do swoich rekordów w poszczególnych 
wskaźnikach działalności operacyjnej zbliżają się również 
AFORTI Exchange oraz AFORTI Factor, co zwiastuje, że 
pomimo czasów pandemii, 2020 rok może być dla nas 
bardzo dobry pod względem biznesowym.

Warto jednak podkreślić, iż działalność Grupy AFORTI 
to nie tylko rynek polski. Wkładamy wiele pracy w to, by 
rozwijać swoją markę na arenie międzynarodowej. W 
ostatnich tygodniach skupiliśmy się na porządkowaniu 
naszych struktur oraz usprawnieniu poszczególnych 
procesów, które przybliżają AFORTI Exchange do 
upublicznienia na London Stock Exchange. W związku z 
tym, miło mi poinformować, że nowym Prezesem Zarządu 
AFORTI Exchange oraz CEO AFORTI PLC został Piotr 
Królikowski. Wspierać go w międzynarodowym rozwoju 
tej spółki będą nowi menedżerowie w naszej Grupie – Pan 
Przemysław Ślęzak oraz Pan Marcin Grabiszewski.

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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https://youtu.be/jQQoVfrYEDM
https://youtu.be/jQQoVfrYEDM
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

W cyklu życia spółek giełdowych, wrzesień jest jednym z 
najważniejszych okresów w roku. To właśnie w tym miesiącu 
zamykamy trzeci kwartał. Zazwyczaj już wtedy jesteśmy w stanie 
oszacować, w jaki sposób będzie wyglądał cały rok w wykonaniu 
poszczególnych spółek oraz przede wszystkim, to właśnie wtedy 
można wypracować ważny kapitał, który pozwoli nastawić się na 
pozytywne zamknięcie roku.

W przypadku Grupy AFORTI, miniony miesiąc okazał się być 
bardzo dobrym. Przede wszystkim pokazaliśmy, że dzięki sprawnym 
decyzjom potrafiliśmy pokierować naszą działalnością operacyjną 
w taki sposób, iż narastająca niepewność w gospodarce nie ma na 
nasze wyniki aż tak dużego wpływu, jak ma to miejsce w przypadku 
wielu innych instytucji finansowych.

Przede wszystkim zwracam Państwa uwagę na to, aby przyjrzeć się 
bliżej spółce AFORTI Collections. Już teraz możemy powiedzieć, że po 
trzech kwartałach 2020 roku przebiliśmy wyniki z całego 2019 roku. 
Mowa tutaj m.in. o wartości nominalnych zleceń windykacyjnych 
czy liczbie pozyskanych zleceń. Wraz z kolejnymi dniami będziemy 
w stanie szerzej spojrzeć na wyniki tejże spółki, jednakże wiele 
wskazuje na to, iż przebijemy cały 2019 rok pod każdym względem.

Wrzesień pokazał również siłę drzemiącą w AFORTI Exchange, 
w szczególności w kontekście rynku polskiego. Wskazuje na to 
m.in. fakt, iż tylko w trzecim kwartale wartość obrotu na platformie 
wymiany walut osiągnęła taką samą wartość jak przez całe pierwsze 
półrocze 2020 roku. Jest to bardzo dobry prognostyk dla dalszej 
działalności operacyjnej tej spółki w kraju, jak i jej ekspansji na inne 
europejskie rynki.

http://www.aforti.pl


AFORTI Exchange
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Wartość wymienionej waluty (PLN)

Wartość obrotu na platformie 
wymiany walut we wrześniu 2020 r. 
wyniosła 216 922 811,64 PLN.

Po dziewięciu miesiącach bieżącego 
roku łączna wartość obrotu na 
platformie wymiany walut osiągnęła 
poziom 1 225 024 197,38 PLN.

www.afortiexchange.pl
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AFORTI Collections
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych we wrześniu 2020 
r. wyniosła   82 449 711,28 PLN. 
Stanowi to wzrost o 294,95% 
rok-do-roku. Liczba zleceń 
windykacyjnych wyniosła 21 
213 i była wyższa o 366,73% w 
porównaniu do września 2019 r.

W ujęciu narastającym, po 
dziewięciu miesiącach 2020 
r. wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych osiągnęła poziom   
515 991 748,51 PLN, co oznacza 
wzrost o 60,74%. Jednocześnie 
nastąpił wzrost o 118,52% liczby 
zleceń do 144 879. www.aforticollections.pl
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AFORTI Factor
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Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

We wrześniu 2020 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności 
przez AFORTI Factor wynosiła 2 
199 873,36 PLN.

Narastająco, po dziewięciu 
miesiącach bieżącego roku 
AFORTI Factor sfinansowała 
łącznie  23 761 666,64 PLN 
wierzytelności.

www.afortifactor.pl

23,8 mln
PLN

wartość   
sfinansowanych

wierzytelności  
od początku 2020 roku

10 536 240

12 678 890

7 063 130

8 324 123
8 947 617

6 400 039

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

IIQ2019 IIIQ2019 IVQ2019 IQ2020 IIQ2020 IIIQ2020

http://www.aforti.pl
http://www.afortiexchange.pl


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

Plany Grupy AFORTI na 2020 rok są bardzo ambitne, w związku z 
czym wrzesień był niezwykle intensywny. W szczególności bardzo 
dużo wydarzyło się w kontekście międzynarodowej ekspansji marki 
AFORTI. Przede wszystkim warto wspomnieć, że zmieniona została 
strona listu intencyjnego w sprawie zakupu cypryjskiego podmiotu 
z licencją EMI (E-Money Institution). Obecnie formalnie dotyczy on 
AFORTI PLC, a nie jak to miało miejsce wcześniej, AFORTI Holding. 
Jednakże w żaden sposób nie spowoduje to wydłużenia prac nad 
tym projektem.

Ponadto w minionym miesiącu wraz z brytyjskim brokerem oraz 
prawnikami przygotowaliśmy szereg materiałów dla potencjalnych 
inwestorów w Wielkiej Brytanii. Pozyskanie dodatkowego kapitału 
przyspieszyłoby zarówno prace nad upublicznieniem aktywów 
AFORTI Exchange na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, 
jak i umożliwiłoby szerszą ekspansję zagraniczną AFORTI w oparciu 
o oczekiwaną licencję EMI. Pierwsze spotkania z zainteresowanymi 
podmiotami zaplanowane są już na październik.

W związku z zaawansowanymi pracami związanymi z projektem 
EMI, prowadzimy szereg działań mających na celu uporządkowanie 
struktur spółek Grupy AFORTI oraz usprawniamy funkcjonujące 
w nich procesy. Na mocy tych zmian, Pan Piotr Królikowski objął 
funkcję Prezesa Zarządu AFORTI Exchange oraz CEO AFORTI 
PLC W rozwoju AFORTI Exchange zarówno na rynku polskim, jaki 
europejskim będą go wspierać nowo pozyskani menedżerowie z 
bogatym doświadczeniem w branży finansowej – Pan Przemysław 
Ślęzak oraz Pan Marcin Grabiszewski.

Co więcej, we wrześniu uplasowaliśmy pierwszą zagraniczną emisję 
obligacji AFORTI Holding. Udało się tego dokonać w rekordowym 
czasie oraz z dużą nadsubskrypcją. Dzięki temu zabiegowi 
pozyskaliśmy 2 mln PLN, które w całości zostaną przeznaczone na 
rozwój biznesu w Rumunii.
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AFORTI SupPORT
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Sponsorujemy

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

Wrzesień był bardzo intensywnym okresem w naszym 
Sponsoringowym Projekcie Sportowym. Przełom lata i jesieni to 
symboliczny znak decydującej fazy sezonu sportów motorowych. 
Dlatego za GTM Startem Gniezno oraz AFORTI Yujin Drift Team 
bardzo ważny miesiąc.

Przede wszystkim warto docenić doskonałą formę GTM Startu 
Gniezno. Żużlowcy z pierwszej stolicy Polski po raz kolejny pokazują, 
że rozpędzają się wraz z biegiem sezonu. O ile na początku 
rozgrywek bardzo dobre wyniki przeplatały się z wpadkami, tak teraz 
Start ustabilizował formę na bardzo wysokim poziomie. We wrześniu 
gnieźnianie nie zaznali porażki i pewnie wygrali wszystkie spotkania. 
Co więcej, w każdym z meczów zdominowali swoich rywali i już 
zaledwie po kilku biegach można było przewidzieć ich zwycięstwo. 
Obecnie zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli, jednakże ciągle 
mają szansę na to, aby zakończyć sezon z tytułem wicemistrza 
eWinner 1. Ligi Żużlowej.

Natomiast nieco mniej okazały okres ma za sobą drugi, wspierany 
przez Grupę AFORTI podmiot – AFORTI Yujin Drift Team. Nasi 
drifterzy wystartowali w Driftingowym Pucharze Toru Jastrząb i 
niestety nie były to dla nich dobre zawody. O ile osiągnięte wyniki 
były bardzo dobre – zwycięstwo w kwalifikacjach i zajęcie przez 
naszych zawodników kolejno 5. i 7. miejsca w klasyfikacji generalnej, 
tak niestety zespół miał dużo problemów technicznych, przez co 
resztę miesiąca musiał spędzić na renowacji samochodów przed 
finałową rundą cyklu Drift OPEN, w którym AFORTI Yujin Drift Team 
ciągle liczy się w walce o końcowe zwycięstwo.

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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