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Szanowni Państwo,
pierwszy

kwartał

mija

pod

znakiem

konsekwentnie

realizowanej strategii, przyjętej w ubiegłym roku przez naszą
Grupę. W związku z tym możemy mówić o kolejnym
sukcesie Aforti Exchange – spółka utrzymuje wysoki wzrost
wartości obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu
z rokiem 2016. Wyniki operacyjno-sprzedażowe świadczą
o dynamicznym rozwoju Grupy, której podmioty nie zwalniają

tempa. Aforti Finance zanotowała w minionym miesiącu
rekordowe wartości udzielonych pożyczek – wyniki są aż
pięciokrotnie wyższe niż przed rokiem!
Chcielibyśmy Państwu podziękować nie tylko za zaufanie,
lecz także za wiarę w pomyślny rozwój naszej Grupy.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by nasi Klienci
byli w pełni usatysfakcjonowani. Już teraz, współpracując z
nami, zyskujecie na przyszłość!

Klaudiusz Sytek,
Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Wyniki sprzedażowe
W lutym Aforti Finance udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Należy zauważyć, że wartość złożonych
wniosków wyniosła 6,4 mln zł, zatem spółka zanotowała aż pięciokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w

2016 roku. Tak znacząca poprawa wyników jest rezultatem wyższej gotowości operacyjnej czterech oddziałów Aforti
Finance, działających w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. „Rozważymy podjęcie kroków w kierunku bardziej
dynamicznego rozwoju sieci oddziałów własnych” – zapowiada Prezes Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiusz Sytek.
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Wartość udzielonych pożyczek ( w
tys.)

Wartosć złożonych wniosków o
udzielenie pożyczki ( w tys.)

Luty 2016 r

Luty 2017 r

Liczna złożonych wniosków o
udzielenie pożyczki w szt.)

Aforti Finance S.A. z kwartału na kwartał notowała skokowy wzrost wartości udzielonych pożyczek. Lipiec 2016
roku był punktem kulminacyjnym – wówczas to Grupa przyjęła strategię na lata 2016-2018 i podjęła działania
związane z budową własnej sieci sprzedaży. W grudniu ruszył pilotażowy oddział w Warszawie, który w ostatnim
miesiącu ubiegłego roku udzielił pożyczek na kwotę ponad 1 mln zł. Wyniki sprzedażowe za pierwsze 2 miesiące
2017 roku pokazują konsekwencję w realizacji przyjętej strategii.

Wartość sprzedanych mikropożyczek
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Wyniki sprzedażowe
Spółka Aforti Exchange – oferująca usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej – ponownie
zanotowała znaczący wzrost obrotów, które w lutym wyniosły 4 mln euro. Oznacza to, że wartość obrotów aż trzykrotnie
przekroczyła wynik z lutego 2016r. Biorąc pod uwagę miniony rok, obroty na platformie sięgnęły 28,9 mln euro.
Natomiast tylko w styczniu i lutym 2017 roku wartość ta wyniosła ponad 10,2 mln euro. Prezes Zarządu Klaudiusz Sytek
przyznaje, że prognozy są dla spółki pomyślne: „Oczekujemy, iż wartość obrotów sukcesywnie będzie rosnąć, zwłaszcza
że luty, mimo że krótszy, był lepszy niż grudzień – rekordowy miesiąc w 2016r.”.
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Wartość obrotu na platformie wymiany walut (w tys.€ )
Luty 2016 r.

Luty 2017r.

W 2016 roku to wrzesień był kluczowym miesiącem dla Aforti Exchange. Wówczas spółka rozpoczęła wdrażanie
innowacyjnego systemu wymiany walut na swojej platformie. Już w listopadzie platforma Aforti Exchange
przekroczyła okrągłą sumę 100 mln zł przychodu! Również we wrześniu rozpoczęła się rejestracja Spółek zależnych
Aforti Exchange Romania oraz Aforti Exchange Bulgaria. Rok 2017 przyniósł spółce ponad 10,2 mln euro obrotu
(w całym 2016r. wartość ta wyniosła 28,9 mln euro), co stanowiło prawie trzykrotnie wyższą wartość niż
w analogicznym okresie 2016 roku.

Wartość wymienionej waluty (EUR)
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Wyniki sprzedażowe
Spółka

Aforti

Collections

zanotowała

prawie

1,7

mln

zł

wartości

nominalnej

zleceń

windykacyjnych.

W porównaniu ze styczniem oznacza to spadek wyników o 66 procent. Redukcja ta wiąże się z obecną
koncentracją działalności spółki na odzyskiwaniu należności, co faktycznie legło u podstaw jej powstania.
Jak zauważa prezes Zarządu Grupy Klaudiusz Sytek: „Obecny wynik jest dobry i uzupełnia portfel zleceń spółki”.
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (w
tys.)
Styczeń 2017 r.

Liczba zleceń windykacyjnych (w szt. )
Luty 2017 r.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w październiku 2016 roku. Wkrótce pozyskała pierwsze zlecenia, a ich wartość
nominalna przekroczyła 1mln zł w pierwszym niepełnym miesiącu działania Spółki! Ruszyła nowa strona
internetowa, po czym zainicjowano kampanię sprzedaży usług w sektorze B2B. Wraz z końcem roku Aforti
Collections zwiększyła zatrudnienie windykatorów terenowych, tym samym obejmując swoim zasięgiem obszar całej
Polski. Obecnie Aforti Collections może się pochwalić wartością zleceń na poziomie prawie 28 mln zł co daje prawie
16,5 tys szt zleceń windykacyjnych!
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Aktualności
„Idziemy własną drogą i konsekwentnie budujemy biznes
bazujący na dobrych produktach i jak najlepiej dopasowanych
do potrzeb
naszych klientów.
Mogę z całą pewnością podkreślić,
że jako Aforti Holding nie
chcemy
nikogo
naśladować”.
Filozofię grupy Kapitałowej
Aforti Holding S.A. przedstawia
Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
Paweł Opoka. Do obejrzenia
zapraszamy tutaj !

Aktualności
Prezes Zarządu Klaudiusz Sytek był gościem programu inwestorzy.tv, w którym opowiadał
o rekordowym dla grupy IVQ 2016r. i równie dobrym styczniu 2017r. oraz o kontynuacji
dynamicznego wzrostu. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!

„Nie będzie polskiego Lehman Brothers” – wywiad z Prezesem

Zarządu

Klaudiuszem

Sytkiem

www.jagielloński24.pl

www.afortiholding.pl

dostępny

na

portalu

Aktualności
 Luty to kolejny rekordowy miesiąc spółki Aforti Finance. Zanotowaliśmy dynamiczny wzrost –
zarówno liczbowy, jak i wolumenowy – sprzedaży pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Do naszej spółki wpłynęły 162 wnioski pożyczkowe, czyli tyle, ile wpływało kwartalnie w 2016
roku. W porównaniu ze styczniem Aforti Finance osiągnęła w lutym wzrost o 52%.
 Uruchomiliśmy ponad 1,6 mln zł pożyczek – to o ponad 33 proc. więcej wypłaconego wolumenu

w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast wolumen uruchomiony w 2017r. (styczeńluty) dorównuje temu uruchomionemu w całym 2016 roku.
 4 Oddziały działające w Aforti Finance, w których powoli kończymy rekrutację, nabierają tempa
wzrostu, co prognozuje dalsze wzrosty. Przed nami okres wejścia Oddziałów na pełne obroty,

będzie to owocowało jeszcze lepszymi wynikami sprzedażowymi.

O rozbudowie sieci sprzedaży Aforti Finance S.A. opowiada
Katarzyna Wieczorek Dyrektor Zarządzająca Sprzedażą. Do
obejrzenia wywiadu zapraszamy tutaj !

www.afortifinance.pl

Aktualności


W lutym wprowadziliśmy kilka znaczących udogodnień dla naszych Klientów
korzystających z platformy wymiany walut Aforti Exchange. Należy do nich m.in.
łączenie posiadanych profili, dzięki czemu można zarządzać wieloma kontami.



W nadchodzącym czasie planujemy wprowadzenie kolejnych par walutowych w

powiązaniu z rumuńskim lejem oraz bułgarskim lewem.

O nowych funkcjonalnościach na platformie wymiany walut Aforti

Exchange, crossach walutowych oraz nadchodzących wydarzeniach
na rynku opowiada Dyrektor ds. Rynków Finansowych Marek Paciorkowski.
Zapraszamy do obejrzenia !
www.afortiexchange.pl

Aktualności



Aforti Collections podpisała umowy NDA z dwoma
Klientami, których działalność należy do wiodących na rynku
pożyczkowym.



W ostatnim czasie nastąpiła znacząca rozbudowa Działu
Prawnego. Wpłynęło to na rozszerzenie oferty o windykację
przedsądową i sądową, co przełoży się na zwiększenie
wachlarza dostępnych usług.



Spółka

Aforti

Collections

pozyskała

kolejnych,

doświadczonych pracowników do Działu Windykacji B2C.
Dzięki temu obsługa naszych Klientów stanie się jeszcze
bardziej skuteczna.

O najbliższych planach Aforti Collections opowiada
Paweł Opoka Członek Rady Nadzorczej.

www.aforticollections.pl

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. +48 22 647 50 00
fax. +48 22 205 08 19
email: biuro@afortiholding.pl
www.afortiholding.pl

