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Szanowni Państwo,
W Państwa ręce przekazujemy nasz pierwszy biuletyn informacyjny
Grupy Aforti Holding S.A. W trosce o dobro naszych Inwestorów i
Inwestorek, Klientów i Klientek oraz Współpracowników chcemy
zapewnić Państwu wygodny dostęp do najważniejszych informacji
na temat naszej Spółki.
Kolejny udany miesiąc za nami. Wrzesień był wyjątkowy
zarówno dla Aforti Finance jak i Aforti Exchange – obie Spółki
zanotowały świetne wyniki.
Krok po kroku zbliżamy się do zrealizowania celów
wyznaczonych w lipcu: Aforti Exchange Romania and Bulgaria są
w trakcie finalizacji rejestracji; swoją działalność rozpoczęła firma
windykacyjna Aforti Collections S.A. należąca do Grupy Aforti
Holding. Pozostajemy również dumnym sponsorem premium
drużyny piłkarskiej Lech Poznań.
Mamy nadzieję, że lektura niniejszego biuletynu pozwoli
Państwu w lepszy sposób poznać naszą działalność oraz stanie
się okazją dla wyrażenia przez nas podziękowania za zaufanie,
którym nas Państwo obdarzyli.
Klaudiusz Sytek,
Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych
Aforti Finance S.A. zajmująca się mikropożyczkami dla małych i
średnich przedsiębiorstw we wrześniu 2016 r. udzieliła pożyczek o
łącznej wartości 230 tys. zł – był to wynik lepszy aż o ok 110%
względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. Od początku roku
firma udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2 262 tys. zł, co stanowi
wzrost o 96%. We wrześniu 2016 r. wartość złożonych wniosków była
porównywalna z tym samym okresem w całym zeszłym roku i
wyniosła 2 680 tys. zł. Natomiast liczba złożonych wniosków wzrosła
rok do roku o 5%.
AFORTI Finance S.A.
01.09.2016 –
30.09.2016

01.09.2015 –
30.09.2015

zmiana %

01.01.2016 –
30.09.2016

01.01.2015 –
30.09.2015

zmiana %

Wartość udzielonych pożyczek (w tys. zł)
230,59

110,00

109,63%

2 261,88

1 156,00 95,66%

Wartość złożonych wniosków o udzielenie pożyczki (w tys. zł)
2 680,72

2 749,00

-2,48%

17 469,27

10 889,00 60,43%

444

401 10,72%

Liczba złożonych wniosków o udzielenie pożyczki (w szt.)
77

73

5,48%

Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych

We wrześniu 2016 r. Spółka Aforti Exchange świadcząca
usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy
internetowej zanotowała wartość obrotu na poziomie
2 810 tys. EUR – była ona wyższa o 110% w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku.

AFORTI Exchange Sp. z o.o.
01.09.2016 –
30.09.2016

01.09.2015 –
30.09.2015

zmiana %

01.01.2016 –
30.09.2016

01.01.2015 –
30.09.2015

zmiana %

Wartość obrotu na platformie wymiany walut (w tys. euro)
2 810,08

1 336,93

110,19%

18 941,12

13 347,91

41,90%

Aktualności
5 września
Zawiązana została Spółka Zależna Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie,
Spółka świadczy usługi windykacyjne, zakupuje pakietów wierzytelności oraz
inkasa należności. Zawiązanie Spółki jest elementem realizowania strategii
rozwoju przejętej przez Zarząd Aforti Holding S.A. w dniu 14 lipca 2016r.
22 września
Rada Nadzorcza Aforti Holding S.A. uzupełniła swój skład o p. Macieja
Stańczuka, który jest absolwentem SGPiS w Warszawie na wydziale Handlu
Zagranicznego, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Getyndze oraz Wydziału
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu w Mannhein. W
latach 2006-2007 ukończył Advanced Management Programme, IESE
(Barcelona). Odbył również liczne szkolenia w kraju i zagranicą związane z
finansami, bankowością i energetyką. W latach 1990-1993 był związany z
Polskim Bankiem Rozwoju S.A. w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds.
Ekonomicznych, a następnie awansował na Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem
Kredytowym oraz pełnił funkcję Członka Zarządu Banku. W latach 1993-2013
współpracował z WestLB w Düsseldorfie będąc Prezesem Zarządu WestLB Bank
Polska. W 2015 r. był Członkiem Zarządu Sferia S.A., a od 2016 pełni tą funkcję
w Tines S.A.

Aktualności
29 września
Ruszyła budowa nowej strony internetowej
Aforti Holding S.A. Strona będzie miała prostą,
przyjazną i funkcjonalną strukturę oraz intuicyjną
nawigację. Jedną z wielu korzyści wynikających z
nowoczesnej witryny internetowej jest możliwość
dodania nadchodzących wydarzeń do MS Outlook oraz
Google Calendar, co umożliwia Państwu regularne
śledzenie rozwoju Spółki.
Nowy serwis został w całości zaprojektowany zgodnie
z wytycznymi RWD (Responsive Web Design). Wygląd,
funkcjonalność i układ poszczególnych stron
dostosowuje się automatycznie do rozmiarów ekranu
urządzenia i czytelnie prezentuje swoją zawartość
zarówno na komputerze, jak i ekranie tabletu lub
smartfona.

Aktualności
01 września
Aforti Finance S.A. podpisała umowę z Biurem
Informacji Kredytowej, uproszczając tym samym proces
pożyczkowy. Dzięki temu Spółka może sama, o ile
pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę, sprawdzać raport
BIK. Umowa z BIKiem wpłynęła pozytywnie na czas
realizacji całego procesu pożyczkowego.
Ruszyła sprzedaż nowego produktu Mikropożyczki
Flash Plus. Wierzytelność obejmuje okres 12 miesięcy,
a kwota pożyczki wynosi do 12 000 zł. Nowy produkt
pozwoli firmie na zwiększenie przychodu ze sprzedaży.

Aktualności
15 września
Ruszył konkurs promocyjny z gwarantowanymi
nagrodami dla firm pośrednictwa finansowego
współpracującymi z Aforti Finance S.A. Konkurs ma na
celu promowanie nowego produktu Spółki jakim jest
Mikropożyczka Flash Plus.
19 września
Aforti Finance S.A. rozpoczęła wdrażanie nowego
systemu sprzedaży, księgowania oraz obsługi pożyczek.
Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie technologicznych
zmian znacznie usprawni cały proces pożyczkowy,
zwiększając tym samym przychody Spółki.

Aktualności
01 września
Aforti Exchange S.A. rozpoczęła wdrażanie nowego
systemu wymiany walut na swojej platformie.
Wprowadzony system będzie:
• bardziej intuicyjny;
• dawał możliwość wymiany walut z pominięciem złotówki
(m.in. za pośrednictwem pary walutowej EUR/USD);
• dawał możliwość zlecenia wymiany kwot wyrażonych z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, również w
przypadku przelewu do osób trzecich.
07 września
Rozpoczęła się rejestracja Spółek zależnych Aforti
Exchange Romania oraz Aforti Exchange Bulgaria.
Uruchomienie platform transakcyjnych planowane jest na
IVQ2016. Proces jest realizacją przyjętej w lipcu nowej
strategii rozwoju Spółki, która zakłada ekspansję na nowe
rynki państw należących do Unii Europejskiej.

Aktualności
5 września
Zawiązanie Spółki zależnej Aforti Collections S.A. –
ogólnopolskiej firmy windykacyjnej specjalizującej się w
zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego
wachlarza narzędzi windykacyjnych. Oferta Aforti
Collections obejmuje usługi monitorowania płatności,
windykacji polubownej oraz sądowej. Spółka prowadzi
również zakup portfeli należności. Oferta skierowana
jest do firm sektora MŚP, podmiotów świadczących
usługi B2B, banków, instytucji pożyczkowych,
towarzystw ubezpieczeniowych, a także operatorów
telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych.

Wrzesień
Aforti Collections S.A. podpisało pierwszą umowę o
współpracy z firmą z branży pożyczkowej. Umowa
obejmuje usługi monitoringu płatności oraz windykacji
należności. Konsekwentne działania pozwolą na rozwój
firmy i budowanie stabilnej pozycji na rynku.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie
stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Niniejsze
opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zostały w nim
wykorzystane źródła informacji, które Aforti Holding S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne,
nie ma jednak gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko
inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów.
Aforti Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na
podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na
korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego
rozpowszechnianie wymaga zgody Aforti Holding S.A.
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