BIULETYN
INFORMACYJNY
grudzień 2019

WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
przed Państwem ostatni tegoroczny biuletyn
informacyjny. Mimo że jeszcze jest zbyt wcześnie,
aby podsumowywać 2019 rok to mogę powiedzieć,
że listopad był dla nas symboliczny. To właśnie
w minionym miesiącu świętowaliśmy pierwszą
rocznicę przyznania nam licencji niebankowej
instytucji finansowej, dzięki której możemy
prowadzić ekspansję Aforti Finance na rynku
rumuńskim. Teraz natomiast jesteśmy na zaawansowanym etapie starań o licencję EMI na Litwie, co
pozwoli nam na kolejne kroki ku krajom Europy
Środkowo-Wschodniej. Właśnie te działania są
najlepszym dowodem, że stopniowo realizujemy
określoną w zeszłym roku strategię rozwoju Grupy
AFORTI.
Chciałbym jednak przypomnieć, że grudzień jest
miesiącem, w którym warto skupić się na czymś
więcej niż biznes. To przede wszystkim czas,
w którym każdy powinien dać sobie czas na chwilę
przemyśleń, zadumy i dobrego zaplanowania
przyszłego roku. Stąd też, z tego miejsca chciałbym
podziękować naszym Obligatariuszom, Inwestorom
oraz Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzyli w minionym roku. Życzę Państwu wesołych,
spokojnych i rodzinnych Świąt oraz udanego
wejścia w Nowy Rok.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Zapraszam Państwa do lektury grudniowego wydania Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI oraz
do zapoznania się z krótkim podsumowaniem
minionego miesiąca w formie wideo.

ZOBACZ NAGRANIE

www.aforti.pl
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WESOŁYCH

ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku wszystkim
Z okazji
zbliżających
się Świąt i Nowego
Roku
Klientom,
Inwestorom,
Obligatariuszom
oraz Partnerom
wszystkim życzymy
Klientom,szczęścia,
Inwestorom,
Obligatariuszom
Biznesowym
spokoju
oraz wszelkiej
oraz Partnerom
Biznesowym
życzymy szczęścia,
spokoju
pomyślności
zarówno
w życiu osobistym,
jak i zawodowym.
oraz wszelkiej
zarówno
Niech ten świąteczny
czaspomyślności
wypełni się pozytywnymi
emow życiu
osobistym,
i zawodowym.
cjami w gronie
najbliższych
orazjak
będzie
chwilą wytchnienia
Niech ten świąteczny
czasobowiązków.
wypełni się pozytywnymi
od codzienny
emocjami w gronie najbliższych
oraz będzie chwilą wytchnienia
od codzienny obowiązków.

WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

www.aforti.pl

Listopad był dla nas niezwykle udany zarówno pod względem sprzedażowym, jak i operacyjnym. W ostatnich miesiącach zdecydowaliśmy się zarówno na zmiany firmowych
struktur oraz obwiązujących wcześniej procesów. Jednak
nawet biorąc pod uwagę potrzebę dostosowania się do
nowej sytuacji, nasze wyniki są więcej niż satysfakcjonujące.
Szczególnie należy docenić osiągnięcia Aforti Exchange.
Ta Spółka wygenerowała kolejny rekordowy miesiąc pod
względem obrotów na platformie wymiany walut. Już dzisiaj
możemy powiedzieć, że to będzie najlepszy rok w historii
Aforti Exchange, w którym ma szansę do podwojenia swoich
wyników z poprzedniego, również rekordowego, roku.
Należy podkreślić, że listopad był dla nas wyjątkowy, ponieważ minął rok od momentu, w którym uzyskaliśmy rumuńską
licencję niebankowej instytucji finansowej (IFN). W tym
czasie udzieliliśmy pożyczek o wartości niemal 1,5 mln RON,
co uważamy za wynik bardzo obiecujący. Mam nadzieję,
że przyszły rok będzie dla Aforti Finance Romania okresem
podobnego rozwoju jak miało to miejsce w drugim roku
działalności Aforti Exchange Romania.
Chciałbym również podziękować wszystkim naszym
Interesariuszom, którzy uczestniczyli w 11. edycji Investor’s
Day. Ponad 250 osób wzięło udział w serii naszych spotkań
w całej Polsce. Cieszę się, że mogliśmy przedstawić Państwu
nasze najnowsze wyniki finansowe oraz przede wszystkim
mieliśmy możliwość odpowiedzi na wszystkie nurtujące
Państwa pytania. Do zobaczenia podczas 12. edycji Invetor’s
Day, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 roku.
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AFORTI FINANCE POLSKA
Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)

W listopadzie 2019 r. Afor� Finance S.A.
udzieliła pożyczek o łącznej wartości
1 500,25 tys. PLN. Wartość złożonych
wniosków wyniosła 5 966,23 tys. PLN.
Narastająco, po jedenastu miesiącach br.
Afor� Finance S.A. udzielił pożyczek
o łącznej wartości 22 346,75 tys. PLN.
Od stycznia do końca listopada br.
złożono 1 277 wniosków o udzielenie
pożyczki na łączną kwotę 191 272,68 tys.
PLN.
www.afor�ﬁnance.pl

902 PLN
mln

wartość złożonych
wniosków o pożyczkę od początku
działalności
w Polsce

124

wartość
udzielonych pożyczek
od początku
działalności
w Polsce

AFORTI FINANCE ROMANIA
Wartość złożonych wniosków
o udzielenie pożyczki (RON)
Po jedenastu miesiącach br. Spółka
przyjęła 75 wniosków pożyczkowych
o całkowitej wartości 13 896,38 tys. RON.
Udzielono w tym okresie pożyczek
o łącznej wartości 1 466,33 tys. RON.

www.afor�ﬁnance.ro

www.aforti.pl
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AFORTI EXCHANGE POLSKA
Wartość wymienionej waluty (EUR)
Wartość obrotu na pla�ormie wymiany
walut w listopadzie 2019 r. wyniosła
30 441,74 tys. EUR i była wyższa o 2,97%
w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku. Jednocześnie, po
jedenastu miesiącach 2019 roku
wartość obrotu osiągnęła poziom 396
915,17 tys. EUR, notując wzrost
o 68,23% rok do roku.
www.afor�exchange.pl

811

mln

EUR

wartość obrotu na
platformie
w Polsce od
początku
działalności

wartość obrotu
na platformie
w Rumunii od
początku
działalności

222 EUR
mln

AFORTI EXCHANGE ROMANIA

Wartość obrotu na pla�ormie wymiany
walut w Rumunii w listopadzie 2019 r.
wyniosła 13 916,63 tys. EUR, co stanowi
wzrost o 34,58% w odniesieniu do
listopada 2018 roku. W okresie jedenastu miesięcy 2019 r. Afor� Exchange
Romania S.A. zanotowała 152 680,91
tys. EUR łącznej wartości obrotu, co
w porównaniu do roku poprzedniego
stanowi wzrost o 164,16%.

Wartość wymienionej waluty w Rumunii (EUR)

www.afor�exchange.ro

www.aforti.pl
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AFORTI COLLECTIONS
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2019 r. wyniosła
82 663,90 tys. PLN. W ujęciu narastającym, na koniec listopada 2019 r. wartość
nominalna zleceń windykacyjnych była
równa 417 735,52 tys. PLN.

www.afor�collec�ons.pl

477
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działalności
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65 PLN
mln

AFORTI FACTOR
Wartość sﬁnansowanych wierzytelności (PLN)
W listopadzie 2019 r. wartość sﬁnansowanych wierzytelności przez Afor�
Factor S.A. wyniosła 2 276,74 tys. PLN.
Narastająco po jedenastu miesiącach
2019 r. wartość ta osiągnęła poziom
38 713,52 tys. zł, co oznacza wzrost
53,94% w porównaniu do analogicznego
okresu w roku poprzednim.

www.afor�factor.pl

www.aforti.pl
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Grupa AFORTI

Końcówka roku w Grupie AFORTI jest bardzo intensywna.
Jednym z naszych głównych działań w listopadzie było
tworzenie budżetu na 2020 rok w każdej z naszych Spółek.
Stąd też w minionym miesiącu odbyliśmy serię spotkań
z kadrami zarządzającymi zarówno naszych firm w Polsce,
jak i poza jej granicami. Dzięki podsumowaniu dotychczasowych działań oraz uwzględnieniu planów na 2020 rok, jesteśmy w końcowej fazie tworzenia budżetu. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w przyszłym roku będzie się
bardzo dużo działo w Grupie AFORTI.
W listopadzie również rozpoczęliśmy drogę w kierunku
uzyskania rumuńskiej licencji Payment Institution dla Aforti
Exchange Romania. Jej otrzymanie będzie naszym kolejnym
krokiem w rozwoju Grupy AFORTI na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie skupiamy się na dostosowaniu
naszych procedur i produktów do dyrektywy PSD2 na rynku
rumuńskim. Mam nadzieję, że cały proces zakończy w pierwszej połowie 2020 roku i oczywiście będzie dla nas pozytywny.
Powyższe przykłady obrazują niezwykle aktywne zakończenie 2019 roku w Grupie AFORTI. Jestem przekonany, że ostatni kwartał jest podobnie intensywny w każdej firmie. Jednak
pomimo tego zgiełku, apeluję, abyśmy w drugiej połowie
grudnia wszyscy zwolnili tempo życia i spędzili Święta
w rodzinnymi gronie. Życzę Państwu zdrowych i wesołych
Świąt.

www.aforti.pl

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu
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Aforti SupPORT

Sponsorujemy

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

www.aforti.pl

Listopad obfitował w dobre wyniki naszych drużyn, jednak
największą uwagę należy zwrócić na Aforti Yujin Drift Team.
Nasi drifterzy wystartowali w ostatniej rundzie cyklu Drift
TROPHY w Toruniu. Po raz trzeci z rzędu najlepszy okazał się
lider Aforti Yujin Drift Team – Mikołaj Zakrzewski. Dzięki tej
serii nasz zawodnik zdecydowanie wygrał klasyfikację
generalną cyklu Drift TROPHY i po raz kolejny udowodnił,
że należy do ścisłej czołówki drifterów w Polsce.
Na toruńskim MotoParku bardzo dobrze spisali się również
pozostali zawodnicy Aforti Yujin Drift Team – Jan Sobierajski
zajął 2 miejsce, a na pozycji 5-8 uplasował się Sebastian
Szymański. Szczególnie zadowolony może być Szymański,
który plasując się w TOP8 obronił podium w klasyfikacji
generalnej, w której znalazł się na trzecim stopniu podium.
Wyraźnie lepszą dyspozycję prezentują również piłkarze
Lecha Poznań. Kolejorz w listopadzie nie zaznał żadnej
porażki, a szczególną uwagę należy zwrócić na zdecydowaną
wygraną z Piastem Gliwice. Zwycięstwo z aktualnym
mistrzem Polski może być dobrym prognostykiem przed
grudniową serią spotkań. Mamy nadzieję, że zwyżka formy
zaowocuje marszem Lecha w górę ligowej tabeli.
W samych pozytywach należy wyrażać się o GTM Starcie
Gniezno. Co prawda, ekipa z pierwszej stolicy Polski
zakończyła już sezon ligowy, ale klub był bardzo aktywny
podczas listopadowego okienka transferowego. Gnieźnianie
zostawili w swoich szeregach dotychczasowych liderów
i dodatkowo wzmocnili się rewelacją ubiegłego sezonu –
Timem Lahti – oraz juniorem z dużym potencjałem – Marcelem Studzińskim. Dzięki tym transferom ekipa Startu jest
uważana za jedną z najmocniejszych drużyn na poziomie
Nice 1. Ligi Żużlowej.
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SOCIAL MEDIA

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

