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Stimate Doamne, Stimați Domni,

Aveți în fața Dumneavoastră ultimul buletin infor-
mativ al acestui an. Cu toate că este încă prea 
devreme pentru a face un bilanț al anului 2019 pot 
spune că noiembrie a fost pentru noi simbolic. 
Tocmai luna trecută am sărbătorit un an de când 
ne-a fost acordată licența de instituție financiară 
nebancară, fapt pentru care am avut posibilitatea de 
a extinde Aforti Finance pe piața românească. 
Acum suntem într-o etapă avansată a străduințelor 
pentru obținerea licenței în Lituania, ceea ce ne 
permite să întreprindenm noi pași către țările situate 
în Europa Centrală și de Est. Tocmai aceste acțiuni 
sunt cea mai bună dovadă că realizăm treptat state-
gia de dezvoltare a Grupului AFORTI stabilită anul 
trecut.

Doresc însă să vă reamintesc faptul că decembrie 
este o lună în care merită să ne concentrăm pe ceva 
mai mult decât afacerile. În primul rând este 
momentul în care fiecare trebuie să își acorde puțin 
timp pentru analizę, reflecții și buna planificare a 
anului viitor. Prin urmare, din acest loc, aș dori să le 
mulțumesc deținătorilor noștri de obligațiuni, 
Investitorilor și Acționarilor pentru încrederea pe 
care ne-au acordat-o în anul ce tocmai a trecut. Vă 
urez Sărbători fericite, liniștite alături de familie și o 
intrare cu succes în Noul An.

INTRODUCERE
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Klaudiusz Sytek
Președintele Consiliului 
de Administrație
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Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku wszystkim 
Klientom, Inwestorom, Obligatariuszom oraz Partnerom 
Biznesowym życzymy szczęścia, spokoju oraz wszelkiej 

pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 
Niech ten świąteczny czas wypełni się pozytywnymi emo-

cjami w gronie najbliższych oraz będzie chwilą wytchnienia 
od codzienny obowiązków.

SĂRBĂTORI
FERICITE

Cu ocazia Sărbătorilor care se apropie 
și a Anului Nou, dorim tuturor Clienților, 
Investitorilor, Deținătorilor de obligațiuni 
și Partenerilor de afaceri, fericire, pace 

și toată prosperitatea atât în viața personală, cât și în 
cea profesională. Fie ca acest moment festiv 

să fie plin de emoții pozitive alături de cei dragi 
și o clipă de răgaz de la îndatoririle zilnice. 



REZULTATELE DE VÂNZĂRI

Paweł Opoka
Vicepreședintele Consiliului 
de Administrație

Luna noiembrie a fost pentru noi deosebit de reușită atât în 
ceea ce privește vânzările, cât și operațiunile. În ultimele luni 
am decis să facem schimbări atât în structurile companiei, 
cât și în procesele anterior în vigoare. Cu toate acestea, chiar 
și luând în considerare necesitatea adaptării la noua situație, 
rezultatele noastre sunt mai mult decât satisfăcătoare. Trebu-
ie apreciate îndeosebi realizările Aforti Exchange. Această 
Societate a înregistrat o nouă lună record sub aspectul 
volumului vânzărilor pe platfoma de schimb valutar. Încă de 
astăzi putem spune că acesta va fi cel mai bun an în istoria 
Aforti Exchange, în care are șanse să își dubleze rezultatele 
din anul precedent, care a fost de asemenea un an record.
Trebuie subliniat că noiembrie a fost pentru noi de excepțioe, 
deoarece a trecut un an de la momentul în care am primit 
licența românească de instituție financiară nebancară (IFN). 
În acest răstimp am acordat împrumuturi cu o valoare de 1,5 
mil. LEI, ceea ce considerăm a fi un rezultat foarte promițător. 
Nutresc speranța că anul viitor va fi pentru Aforti Finance 
Romania o perioadă de dezvoltare similară cu cea din al 
doilea an de activitate al Aforti Exchange Romania.
Doresc totodată să mulțumesc tuturor părților interesate care 
au participat la cea de a 11- a  ediție a evenimentului 
Investor’s Day (Ziua Investitorului). Peste 250 de persoane au 
luat parte la întâlnirile noastre organizate în întreaga Polonie. 
Mă bucur că am reușit să vă prezentăm cele mai noi rezultate 
financiare pe care le-am obținut, dar mai ales că am avut 
posibilitatea de a avea răspunsuri la toate întrebările care ne 
frământau. Să ne revedem cu bine la cea de a 12a ediție a 
evenimentului Investor’s Day, care se va desfășura în primul 
trimestru al anului 2020.
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În luna noiembrie a anului 2019, Afor� 
Finance S.A. a acordat împrumuturi cu o 
valoare totală de 1.500.250 PLN. 
Valoarea cererilor depuse s-a ridicat la 
5.966.230 PLN. Cumulat, după unspre-
zece luni ale anului în curs, Afor� Finan-
ce S.A. a acordat împrumuturi cu o 
valoare totală de 22.346.750 PLN. Din 
ianuarie până la sfârșitul lunii noiembrie 
a anului curent s-au depus 1.277 cereri 
de acordare de împrumuturi pentru 
suma totală de 191.272.680 PLN.

Valoarea microîmprumuturilor vândute (EUR)

AFORTI FINANCE POLONIA

Valoarea cererilor pentru accordare 
de împrumt depuse (RON)

După unsprezece luni ale anului în curs, 
Societatea a acordat 75 de împrumuturi 
pentru valoarea totală de 13.896.380 LEI. 
S-au acordat în această perioadă împru-
muturi cu valoarea totală de 1.466.330 
LEI.

AFORTI FINANCE ROMANIA

www.afor�finance.ro

209 mln
EUR

valoarea cererilor 
de împrumt depuse 
de la începutul 
activității 
în Polonia 

29
valoarea împrumu-

turilor lansate 
de la începutul 

activității 
în Polonia 
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Cifra de afaceri pe pla�orma de schimb 
valutar a a�ns, în noiembrie 2019, 
valoarea de 30 441.740 EUR și a fost mai 
mare cu 2,97% în comparație cu aceeași 
perioadă a anului anterior. Totodată, 
după unsprezece luni ale anului 2019 
valoarea cifrei de afaceri a a�ns nivelul 
de 396.915.170 EUR, înregistrând o 
creștere cu 68,23% de la un an la altul.

AFORTI EXCHANGE POLONIA

AFORTI EXCHANGE ROMANIA

Valoarea valutei schimbate (EUR)

Valoarea valutei schimbate în România (EUR)
Cifra de afaceri pe pla�orma de schimb 
valutar din România a a�ns, în noiem-
brie 2019, valoarea de 13.916,630 EUR, 
ceea ce cons�tuie o creștere cu 34,58% 
raportat la luna noiembrie a anului 
2018. În perioada celor unsprezece luni 
ale anului 2019, Afor� Exchange Roma-
nia S.A. a înregistrat o valoare totală a 
cifrei de afaceri de 152.680.910 EUR, 
ceea ce în comparație cu anul precedent 
cons�tuie o creștere cu 164,16%.

www.afor�exchange.ro

222 mln
EUR

valoarea cifrei 
de afaceri pe 
platforma din 

România de la 
începutul 
activității

811 mln
EUR

valoarea cifrei de 
afaceri pe platfor-
ma din Polonia de 
la începutul 
activității

www.aforti.pl/ro
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Valoarea nominală a ordinelor de 
recuperare s-a ridicat, în noiembrie 
2019, la 82.663.900 PLN. În termeni 
crescători, la sfârșitul lui noiembrie 2019 
valoarea nominală a ordinelor de 
recuperare a fost egală cu 417 735.520 
PLN.

AFORTI COLLECTIONS

AFORTI FACTOR

În noiembrie 2019, valoarea creanțelor 
finanțate de către Afor� Factor S.A. s-a 
ridicat la 2.276.740 PLN. Cumulat, după 
unsprezece luni ale anului 2019, această 
valoare a a�ns nivelul de 38.713.520 zł, 
ceea ce reprezintă o creștere de 53,94% 
compara�v cu aceeași perioadă a anului 
anterior.

Valoarea nominală a ordinelor de recuperare (EUR)

Valoarea creanțelor finanțate (EUR)

111
valoarea nominală a 
ordinelor de recupe-

rare de la începutul 
activității

mln
EUR 15 mln

EUR

valoarea 
creanțelor 

finanțate de la 
începutul 
activității
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Grupul AFORTI

Mateusz Niemczyk
Vicepreședintele Consiliului 
de Administrație

Finalul de an în Grupul AFORTI este foarte intens. Una dintre 
principalele noastre activități în noiembrie a fost elaborarea 
bugetului pentru anul 2020 pentru fiecare dintre Societățile 
noastre. De aceea, luna trecută am avut o serie de întâlniri cu 
cadrele de conducere atât ale companiilor noastre din Polo-
nia, cât și din străinătate, fiind în faza finală a creării bugetu-
lui. Astfel, pot spune că anul viitor se vor întâmpla foarte 
multe în Grupul AFORTI.
De asemenea, în noiembrie am demarat procedura de 
obținere a licenței de Instituție de plată în România, pentru 
Aforti Exchange România. Primirea acesteia va fi următorul 
nostru pas în dezvoltarea Grupului AFORTI pe piețele din 
Europa Centrală și de Est. În prezent, ne concentrăm pe 
adaptarea procedurilor și produselor noastre pentru a fi în 
acord cu reglementările directivei PSD2, astfel cum aceasta a 
fost implementată în România. Sper că întregul proces se va 
încheia în prima jumătate a anului 2020 și, desigur, va fi 
pozitiv pentru noi.
Exemplele de mai sus ilustrează sfârșitul extrem de activ al 
anului 2019 în Grupul AFORTI. Sunt convins că ultimul trime-
stru este la fel de intens în fiecare companie. Cu toate 
acestea, în ciuda acestei agitații, îndemn ca în a doua jumăta-
te a lunii decembrie să ne încetinim cu toții ritmul vieții și să 
petrecem Sărbătorile în sânul familiei. Vă doresc Sărbători 
fericite și cu sănătate.
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Afor� Holding S.A.
str. Chalubinskiego 8
00-613 Varșovia
     + 48 22 647 50 00
    + 48 22 205 08 19
     biuro@afor�.pl

SOCIAL MEDIA

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Grupa-Aforti-495331333902642/

