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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

za nami pierwszy miesiąc 2020 roku. W tym cza-
sie wprowadziliśmy szereg zmian w strukturach  
Grupy, jak i w obowiązujących procesach. Te mody-
fikacje mają na celu zwiększenie poziomu efektyw-
ności działalności operacyjno-sprzedażowej Grupy 
AFORTI. Obok ekspansji geograficznej, jest to jedno 
z najważniejszych naszych dążeń na obecny rok.

Mimo, że nasza obecna aktywność skupia się już  
wyłącznie na roku bieżącym, to jeszcze w styczniu 
obserwowaliśmy pozytywne efekty pracy Grupy 
AFORTI w 2019 roku. Jesteśmy dumni, że znaleźli-
śmy się na 109. miejscu w prestiżowym rankingu 
„Diamenty Forbesa” w kategorii firmy z przychodami 
od 5 do 50 mln PLN, w którym wyróżniono najdyna-
miczniej rozwijające się przedsiębiorstwa w Polsce. 
W tym czasie spotkał nas również duży zaszczyt ze 
strony dziennika: Gazeta Giełdy i Inwestorów „Par-
kiet”, który zaliczył spółkę Aforti Holding S.A. do gro-
na najbardziej perspektywicznych emitentów rynku 
NewConnect. Te wyróżnienia motywują nas do jesz-
cze większej pracy i przede wszystkim pokazują, że 
obrana przez nas strategia rozwoju była słuszna i 
podążamy w dobrym kierunku.
 
Tymczasem zapraszam Państwa do zapoznania się 
z Biuletynem Informacyjnym Grupy AFORTI za mie-
siąc styczeń oraz do zapoznania się z podsumowa-
niem wyników operacyjno-sprzedażowych w formie  
video. 

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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ZOBACZ NAGRANIE

https://www.youtube.com/watch?v=I7bRkZVXHyw&feature=youtu.be
http://www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Styczeń w Grupie AFORTI przyniósł wiele zmian. Wraz z no-
wym rokiem wprowadziliśmy innowacje związane ze zwięk-
szeniem efektywności sprzedaży w naszych Spółkach, m.in. 
wprowadziliśmy nowy system motywacyjny w oparciu o in-
dywidualne cele. Dodatkowo, rozpoczęliśmy aktywne pozy-
skiwanie klientów z wykorzystaniem działań z zakresu online 
marketingu. Wierzę, że wprowadzone zmiany pozwolą nam 
osiągnąć na koniec roku wolumeny sprzedaży, z których bę-
dziemy dumni.

Początek roku przyniósł nam również wiele bezpośrednich 
spotkań w naszymi Klientami, Inwestorami oraz Obligatariu-
szami. Podczas Spotkań Biznesowych FX zobaczyliśmy się 
z blisko 100 Interesariuszy, z którymi mogliśmy podzielić się 
naszym finansowym know-how, m.in. w zakresie wymiany 
walut czy nowoczesnych sposobów finansowania przedsię-
biorstwa.

W lutym natomiast startujemy z już dwunastą edycją Inve-
stor’s Day. W ciągu dwóch tygodni odwiedzimy siedem pol-
skich miast, w których spotkamy się z naszymi Interesariusza-
mi. Nasz cykl zaczynamy 17 lutego w Warszawie i w kolejnych 
dniach odwiedzimy Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Rze-
szów oraz Gdańsk. Z tego miejsca zapraszam Państwa na na-
sze wydarzenie to będzie doskonała okazja, aby przedstawić 
naszą wizję rozwoju na 2020 rok i przede wszystkim odpowie-
dzieć na wszystkie Państwa pytania.

ZAPROSZENIE NA INVESTOR’S DAY

http://www.aforti.pl
https://aforti.pl/2020/01/28/zapraszamy-12-edycje-investors-day/
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Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)

AFORTI FINANCE

W styczniu 2020 r. łączna  
wartość pożyczek udzielo-
nych w Polsce oraz w Rumunii 
przez Aforti Finance osiągnęła  
wartość 561 594,11 zł. Wartość 
złożonych wniosków wyniosła 
5 181 402,81 zł.

38 mln
PLN

wartość  
sprzedanych  

pożyczek 
w 2019 roku

www.afortifinance.pl

Wartość wymienionej waluty (PLN)

AFORTI EXCHANGE

Łączna wartość obrotu na  
platformie wymiany wa-
lut w Polsce oraz w Rumunii  
w styczniu 2020 r. wyniosła   
101 988 441,58 zł.

www.afortiexchange.pl

2,5 mld
PLN

wartość obrotu  
na platformie   

w 2019 roku
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

AFORTI COLLECTIONS

Wartość nominalna zleceń  
windykacyjnych w styczniu 
2020 r. wyniosła 18 175 536,69 
zł. Liczba zleceń windykacyjnych 
wyniosła 7 716 i była wyższa  
o 71,47% w porównaniu do 
stycznia 2019 r.

452
mln
PLN

wartość nominalna 
zleceń  

windykacyjnych  
w 2019 roku 41 mln

PLN

wartość   
sfinansowanych 
wierzytelności  
w 2019 roku

AFORTI FACTOR

W styczniu 2020 r. wartość  
sfinansowanych wierzytelno-
ści przez Aforti Factor wyniosła 
1 965 372,96 zł .

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

www.aforticollections.pl

www.afortifactor.pl
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GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Początek 2020 roku w Grupie AFORTI jest bardzo pracowi-
ty i obiecujący. Przede wszystkim sukcesem zakończyły się 
starania Aforti Exchange o uzyskanie licencji Małej Instytucji 
Płatniczej. Spółka jako 50 podmiot w kraju została wpisana do 
rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Jesteśmy dumni, że spółka z Grupy AFORTI należy do wąskiej 
grupy najbardziej perspektywicznych instytucji finansowych 
w kraju. Po otrzymaniu licencji przed Aforti Exchange otwo-
rzyły się nowe możliwości rozwoju.

W styczniu oficjalnie zarejestrowaliśmy podwyższenie kapi-
tału własnego Aforti Holding w KRS. Dodatkowy kapitał po-
zyskaliśmy dzięki nowej emisji akcji. Pozyskane w ten sposób 
środki będą głównie  wspierały  nasze starania  o uzyskanie 
licencji EMI na Litwie. Jeżeli te działania zakończą się sukce-
sem, to ekspansja zagraniczna Grupy AFORTI powinna zna-
cząco przyspieszyć.

Ponadto, od stycznia we wszystkich Spółkach Grupy AFOR-
TI wprowadzamy zmiany w procedurach, które mają na celu 
przybliżenie stosowanego przez nas sposobu raportowania 
do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Za-
stosowanie tego rodzaju standardów zapewni nam większą 
przejrzystość sprawozdań finansowych Spółek Grupy AFOR-
TI dla naszych Interesariuszy,
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Aforti SupPORT
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Sponsorujemy

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

Początek roku w Sponsoringowym Projekcie Sportowym  
Grupy AFORTI był bardzo spokojny. Wszystkie wpierane 
przez nas podmioty są w trakcie okresu przygotowawczego 
i intensywnie pracują nad formą.  W styczniu Lech Poznań 
intensywnie trenował w tureckim Belek. Podczas zagranicz-
nego zgrupowania Kolejorz rozegrał trzy sparingi, w których 
zaliczył zarówno wygraną, przegraną, jak i remis. Co najważ-
niejsze, wraz z biegiem czasu w trakcie zgrupowania widocz-
na była zwyżka formy, o czym świadczy pewna wygrana z NK 
Maribor. Rundę wiosenną Lech Poznań rozpocznie już 8 lute-
go na własnym stadionie przeciwko Rakowowi Częstochowa.

Do rozpoczęcia rozgrywek intensywnie przygotowuje się 
również ekipa GTM Startu Gniezno. Co prawda, zawodnicy 
jeszcze są dalecy od wyjechania na tor, jednak wykorzystują 
zimę do treningów zarówno siłowych, jak i gimnastycznych. 
To właśnie podczas przerwy międzysezonowej budują swoją 
dyspozycję na cały sezon. 

W decydującą fazę przygotowań do Igrzysk Olimpijskich  
Tokio 2020 wszedł również sponsorowany przez nas Kacper 
Majchrzak. Pływak z Poznania jest obecnie na zgrupowaniu  
w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod okiem specjalistów  
intensywnie trenuje do najważniejszej imprezy w tym roku.

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-

