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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
wygląda na to, że pandemia COVID-19 na świecie została
opanowana i najgorszy szczyt zachorowań już za nami.
W związku z tym, światowe gospodarki są stopniowo
„odmrażane” i powoli wracamy do normalności zarówno
w życiu prywatnym, jak i biznesowym. Widać to również
po naszych wynikach operacyjno-sprzedażowych.
W maju wznowiliśmy udzielanie pożyczek. Zaczęliśmy na
małą skalę, aby wysondować obecną sytuację na rynku.
Wyciągnęliśmy już pierwsze wnioski, w związku z czym
od czerwca zaktualizowaliśmy ofertę produktową AFORTI
Finance, tak aby była bardziej dopasowana do potrzeb
naszej grupy docelowej. Warto również zauważyć, że
w czasie kryzysu bardzo dynamicznie rozwija się sektor
windykacji, czego beneficjentem jest AFORTI Collections.
Miło mi również poinformować, że zajęliśmy wysokie
299. miejsce w prestiżowym rankingu „Lista 500”,
przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Ponadto
zanotowaliśmy największy awans spośród wszystkich 500
największych polskich firm – w porównaniu do 2019 roku
uplasowaliśmy się aż o 153 pozycje wyżej. Dodatkowo,
zajęliśmy drugie miejsce pod względem dynamiki
przychodów, gdzie mogliśmy pochwalić się wynikiem aż
o 81,2 proc. większym niż w ubiegłym roku. Ten ranking
pokazał, że Grupa AFORTI rozwija się w dobrym kierunku,
a gdy połączymy to z najbliższymi perspektywami
związanymi z pozyskaniem renomowanego inwestora,
jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy
notowani coraz wyżej we wszelakich branżowych
zestawieniach.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z dalszą częścią
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI, w którym
prezentujemy nasze aktualne wyniki operacyjnosprzedażowe oraz aktualne wydarzenia z życia Grupy.
Ponadto, zachęcam do zapoznania się z materiałem wideo
z kompleksowym podsumowaniem minionego miesiąca w
Grupie AFORTI.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

ZOBACZ NAGRANIE

www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Po dwóch miesiącach niepewności związanej ze stanem zagrożenia
epidemicznego zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, powoli
wracamy do normalności. Jesteśmy świadomi, że gospodarki będą
potrzebowały miesięcy, aby wrócić do generowania wyników sprzed
czasów pandemii COVID-19, jednakże majowe wyniki zaczynają
napawać nas optymizmem.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że AFORTI Finance wznowiło
udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców. Obecnie zdecydowaliśmy
się na małe, testowe wolumeny, które pozwolą nam lepiej zrozumieć
obecną sytuację na rynku. Mamy już pierwsze wnioski, stąd też od
1 czerwca zaktualizowaliśmy ofertę produktową w taki sposób, aby
była lepiej dostosowana do potrzeb przedsiębiorców. W związku z
tymi działaniami spodziewamy się, iż w następnych okresach liczba
udzielanych pożyczek będzie stale rosnąć.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

www.aforti.pl

Po raz kolejny na uwagę zasługują również wyniki AFORTI Collections,
które w czasach pandemii COVID-19 dynamicznie rosną. Liczba
zleceń windykacyjnych w porównaniu rok do roku wzrosła o ponad
118 proc., co tylko potwierdza zależność, iż w czasach ochłodzenia
gospodarki, to właśnie sektor windykacji ma największe szanse na
wzrost, spośród wszystkich dostępnych usług finansowych. AFORTI
Collections pokazuje, że potrafi ten pozytywny trend wykorzystać, co
ma bezpośrednie przełożenie na wyniki operacyjno-sprzedażowe.
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AFORTI FINANCE
Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)
14 000 000

W maju 2020 r. wartość pożyczek
udzielonych przez AFORTI Finance w
Polsce osiągnęła wartość 112 374,41
PLN. Wartość złożonych wniosków
wyniosła 4 550 470,03 PLN.

12 985 221

12 000 000

9 354 729

10 000 000

8 266 361
8 000 000

7 188 130

Na koniec maja 2020 r. łączna wartość
pożyczek udzielonych przedsiębiorcom
w kraju wyniosła 2 231 076,16 PLN.
Łączna wartość wniosków pożyczkowych
wyniosła 33 261 165,08 PLN.
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AFORTI EXCHANGE
Wartość wymienionej waluty (PLN)
Wartość obrotu na platformie wymiany
walut w maju 2020 r. wyniosła 81 567
924,21 PLN.
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Po pięciu miesiącach br. łączna wartość
obrotu na platformie wymiany walut
osiągnęła poziom 473 540 892,03 PLN.
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AFORTI COLLECTIONS
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych
w maju 2020 r. wyniosła 50 321 519,43
PLN. Stanowi to wzrost o 4,79% rokdo-roku. Liczba zleceń windykacyjnych
wyniosła 22 535 i była wyższa o 118,07% w
porównaniu do maja 2019 r.

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)
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W ujęciu narastającym, po pięciu
miesiącach 2020 r. wartość nominalna
zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom
239 641 978,72 PLN, co oznacza wzrost
o 26,30 procent. Jednocześnie nastąpił
wzrost o 81,53 proc. liczby zleceń do 67
384.
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AFORTI FACTOR
Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)
W maju 2020 r. wartość sfinansowanych
wierzytelności przez AFORTI Factor
wynosiła 2 899 637,09 PLN.
Narastająco, po pięciu miesiącach br.
AFORTI Factor sfinansowała łącznie 14
668 149,24 PLN wierzytelności.
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Program Lojalnościowy AFORTI Exchange
Wymieniaj jak zawsze, zyskuj jak nigdy wcześniej.

Zdobywasz punkty w przejrzysty
sposób

Exchange.

1000 PLN, otrzymujesz

1 punkt.

na rozmaite nagrody!

na platformie
AFORTI Exchange

www.aforti.pl

i zbieraj punkty

Wymieniaj punkty
na nagrody
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GRUPA AFORTI

W minionym miesiącu opublikowaliśmy wyniki Grupy AFORTI za 2019
rok, który był rekordowy w naszym wykonaniu. Wygenerowaliśmy
ponad 1 mld PLN przychodu oraz systematycznie pracowaliśmy nad
rozwojem naszej Grupy. Realizowanie naszej strategii doprowadziło
do tego, że nawet pandemia COVID-19, która odcisnęła duże
piętno na światowych gospodarkach, nie zachwiała stabilności
Grupy AFORTI. Potwierdzają to opublikowane wyniki operacyjnosprzedażowe za 1Q 2020. Pokazują one, że kluczem do rozwoju Grupy
była odpowiednia dywersyfikacja źródeł przychodów. Ponadto, na
25 czerwca zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
na którym podsumowany zostanie 2019 rok oraz odbędzie się
głosowanie dotyczące skupu akcji własnych.
W maju kontynuowaliśmy również nasze prace związane z
odwrotnym przejęciem spółki notowanej na Londyńskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Intensywnie pracujemy nad finalizacją
tego projektu, ponieważ pozwoli on na rozwój naszej działalności
operacyjnej na rynkach międzynarodowych pod marką AFORTI. W
ten sposób planujemy zbudować rozpoznawalność Grupy AFORTI
poza granicami Polski. Obecnie prace związane z przejęciem
są utrudnione ze względu na stan zagrożenia epidemicznego
i wstrzymany międzynarodowy ruch lotniczy, jednakże mamy
nadzieję, że niedługo te obostrzenia zostaną zniesione.

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Ostatnie tygodnie stały również pod znakiem pracy nad
dopuszczeniem do obrotu giełdowego akcji serii I, które zostały
wyemitowane pod koniec 2019 roku. Mamy nadzieję, że w czerwcu
uda się sfinalizować te prace i akcje zostaną dopuszczone do obrotu.

www.aforti.pl
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AFORTI SupPORT

Maj okazał się być przełomowym miesiącem w naszym
Sponsoringowym Projekcie Sportowym. Po dwóch miesiącach
przymusowej przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, polska
gospodarka jest stopniowo „odmrażana”, a wraz z nią wróciły
rozgrywki sportowe. Pierwszą z naszych drużyn, która wznowiła
rywalizację, był Lech Poznań.

Sponsorujemy

Obowiązkowe testy na obecność koronawirusa w zespole Kolejorza
pokazały, że poznaniaków szczęśliwie ominęły zachorowania i
pozwoliło im to na bezproblemowy powrót do rozgrywek. Pierwszym
egzaminem po tej długiej, lecz niespodziewanej przerwie, było
starcie w ćwierćfinale Pucharu Polski. Lech zmierzył się na wyjeździe
z pierwszoligową Stalą Mielec. Tę różnicę klas było wyraźnie widać,
ponieważ poznaniacy łatwo wygrali 3:1 i pewnie zameldowali się
w półfinale krajowych rozgrywek. Drugim majowym spotkaniem
Kolejorza było hitowe starcie z Legią Warszawa. Mecz, który przez
wielu jest nazywany „Derbami Polski”, niestety zakończył się na
korzyść gości z Warszawy. Pomimo przegranej, postawa Lecha w
tym spotkaniu może jednak napawać optymizmem i nadzieją na
przyszłość.
W minionym miesiącu wyjaśniło się również wszystko odnośnie
rozgrywek żużlowych w naszym kraju. Sponsorowany przez Grupę
AFORTI GTM Start Gniezno rozpocznie eWinner 1. Ligę Żużlową z
ponad trzymiesięcznym opóźnieniem – dopiero 11 lipca. Pierwszym
rywalem gnieźnian będzie jeden z ligowych faworytów eWinner,
Apator Toruń. Spotkanie zapowiada się interesująco zarówno pod
względem sportowym, jak i kibicowskim. Szczególnie warto zwrócić
uwagę na ten drugi czynnik, ponieważ zgodnie z najnowszymi
ustaleniami polskiego rządu, rozgrywki 1. Ligi Żużlowej będą mogły
odbyć się już przy przynajmniej częściowym wypełnieniu trybun.

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

www.aforti.pl
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AFORTI Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
+ 48 22 647 50 00
+ 48 22 647 50 05
biuro@aforti.pl

