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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

dane makroekonomiczne wyraźne pokazują, że po 
serii niekorzystnych miesięcy, mamy do czynienia z 
odbiciem gospodarki. Zdecydowanie rośnie konsumpcja, 
ludzie szukają alternatywnych możliwości inwestycji, 
a liczebność polskich przedsiębiorstw wraca do stanu 
sprzed początków pandemii. To wszystko pokazuje, że ku 
naszej uciesze, skutki ekonomiczne lockdownu okazały się 
nieco mniej drastyczne niż wszyscy się spodziewaliśmy.

Jednakże oprócz pozytywnych informacji dotyczących 
ogółu rynku, chcielibyśmy Państwu przekazać dobre 
wiadomości dotyczące Grupy AFORTI. Strategia, w której 
czasowo zawieszamy działalność pożyczkową, aby móc 
skupić się na pozostałych filarach biznesu, okazała się 
prawidłowa. Teraz mamy możliwość położenia nacisku w 
szczególności na produkty z największym potencjałem 
w obecnym otoczeniu makroekonomicznym. Widać to 
już po wynikach operacyjno-sprzedażowych AFORTI 
Collections, a dodatkowo w ostatnim czasie wykonaliśmy 
również dużo pracy w AFORTI Exchange oraz AFORTI 
Factor i jesteśmy przekonani, że pozwoli to tym spółkom 
wejść na jeszcze wyższy poziom.

Miniony miesiąc to również nowe informacje w sprawie 
ekspansji marki AFORTI na rynki zagraniczne. W sierpniu 
powołaliśmy w Wielkiej Brytanii spółkę AFORTI PLC i 
to właśnie z wykorzystaniem tego, nowego podmiotu 
zależnego będziemy czynić dalsze kroki mające na celu 
upublicznienie AFORTI Exchange na londyńskiej giełdzie 
papierów wartościowych. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dalszą częścią 
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI, w którym 
prezentujemy nasze aktualne wyniki operacyjno-
sprzedażowe 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
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http://www.aforti.pl
https://youtu.be/gewklRTle-4
https://youtu.be/gewklRTle-4
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Gdybyśmy funkcjonowali w standardowym otoczeniu 
makroekonomicznym, powiedzielibyśmy, że wraz z końcem sierpnia 
zakończyliśmy okres wakacyjny, czyli taki, w którym najtrudniej 
o rekordowe wyniki sprzedażowe. Jednakże pandemia COVID-19 
przedefiniowała ten rok i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, 
iż wszelka „sezonowość” została zachwiana. Niemniej, biorąc 
poprawkę na bieżącą kondycję zarówno całej gospodarki, jak i 
poszczególnych przedsiębiorstw, jestem zadowolony z sierpniowych 
wyników operacyjno-sprzedażowych Grupy AFORTI.

Zgodnie z naszą aktualną strategią biznesową, zdecydowaną 
większość naszych sił operacyjnych skierowaliśmy w kierunku 
faktoringu, wymiany walut oraz windykacji należności. Tutaj w 
szczególności warto zwrócić uwagę na kolejne bardzo dobre wyniki 
w wykonaniu AFORTI Collections. Nasza spółka windykacyjna 
poprawiła swoje sierpniowe wyniki w ujęciu rok do roku o ponad 
55 proc., co jest bardzo dobrym rezultatem. Co więcej, w minionym 
miesiącu AFORTI Collections zawarło kolejną znaczącą umowę 
zakupu portfela wierzytelności, którego łączna wartość nominalna 
przekroczyła 8,2 mln PLN.

Warto również zwrócić uwagę na pozytywne wyniki AFORTI 
Exchange oraz AFORTI Factor. Należy je szczególnie docenić w 
obecnym momencie, czyli w czasie kiedy podjęliśmy działania 
mające na celu wzmocnienie tych spółek. Jestem przekonany, że w 
kolejnych okresach będziemy mówić o rekordowych wynikach tych 
podmiotów.

Chciałbym podkreślić historyczną chwilę, która wydarzyła się 
na początku września. Mianowicie do skutku doszła pierwsza 
zagraniczna emisja obligacji korporacyjnych, których całkowita 
wartość wyniosła 2 mln RON. Warto podkreślić, że całość została 
objęta subskrypcją zaledwie w ciągu dwóch dni od jej rozpoczęcia. 
Natomiast bardzo duże zainteresowanie obligacjami AFORTI Holding 
S.A. potwierdza nadsubskrypcja na poziomie 24 proc. W związku z 
takim przyjęciem Grupy AFORTI przez rumuńskich Inwestorów nie 
wykluczamy powtórzenia tego procesu w przyszłości. Wszystkie 
środki pozyskane w ten sposób przeznaczone będą na rozwój 
działalności Grupy na rynku rumuńskim.

http://www.aforti.pl


AFORTI Exchange
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Wartość wymienionej waluty (PLN)

Wartość obrotu na platformie 
wymiany walut w sierpniu 2020 r. 
wyniosła 173 136 532,36 PLN.

Po ośmiu miesiącach bieżącego 
roku łączna wartość obrotu 
na platformie wymiany walut 
osiągnęła poziom  977 476 723,96 
PLN.

www.afortiexchange.pl

977,4 mln
PLN
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AFORTI Collections
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych w sierpniu 2020 
r. wyniosła   43 006 426,63 PLN. 
Stanowi to wzrost o 55,20 % rok-do-
roku. Liczba zleceń windykacyjnych 
wyniosła 14 408 i była wyższa o 
45,68 % w porównaniu do sierpnia 
2019 r.

Po ośmiu miesiącach 2020 r. wartość 
nominalna zleceń windykacyjnych 
osiągnęła poziom  433 541 641,88 
PLN, co oznacza wzrost o 44,56 
%. Jednocześnie nastąpił wzrost o 
102,63 % liczby zleceń do 123 665. www.aforticollections.pl
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AFORTI Factor
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Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

W sierpniu 2020 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności 
przez AFORTI Factor wynosiła         
W2 034 128,46 PLN.

Narastająco, po ośmiu miesiącach 
bieżącego roku AFORTI Factor 
sfinansowała łącznie 21 471 906,56 
PLN wierzytelności.

www.afortifactor.pl
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Program Lojalnościowy AFORTI Exchange

Wymieniaj jak zawsze, zyskuj jak nigdy wcześniej.

i zbieraj punkty
Wymieniaj punkty

na nagrodyna platformie
AFORTI Exchange

1000 PLN, otrzymujesz 1 punkt.
na rozmaite nagrody!

Exchange.

Zdobywasz punkty w przejrzysty 
sposób

www.aforti.pl 7

http://www.aforti.pl
https://afortiexchange.pl/register


GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Miesiące letnie często są okresem spowolnienia w firmach. Natomiast 
działalność Grupy AFORTI zaprzecza tej teorii. Z jednej strony 
pandemia COVID-19 przedefiniowała dzisiejszą rzeczywistość, z 
drugiej natomiast w ostatnich tygodniach wykonaliśmy ogrom pracy, 
która pozwoli nam rozwinąć biznes zarówno na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym. Przede wszystkim skupiliśmy się na dostosowaniu 
działalności operacyjno-sprzedażowej Grupy AFORTI do obecnej 
sytuacji makroekonomicznej. Stąd też, podjęliśmy decyzję o 
wstrzymaniu akcji pożyczkowej AFORTI Finance, natomiast wolne 
moce przeznaczyliśmy na rozwój pozostałych linii produktowych, 
m.in. zwiększyliśmy wolumen zakupów portfeli wierzytelnościowych 
przez AFORTI Collections.

W sierpniu opublikowaliśmy również wyniki za II kwartał 2020 roku. 
Co prawda, widoczne są negatywne skutki pandemii COVID-19, 
ponieważ m.in. przychód skonsolidowany był mniejszy niż w 
analogicznym okresie w roku ubiegłym, jednakże dalej jesteśmy na 
dobrej drodze do realizacji naszych głównych celów strategicznych, 
jakim jest m.in. ekspansja marki na rynki zagraniczne. W związku z 
międzynarodowymi planami Grupy AFORTI, powołaliśmy podmiot 
AFORTI PLC, poprzez który upublicznimy AFORTI Exchange na 
London Stock Exchange. Co więcej, prace związane z ekspansją 
zagraniczną są ważnym argumentem w rozmowach z potencjalnymi 
inwestorami, którzy mogliby zdecydowanie przyspieszyć obecność 
AFORTI na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

W minionym miesiącu uchwaliliśmy również Program Skupu 
Akcji Własnych, w którym zamierzamy nabyć do 200 000 szt. 
akcji. Wierzymy, że obecna wycena AFORTI Holding na rynku 
kapitałowym jest zdecydowanie poniżej jej realnej wartości, dlatego 
też, zakładając nasze plany rozwojowe, liczymy, że kapitalizacja 
spółki w najbliższym czasie będzie zdecydowanie większa. 

www.aforti.pl 8
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AFORTI SupPORT
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Sponsorujemy

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

Sierpień był niezwykle intensywnym miesiącem w Sponsoringowym 
Projekcie Sportowym Grupy AFORTI. W tym czasie zdecydowanie 
najbardziej zapracowanym zespołem był GTM Start Gniezno. W 
ciągu miesiąca rozegrano aż sześć ligowych kolejek, w których 
sponsorowana przez AFORTI drużyna trzykrotnie była zwycięska 
oraz zanotowała taką samą liczbę porażek. Dzięki tym wynikom, 
GTM Start Gniezno obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli eWinner 
1. Ligi i ciągle ma realne szanse na tytuł wicemistrza.

Nieco mniej intensywny czas za AFORTI Yujin Drift Team, ponieważ 
nasi drifterzy w sierpniu odjechali zaledwie jedną rundę cyklu DRIFT 
OPEN (na Torze Koszalin). Jednakże był to start okraszony dużymi 
sukcesami. W najbardziej prestiżowej klasie MASTERS, lider zespołu 
– Mikołaj Zakrzewski – zajął trzecie miejsce. Natomiast startujący 
w klasie PRO Sebastian Szymański wygrał tę rywalizację. Stąd też, 
komplet naszych zawodników stanął na podium w tych zawodach i 
zawodnicy AFORTI Yujin Drift Team są faworytami do końcowego 
tryumfu w swoich klasach.

W ostatnich tygodniach do rywalizacji stanął również sponsorowany 
przez nas pływak – Kacper Majchrzak. Poznaniak reprezentował 
Polskę w zawodach „4 Nations Swim Meet”, w których pokazał się 
z bardzo dobrej strony. Majchrzak wrócił z Budapesztu z czterema 
medalami – dwoma złotymi, zdobytymi w rywalizacji sztafet oraz 
dwoma srebrnymi, z wyścigów indywidualnych w stylu dowolnym.

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
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