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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
za nami październik, którym zainaugurowaliśmy ostatni
kwartał 2020 roku. Wyniki operacyjno-sprzedażowe
osiągnięte w tym miesiącu pozwalają nam z optymizmem
patrzeć na zakończenie obecnego roku kalendarzowego.
Szczególnie cieszy nas fakt, że Spółki wchodzące w
skład Grupy AFORTI utrzymują założoną dynamikę
rozwoju, pomimo obecnej niepewności gospodarczej
spowodowanej sytuacją epidemiologiczną na świecie.
To pokazuje, że strategia obrana przez Grupę AFORTI na
czasy pandemii COVID-19 była słuszna.
Omawiając wyniki należy zwrócić uwagę na AFORTI
Exchange. W ostatnich miesiącach włożyliśmy wiele
pracy w optymalizację procesów, usprawnienie systemu
informatycznego czy wzmocnienie kadry menadżerskiej.
Obecnie widzimy tego wymierne efekty i jesteśmy
przekonani, że najbliższe miesiące będą oznaczały
dynamiczny wzrost dla tejże spółki.
Zmiany w AFORTI Exchange przybliżają nas również do
ekspansji zagranicznej Grupy AFORTI. Uważam, że na
obecnym etapie jesteśmy już gotowi do prowadzenia
działalności operacyjnej związanej z wymianą walut
na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Wszystko za sprawą licencji EMI, do której otrzymania się
przybliżamy. Więcej informacji na temat naszych wyników
operacyjno-sprzedażowych oraz ekspansji zagranicznej
przekażemy Państwu w dniach 16 i 17 listopada podczas
15. edycji Investor’s Day.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

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.

ZOBACZ NAGRANIE

www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Październik okazał się miesiącem, którym bardzo dobrze
rozpoczęliśmy ostatni kwartał bieżącego roku. Spółki wchodzące
w skład Grupy Kapitałowej AFORTI osiągnęły bardzo dobre wyniki
operacyjno-sprzedażowe, co pozwala nam pozytywnie myśleć o
zakończeniu 2020 roku. Szczególnie budujący jest fakt, że obrana
przez nas strategia skupiająca się na trzech filarach – wymianie
walut, faktoringu oraz windykacji należności – przynosi wymierne
efekty.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Po raz kolejny w 2020 roku odnotowaliśmy bardzo dobry miesiąc w
wykonaniu AFORTI Collections. Porównując go do analogicznego
okresu w roku ubiegłym, odnotowano ponad 243 proc. wzrost
wartości nominalnej zleceń windykacyjnych przy ponad 170 proc.
wzroście liczby zleceń. Tym samym, w całym roku przekroczyliśmy
już wartość nominalną zleceń windykacyjnych na poziomie 562 mln
PLN, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w historii spółki.
Bardzo dobre wyniki wygenerowała również spółka AFORTI
Exchange. W ostatnim czasie włożyliśmy wiele pracy, aby
przygotować naszą autorską platformę wymiany walut do ekspansji
zagranicznej. Dodatkowo, wzmocniliśmy kadrę menedżerską oraz
dział sprzedaży. Stąd też, w październiku widzieliśmy pierwsze
pozytywne efekty tych działań, ponieważ spółka wygenerowała
obrót o ponad 11 proc. większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.
Więcej
szczegółów
dotyczących
wyników
operacyjnosprzedażowych poszczególnych spółek przekażemy Państwu
podczas 15. edycji Investor’s Day, na którą serdecznie zapraszam.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, wydarzenie
odbędzie się wyłącznie online w dniach 16 i 17 listopada.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze swoim
Doradcą, a w odpowiedzi prześlemy Państwu dane dostępowe do
wideokonferencji.

www.aforti.pl
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AFORTI Exchange

Wartość

obrotu

wymiany

walut

na
w

platformie
październiku

2020 r. wyniosła 290 183 680,09
PLN i była wyższa o 11,65 proc.
w porównaniu do analogicznego
okresu poprzedniego roku.
Po dziesięciu miesiącach bieżącego
roku łączna wartość obrotu na
platformie wymiany walut osiągnęła

1,54

mld
PLN

wartość obrotu
na platformie
od początku 2020 roku

poziom 1 540 211 023,90 PLN.
www.afortiexchange.pl
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AFORTI Collections

Wartość

nominalna

zleceń

windykacyjnych w październiku
2020 r. wyniosła 46 109 355,55
PLN. Stanowi to wzrost o 243,23

562

proc. rok-do-roku. Liczba zleceń
windykacyjnych wyniosła 14 731
i była wyższa o 173,00 proc. w
porównaniu do października 2019 r.
W

ujęciu

dziesięciu
r.

wartość

narastającym,

po

miesiącach

2020

nominalna

zleceń

mln
PLN

wartość nominalna
zleceń windykacyjnych
od początku 2020 roku

windykacyjnych osiągnęła poziom
562 102 395,94 PLN, co oznacza
wzrost o 68,07 proc. Jednocześnie
nastąpił wzrost o 122,61 proc.
www.aforticollections.pl

liczby zleceń do 159 613.
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AFORTI Factor

W październiku 2020 r. wartość
sfinansowanych wierzytelności
przez AFORTI Factor wynosiła
1 272 380,52 PLN.
Po

dziesięciu

miesiącach

bieżącego roku AFORTI Factor
sfinansowała łącznie 24 944

24,9

mln
PLN

wartość
sfinansowanych
wierzytelności
od początku 2020 roku

160,44 PLN wierzytelności.

www.afortifactor.pl
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Program Lojalnościowy AFORTI Exchange
Wymieniaj jak zawsze, zyskuj jak nigdy wcześniej.

Zdobywasz punkty w przejrzysty
sposób

Exchange.

na rozmaite nagrody!

na platformie
AFORTI Exchange

www.aforti.pl

1000 PLN, otrzymujesz 1 punkt.

i zbieraj punkty

Wymieniaj punkty
na nagrody
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GRUPA AFORTI

Śmiało mogę powiedzieć, że październik przybliżył Grupę AFORTI
do ekspansji zagranicznej. Po fazie przygotowań, we współpracy z
brytyjskim brokerem rozpoczęliśmy rozmowy z inwestorami, których
kapitał pozwoliłby na szybsze tempo rozwoju AFORTI Exchange
w Europie Środkowo-Wschodniej. To również ważne rozmowy z
perspektywy debiutu AFORTI Exchange na londyńskiej giełdzie
papierów wartościowych. Spodziewamy się, że finalizacja tych
działań to perspektywa najbliższych miesięcy.
W związku z planowaną ekspansją AFORTI Exchange na rynki
międzynarodowe w oparciu o licencję EMI, prowadzimy prace
przygotowawcze wewnątrz tejże spółki. Wzmocniliśmy kadrę
menedżerską oraz dział sprzedaży, usprawniliśmy procesy,
prowadzimy rozmowy z nowymi dostawcami oraz rozwijamy naszą
autorską platformę IT, aby spełniała aktualne trendy i wytyczne UX
(User Experience) czy KYC (Know Your Customer).
Dodatkowo, intensywnie pracujemy nad naszą działalnością na rynku
polskim. W tym momencie skupiliśmy się na głównych filarach Grupy
AFORTI – wymianie walut, faktoringu oraz windykacji należności.
Widzimy już tego pierwsze pozytywne efekty. Ponadto, kontynuujemy
prace nad upublicznieniem akcji serii I na NewConnect, co powinno
być pozytywnym impulsem dla wyników Grupy AFORTI na rynku
kapitałowym.

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Mając na uwadze plany rozwojowe Grupy AFORTI, nieustannie
pracujemy nad zwiększeniem kompetencji menedżerskich w naszych
spółkach. Stąd też, miło mi ogłosić, że od listopada współpracuje z
nami Pan Michał Jabłoński, który został Dyrektorem Departamentu
Kontrolingu.

www.aforti.pl
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AFORTI SupPORT

Miniony miesiąc w Sponsoringowym Projekcie Sportowym Grupy
AFORTI obfitował w sukcesy. Był to czas, w którym zakończone
zostały zarówno polskie rozgrywki żużlowe, jak i driftingowe. Co
ważne, w obu tych dyscyplinach świętowaliśmy duże sukcesy.

Sponsorujemy

Przede wszystkim duże gratulacje należą się zespołowi AFORTI
Yujin Drift Team, który w sezonie 2020 okazał się najlepszą drużyną
driftingową w kraju. Chociaż podczas ostatniej rundy cyklu Drift
OPEN liderzy naszego zespołu zameldowali się „tylko” w ćwierćfinale,
pozwoliło to zapewnić im tytuł wicemistrzowski w swoich klasach.
W ten sposób wicemistrzem Polski w klasie MASTERS (najbardziej
prestiżowa kategoria) został Mikołaj Zakrzewski, natomiast w klasie
PRO na takiej samej pozycji uplasował się Sebastian Szymański.
Z bardzo dobrym wynikiem sezon zakończyli również żużlowcy
GTM Startu Gniezno. Sponsorowana przez nas ekipa w ostatnim,
październikowym spotkaniu eWinner 1. Ligi pokonała lidera
rozgrywek Apator Toruń. Dzięki temu zwycięstwu, gnieźnianie
zapewnili sobie tytuł wicemistrza eWinner 1. Ligi i otarli się o awans
do najwyższej klasy rozgrywkowej.

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

www.aforti.pl
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