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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

niniejszym Biuletynem Informacyjnym zamykamy ten jakże 
wymagający dla nas wszystkich rok. W ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy światowa gospodarka została 
poddana testowi przez pandemię COVID-19. Ten czas 
pokazał, które biznesy budowane są z rozwagą i opierają 
swoją strategię o zdywersyfikowane źródła przychodu. 
Cieszę się, że Grupa AFORTI zdała ten sprawdzian 
wzorowo i w czasach, kiedy wiele firm z obawą myśli o 
kolejnych miesiącach, my liczymy na rozwój i stawiamy na 
ekspansję międzynarodową.

Wiele wskazuje na to, że ostatni kwartał 2020 roku dla 
Grupy AFORTI będzie bardzo dobry, a być może najlepszy 
w całym roku. O ile AFORTI Collections podobnie jak w 
poprzednich miesiącach rozwija się w bardzo szybkim 
tempie, to do tejże spółki dołączyło również AFORTI 
Exchange. Po naszej platformie wymiany walut widać 
pierwsze bardzo pozytywne efekty ostatnich zmian, 
zarówno w jej kadrze menedżerskiej, jak i stosowanych 
procedurach. Odnotowaliśmy tam kolejny miesiąc z bardzo 
dobrą dynamiką wzrostu obrotów, co jest pozytywnym 
prognostykiem przed planowaną ekspansją na inne kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednakże przede wszystkim chciałbym przypomnieć,  że 
grudzień jest czasem, w którym warto skupić się na czymś 
więcej niż na biznesie. Szczególnie teraz, w tych jakże 
trudnych czasach pandemii, każdy powinien zwolnić, 
zacieśnić więzi rodzinne i dobrze zaplanować przyszły 
rok. Dziękuję naszym Obligatariuszom, Inwestorom 
oraz Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli 
w ostatnich dwunastu miesiącach. Życzę Państwu 
spokojnych i rodzinnych Świąt oraz udanego wejścia w 
Nowy Rok.

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
http://youtu.be/siEmZXfGvjM
https://youtu.be/siEmZXfGvjM
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Wyniki operacyjno-sprzedażowe Grupy AFORTI w listopadzie 
pozwalają myśleć o tym, że czeka nas bardzo dobry kwartał. 
Chociaż wiele branż odczuło fakt, iż w minionym miesiącu niektóre 
z nich musiały borykać się z częściowym lockdownem w Polsce, to 
sytuacja ta nie miała wpływu na działalność spółek z naszej Grupy 
Kapitałowej.

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na rezultaty, jakimi może 
pochwalić się AFORTI Exchange. Nasza autorska platforma wymiany 
walut w listopadzie 2020 roku odnotowała o ponad 28 proc. większe 
obroty niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. To już kolejny 
miesiąc ze zwiększonymi obrotami tejże spółki, co tylko potwierdza 
słuszność zmian, które zaszły w AFORTI Exchange w ostatnich 
miesiącach. Jestem przekonany, że już w tym momencie mamy jedną 
z najlepszych platform wymiany walut dla przedsiębiorców. Stąd 
też, ze spokojem patrzymy na naszą działalność na zagranicznych 
rynkach.

Chciałbym również podziękować wszystkim naszym Interesariuszom, 
którzy uczestniczyli w 15. Edycji Investor’s Day. Podczas dwóch dni 
spotkań online spotkaliśmy się z 200 osobami, którym mieliśmy 
okazję bezpośrednio przedstawić bieżącą sytuację grupy AFORTI 
oraz zaprezentowaliśmy nasze najbliższe plany rozwojowe. Jednakże 
przede wszystkim cieszę się, że mogliśmy odpowiedzieć na wszystkie 
nurtujące Państwa pytania. Mam nadzieję, że podczas 16. edycji w 
2021 roku będziemy mieli okazję spotkać się również stacjonarnie w 
największych polskich miastach.

http://www.aforti.pl


AFORTI Exchange
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Wartość wymienionej waluty (PLN)

Wartość obrotu na platformie 
wymiany walut w listopadzie 
2020 r. wyniosła 255 046 635,12 
PLN i była wyższa o 28,40% w 
porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

Po jedenastu miesiącach bieżącego 
roku łączna wartość obrotu na 
platformie wymiany walut osiągnęła 
poziom 1 748 270 017,07 PLN. 

www.afortiexchange.pl
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AFORTI Collections
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych w listopadzie 2020 
r. wyniosła 81 841 290,49 PLN. 
Liczba zleceń windykacyjnych 
wyniosła 18 321 i była wyższa 
o 243,80% w porównaniu do 
listopada 2019.

W ujęciu narastającym, po 
jedenastu miesiącach 2020 
r. wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych osiągnęła poziom 
643 943 686,43 PLN, co oznacza 
wzrost o 54,15% Jednocześnie 
nastąpił wzrost o 130,42% liczby 
zleceń do 178 039.

www.aforticollections.pl
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AFORTI Factor
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Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

W listopadzie 2020 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności 
przez AFORTI Factor wynosiła 
1 190 378,22 PLN.

Narastająco, po jedenastu 
miesiącach bieżącego roku 
AFORTI Factor sfinansowała 
łącznie 26 134 538,66 PLN 
wierzytelności.

www.afortifactor.pl
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GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Ostatnie tygodnie 2020 roku w Grupie AFORTI są bardzo intensywne. 
Jednakże, co najważniejsze, widzimy efekty tych działań. Jesteśmy 
na zaawansowanym etapie prac nad uzyskaniem licencji EMI, 
dzięki której w szybkim tempie będziemy mogli dokonać ekspansji 
zagranicznej naszej Grupy. Na samym początku działalności poza 
granicami Polski, skupimy się na promowaniu naszej platformy 
wymiany walut dla przedsiębiorstw. Stąd też, nieustannie pracujemy 
nad rozwojem oferowanych przez nas usług. Dodatkowo, jesteśmy 
już na kolejnych etapach rozmów z potencjalnymi inwestorami, 
dzięki którym przyspieszylibyśmy tempo ekspansji całej Grupy.

Myśląc o działalności zagranicznej, nie zapominamy o naszym 
rodzimym rynku. Przede wszystkim warto odnotować kolejny 
bardzo dobry miesiąc w wykonaniu AFORTI Exchange oraz 
AFORTI Collections. W przypadku naszej spółki zarządzającej 
wierzytelnościami należy podkreślić, iż w listopadzie zawarliśmy 
kolejną już w tym roku, znaczącą umowę zakupu portfela. Jego 
wartość nominalna jest bliska 30 mln złotych. Dzięki kolejnej tak 
dużej inwestycji, jesteśmy w stanie odnotowywać kolejne rekordowe 
wyniki w historii AFORTI Collections.

Ponadto, nieustannie pracujemy nad obecnością Grupy AFORTI 
na rynku kapitałowym. W listopadzie kontynuowaliśmy prace nad 
upublicznieniem i dematerializacją akcji AFORTI Holding S.A. z serii 
I. Finalizacja tych prac powinna znacząco wpłynąć na kapitalizację 
naszej spółki. Dodatkowo, w minionym miesiącu nasi Interesariusze 
mieli okazję zapoznać się z jednostkowymi oraz skonsolidowanymi 
wynikami za III kwartał 2020 roku. Szczegóły dotyczące naszych 
rezultatów za ten okres można zobaczyć TUTAJ.
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https://aforti.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-17_AFORTI_Holding_SA_Prezentacja_3Q2020.pdf
http://www.aforti.pl


AFORTI SupPORT
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Sponsorujemy

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

Listopad w Sponsoringowym Projekcie Sportowym Grupy AFORTI 
był miesiącem wyjątkowo spokojnym. Jesień jest okresem, w którym 
zarówno sezon żużlowy, jak i szeroko pojęty motorsport mają 
przerwę międzysezonową.

W przypadku GTM Startu Gniezno w listopadzie doświadczyliśmy 
okienka transferowego. Do drużyny z pierwszej stolicy Polski po 
rocznej przerwie powrócił Mirosław Jabłoński, a po dwuletniej 
przygodzie z PGE Ekstraligą do Gniezna znów zawitał Maksymilian 
Bogdanowicz. Jednakże największym transferem Startu z pewnością 
jest pozyskanie Petera Kildemanda. Doświadczony Duńczyk to 
gwarancja punktów na poziomie eWinner 1. Ligi, a gdy dodamy do 
tego utrzymanie trzonu drużyny z poprzedniego sezonu, możemy 
spodziewać się bardzo dobrego 2021 roku w wykonaniu gnieźnian.

Przygotowania do nowego sezonu trwają również w AFORTI Yujin 
Drift Team. Sponsorowany przez nas zespół obecnie trenuje do 
przyszłorocznych rozgrywek na rezerwowych autach podczas 
towarzyskich imprez na opuszczonych, polskich lotniskach. 
Natomiast mechanicy AFORTI Yujin Drift Teamu intensywnie pracują 
nad przygotowaniem aut do sezonu 2021, który zapowiada się być 
niezwykle wymagający. Wszystko za sprawą tego, iż lider zespołu – 
Mikołaj Zakrzewski, najprawdopodobniej otrzyma szansę jazdy w 
drifitngowych mistrzostwach Europy.

http://www.aforti.pl
https://pl-pl.facebook.com/aforti.support/
https://www.instagram.com/aforti_support/?hl=pl
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