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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
mimo, iż sytuacja gospodarcza na świecie jest wciąż
dosyć niestabilna, styczeń był bardzo dobrym miesiącem
dla Grupy AFORTI. W dwóch kluczowych liniach
biznesowych odnotowaliśmy wzrosty przekraczające
100% w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.
W kalendarium AFORTI, styczeń 2021 roku na pewno
zapisze się jako okres kluczowych przygotowań do
ekspansji na nowe rynki. Zostaliśmy powiadomieni przez
naszą spółkę zależną z Wielkiej Brytanii – AFORTI PLC
– o podpisaniu przez nią warunkowej umowy zakupu
udziałów w unijnej spółce, która posiada licencję instytucji
pieniądza elektronicznego „EMI”. Licencja umożliwi nam
świadczenie usług płatniczych, a także wydawanie i
przechowywanie pieniądza elektronicznego. Obecnie trwa
proces zmierzający do nabycia pakietu kontrolnego akcji i
rozpoczęcia działań operacyjnych. Równocześnie dążymy
do upublicznienia AFORTI PLC na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Londynie. Przejęcie EMI wpisuje się w
strategię grupy AFORTI, której celem jest zdobycie pozycji
ogólnoeuropejskiego dostawcy kompleksowych rozwiązań
finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W styczniu po raz kolejny pokazaliśmy, iż chcemy
wspierać rozwój nie tylko na rynku usług finansowych
dla przedsiębiorców - ważny jest dla nas również rozwój
sportu w Polsce. W ostatnich tygodniach AFORTI Holding
S. A. zostało patronem tytularnym drużyny żużlowej Startu
Gniezno. Drużyna z Wielkopolski od tego miesiąca będzie
posługiwać się nazwą AFORTI Start Gniezno. Mamy
nadzieję, że wzajemne zaufanie i wsparcie przełoży się
wymiernie na wyniki sportowe.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Styczeń 2021 roku to przede wszystkim utrzymanie dużej dynamiki z
końca ubiegłego roku, który pod wieloma względami był rekordowy
dla całej Grupy AFORTI. Jako cała grupa wygenerowaliśmy w
zeszłym miesiącu sprzedaż o wartości ponad 64 mln EUR, co było
wynikiem o 125% lepszym w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.
W zakresie wymiany walut, nasze obroty rok do roku wzrosły o ponad
135% i osiągnęły poziom około 240 mln PLN.
Jeśli chodzi o windykację, pozyskaliśmy do obsługi zlecenia o
nominalnej wartości około 46 mln PLN. Daje to wynik lepszy o ponad
150% w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2020.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Jedyną linią biznesową, w której obroty są niższe niż rok temu,
jest obszar finansowania przedsiębiorstw – tutaj obroty są
niższe o 60%. Należy jednak pamiętać, iż w styczniu ubiegłego
roku nie odczuwaliśmy jeszcze skutków pandemii i mogliśmy
inaczej podchodzić do oceny ryzyka, z jakim wiąże się udzielanie
finansowania.
W opublikowanym kilka dni temu raporcie bieżącym, oprócz
powyższych wyników pierwszy raz poinformowaliśmy o nowym
wskaźniku, czyli o aktualnej liczbie Klientów, którzy korzystają
z naszej oferty. Na koniec stycznia z naszych produktów i usług
korzystało blisko 6000 przedsiębiorców. O tej liczbie będziemy
informować Państwa co miesiąc w raportach bieżących.
W lutym rozpoczynamy 16 edycję Investor’s Day. W ciągu dwóch dni
połączymy się z naszymi Interesariuszami z całej Polski. Będzie to
doskonała okazja, aby przedstawić naszą wizję rozwoju na 2021 rok i
przede wszystkim odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Aby
wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
inwestorzy@afortiholding.pl lub bezpośredni kontakt z naszymi
pracownikami. Mam nadzieję, że gdy tylko ustanie pandemia wirusa
COVID-19, znów będziemy mogli się spotkać osobiście w licznym
gronie.

www.aforti.pl

3

AFORTI Exchange
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AFORTI Collections
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AFORTI Factor
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GRUPA AFORTI

W styczniu postawiliśmy kolejny krok w kierunku ekspansji na nowe
rynki zagraniczne. Kilka miesięcy temu informowaliśmy w stosownych
raportach o podpisaniu listu intencyjnego w celu nabycia spółki, która
posiada licencję pieniądza elektronicznego. Teraz przyszedł czas na
kolejny etap tego procesu – w połowie stycznia nasza spółka AFORTI
PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii podpisała umowę w celu nabycia
spółki posiadającej właśnie licencję EMI. Po spełnieniu warunków
z umowy, będziemy mogli objąć pakiet kontrolny i rozpocząć
działalność operacyjną. Jednocześnie trwają prace zmierzające do
upublicznienia spółki AFORTI PLC na głównym parkiecie giełdy w
Londynie. Kontynuujemy również prace przy pozyskaniu kapitału od
inwestorów w ramach tzw. Private Placement.
W tym roku AFORTI Exchange może pochwalić się sprzedażą wyższą
o ponad 130% niż w styczniu ubiegłego roku. Jesteśmy dumni,
że spółka z Grupy AFORTI należy do wąskiej grupy najbardziej
perspektywicznych instytucji finansowych w kraju.
Dodatkowo rozpoczęliśmy zapowiadany skup akcji własnych
AFORTI Holding w ramach zaaprobowanego programu. Skup akcji
potrwa do czerwca, więc nie wykluczam ponownych operacji w tym
zakresie. W styczniu dokonaliśmy wykupu kilku serii obligacji sprzed
2-3 lat. Dziękuję wszystkim Obligatariuszom za te kilka lat owocnej
współpracy.

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Cieszy nas fakt, że stawiane przez nas coraz wyższe cele są
konsekwentnie realizowane pomimo dużego spowolnienia
gospodarki, wywołanego przez pandemię COVID-19. Obecny rok
zapowiada się obiecująco.
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