Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
jesteśmy na półmetku sezonu wakacyjnego. Pomimo tego lipiec dla Grupy AFORTI wiązał się z
wprowadzaniem ulepszeń systemowych oraz sukcesywnym dążeniem do ekspansji zagranicznej.
Poniżej przestawiamy najważniejsze informacji z działalności spółek ostatniego miesiąca.

Podsumowanie miesiąca
Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym
kontynuowaliśmy pasmo sukcesów w wynikach
sprzedażowych i operacyjnych Grupy AFORTI.
Minęło dopiero 7 miesięcy, ale jestem już teraz
przekonany, że w wielu obszarach ten rok będzie dla
nas rekordowy. Miniony miesiąc to sukcesy Grupy
AFORTI nie tylko w Polsce, ale i na arenie
międzynarodowej.
Z początkiem lipca AFORTI Holding została
wyróżniona poprzez zajęcie 313. miejsca w rankingu
Najwięksi 2021 portalu Money.pl. Dziękujemy!

Okres wakacyjny poświęcamy na uporządkowanie wewnętrznych struktur Grupy. Nie zwalniamy
tempa w realizacji założonej ekspansji na rynki zagraniczne. W związku z wyemitowanymi w 2020
roku w Rumunii obligacjami pracujemy nad ich notowaniem na giełdzie w Bukareszcie. Z kolei
nasza najmłodsza spółka AFORTI PLC jest coraz bliższa pojawienia się na giełdzie brytyjskiej. Mam
nadzieję, że z czasem będziemy mogli podzielić się z Państwem kolejnymi sukcesami tego
projektu.
Zgodnie z planowaną na lata 2021-2023 strategią i oferowaniem naszych usług w krajach Europy
Środkowej, niedawno podpisano warunkową umowę zakupu chorwackiej spółki faktoringowej.
Aktualnie dążymy do dokończenia działań akwizycyjnych w tym rejonie.
Wciąż analizujemy pierwsze półrocze 2021 roku, które tak jak 2020 rok zostało naznaczone
skutkami trwającej pandemii. Mimo niesprzyjającej rozwojowi interesu sytuacji nasz plan
dotyczący inwestycji i pozyskiwania nowych Klientów został wykonany w 102%.
Zachęcam Państwa do przeczytania najnowszego wydania Newslettera Grupy AFORTI.

Wideo z podsumowaniem miesiąca

Zobacz wideo

Wyniki sprzedażowe
Początek miesiąca w AFORTI to zawsze czas
podsumowań minionego okresu i analizy
osiągniętych wyników.
W lipcu wartość sprzedaży naszych produktów i
usług osiągnęła wartość prawie 100 mln EUR, co
oznacza wzrost o około 40 mln EUR w porównaniu
do ubiegłego roku. Na koniec miesiąca sprzedaż w
całym obecnym roku osiągnęła poziom 650 mln
EUR. Oznacza to, że już teraz wynik ten jest lepszy
w porównaniu z całym ubiegłym rokiem.
Wspomniane wyniki są efektem pracy
poszczególnych spółek i linii biznesowych.

Warto przy okazji wspomnieć, że od początku tego roku zdobyliśmy już 500 nowych Klientów. Z
kolei porównując dwa pierwsze kwartały 2021 roku Grupa AFORTI pozyskała 46% nowych
Inwestorów.
AFORTI Exchange osiągnęła wolumeny lepsze o prawie 90% w porównaniu do ubiegłego roku,
realizując na platformie wymiany walut obrót o wartości ponad 400 mln PLN. Nasz obszar
windykacyjny, czyli spółka AFORTI Collections w lipcu pozyskała zlecenia o nominalnej wartości
36 mln PLN, a od początku roku to już prawie 450 mln PLN. W tym samym czasie nasze zespoły
wywiązują się z powierzonych wcześniej zleceń, a także zawierają umowy z kolejnymi znaczącymi
Kontrahentami.
Wciąż z dużą ostrożnością podchodzimy do kwestii finansowania przedsiębiorców w tych
specyficznych czasach. Od początku roku sfinansowaliśmy faktoring o wartości blisko 8 mln PLN,
co stanowi spadek w porównaniu do ubiegłego roku. Pomimo tego pracujemy nad dużymi
zmianami w AFORTI Factor, dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie nowego systemu,
który ułatwi pracę Klientom faktoringowym. Tym sposobem w przyszłości możliwa będzie
digitalizacja oraz obsługa zainteresowanych za granicą.
Korzystając z okazji już dziś chciałbym zaprosić Państwa, wszystkich naszych Inwestorów oraz
Akcjonariuszy na kolejną edycję Investor’s Day AFORTI, które odbędą się w połowie września tego
roku.

AFORTI Exchange
Wartość obrotu na platformie wymiany
walut w lipcu 2021 r. wyniosła ok. 404,16
mln PLN oraz była wyższa o 89,49% w
porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku.

www.afortiexchange.pl

AFORTI Collections
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych
w lipcu 2021 r. wyniosła ok. 35,99 mln PLN
oraz była niższa o 55,20% rok do roku.

www.aforticollections.pl

AFORTI Factor
W lipcu 2021 r. wartość sfinansowanych
wierzytelności przez AFORTI Factor
wynosiła ok. 560 tys. PLN oraz była niższa o
74,35% w porównaniu do analogicznego
okresu poprzedniego roku.

www.afortifactor.pl

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W LIPCU 2021

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK

Grupa AFORTI
W lipcu kontynuowaliśmy prace związane z
wejściem na nowe rynki oraz upublicznieniem
AFORTI PLC na giełdzie w Londynie. Spółka
niedawno zakończyła czwarte oferowanie swoich
akcji w ramach pozyskiwania nowych Inwestorów
dla projektu AFORTI.BIZ. Inwestorzy obejmując
akcje spółki wycenili ją na poziomie 34,94 mln GBP.
Kilka miesięcy temu zakupiliśmy udziały w spółce
posiadającej Licencję EMI. Natomiast w ostatnich
dniach braliśmy udział w audycie naszej platformy
prowadzonym przez nadzorcę. Obecnie pracujemy
nad jak najszybszym doprowadzeniem do
paszportyzacji licencji EMI.

Ostatni czas był także pomyślny w obszarze wymiany walut. Liczba korzystających z platformy FX
zwiększyła się o 40 nowych Klientów. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą ofertą.

3 sierpnia zamieściliśmy na naszej stronie
internetowej comiesięczny raport wyników
sprzedażowych i operacyjnych.
W ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy wzrost
wartości łącznej sprzedaży Grupy AFORTI ok.
97 mln EUR.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią
raportu na naszej stronie:

Przeczytaj raport

Z początkiem lipca AFORTI Holding została
wyróżniona w rankingu Najwięksi 2021
portalu Money.pl.
Spółka zajęła 313. miejsce spośród blisko 2
tysięcy polskich firm.

Przeczytaj ranking

Wspieramy:

AFORTI

Yujin Drift Team

Teatr Lalek Guliwer

Start Gniezno
Za zawodnikami z
Wielkopolski ostatnie w
sezonie zmagania ligowe.
Wyścig z zespołem Arged
Malesa Ostrów Start Gniezno

Nasz zespół w 4. kolejce
zmagań w ramach Drift
Masters Grand Prix zdobył 7.
miejsce w klasyfikacji
generalnej. Trzymamy kciuki

Pomimo przerwy wakacyjnej
Teatr Lalek Guliwer
przygotowuje się do
kolejnego sezonu, a już 22
sierpnia aktorzy zapraszają

kończy wynikiem 50:40.
Następny wyścig już 15
sierpnia, żużlowcy zmierzą się
z Orłem Łódź.

za zawodników podczas
następnej rundy w Gruzji.

do Centrum Praskiego
Koneser na wydarzenie „Mała
Letnia Akademia Teatralna”.

Pozdrawiamy i życzymy kolejnego udanego miesiąca!
Grupa AFORTI
ul. Chałubińskiego 8, 27. piętro
00-613 Warszawa
www.aforti.pl
Nie chcesz otrzymywać od nas newslettera? Wypisz się TUTAJ.

