
Szanowni Państwo,

miniony miesiąc dzięki 18 edycji Investor's Day przyniósł Grupie AFORTI wiele okazji 
do spotkań z naszymi Inwestorami. Dziękujemy za okazane zaufanie i owocne 
rozmowy. W niniejszym Newsletterze prezentujemy Państwu skrót wydarzeń
z ostatniego, pełnego sukcesów miesiąca.

Podsumowanie miesiąca

Wideo z podsumowaniem miesiąca

Wrzesień był dla nas bardzo dobrym 
okresem, o czym świadczy najnowszy 
raport bieżący. Był to najlepszy miesiąc 
w trzecim kwartale tego roku i cała 
Grupa AFORTI wygenerowała w tym 
okresie sprzedaż o łącznej wartości 
ponad 135 mln EUR. Stanowi to 100% 
więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. 
Z kolei od początku tego roku 
uzyskaliśmy już sprzedaż o wartości 
większej o 120% w porównaniu do 
analogicznego okresu. Na wspomniane 
liczby złożyły się wyniki naszych 
poszczególnych linii biznesowych.

Do rekordowych wyników zaliczamy 
obroty notowane przez naszą 

platformę wymiany walut AFORTI Exchange. We wrześniu za jej pomocą 
wygenerowano obrót w wysokości ponad 0,5 mln PLN, czyli o 150% więcej niż rok 
temu.

Miniony miesiąc był też dobrym czasem dla naszej spółki windykacyjnej AFORTI 
Collections. W tym miesiącu pozyskaliśmy do obsługi zlecenia o wartości ponad 90 
mln PLN. Wyniki zarówno z września jak i całego obecnego roku są lepsze o ponad 
10% w porównaniu do analogicznych okresów 2020 roku.

Ze względu na trwającą pandemię z dużą dozą ostrożności podchodzimy wciąż do 
kwestii finansowania przedsiębiorstw, czego powodem są niższe o ponad 60% wyniki 
spółki AFORTI Factor w porównaniu do ubiegłego roku. Powoli przygotowujemy się 
jednak do zwiększania skali finansowania. Cieszy nas wciąż rosnąca liczba Klientów 
korzystających z usług Grupy AFORTI, dzięki czemu pod koniec września 
współpracowało z nami blisko 6500 osób.

W ostatnim miesiącu po półtorarocznej przerwie zorganizowaliśmy ponownie 
spotkania z cyklu Investor’s Day w tradycyjnej formie. Była to już 18. edycja 
cokwartalnych spotkań, podczas której spotkaliśmy się z naszymi Inwestorami w 6 
największych polskich miastach. Dziękuję Państwu za obecność oraz setki 
zadawanych pytań.

Wyniki sprzedażowe

AFORTI Exchange
Wartość obrotu na platformie wymiany 
walut we wrześniu 2021 r. wyniosła ok. 
532,02 mln PLN oraz była wyższa o 
145,26% w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

www.afortiexchange.pl

AFORTI Collections
Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych we wrześniu 2021 r. 
wyniosła ok. 92,59 mln PLN oraz była 
wyższa o 12,50% rok do roku.

www.aforticollections.pl

AFORTI Factor
We wrześniu 2021 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności przez 
AFORTI Factor wynosiła ok. 260 tys. PLN 
oraz była niższa o 88,16% w porównaniu 
do analogicznego okresu poprzedniego 
roku.

www.afortifactor.pl

Wyniki operacyjne We wrześniu 2021                

Wyniki operacyjne spółek         

Grupa AFORTI
Wkraczając w czwarty kwartał 2021 roku 
doprowadzamy do końca rozpoczęte 
procesy w projekcie AFORTI.BIZ. We 
wrześniu platforma wymiany walut 
AFORTI Exchange z pozytywnym 
skutkiem zakończyła testy IT 
organizowane przez jednego z 
regulatorów rynku finansowego w Unii 
Europejskiej. To kolejny sukces i 
element konieczny do aktywowania 
licencji EMI.

Spółka AFORTI Exchange w tym 
miesiącu może pochwalić się kolejnymi 
rekordowymi wynikami! 
Podsumowując ostatni miesiąc wartość 
obrotu wygenerowanego na naszej 
platformie środków to 532 mln PLN.

Z przyjemnością witam nowych Klientów, korzystających z usług naszej spółki, w tym 
miesiącu do ich grona dołączyło 370 osób. Dzięki dalszej współpracy z nami 
systematycznie przybywa przedsiębiorstw, które generują oszczędności dzięki 
bardzo dobrym kursom wymiany walut AFORTI Exchange - dziękujemy Państwu za 
zaufanie.

Wraz z początkiem października 
rozpoczynamy ostatni, czwarty 
kwartał 2021 roku, w związku z czym 
dokładamy wszelkich starań, aby 
zamknąć rok z jeszcze lepszymi 
wynikami sprzedażowymi. 
Intensywnie pracujemy nad naszymi 
projektami zagranicznymi związanymi 
z licencją EMI i ekspansją. 12 
października był pierwszym dniem 
notowań naszych obligacji na 
giełdzie w Bukareszcie. Jestem 
przekonany, że te działania jeszcze 
mocniej ugruntują pozycję AFORTI 
na polskim rynku i pozwolą nam na 
rozwinięcie się w nowych obszarach. 
Realizując strategię Grupy AFORTI 

chcemy z czasem oferować nasze usługi w kolejnych krajach Środkowo-Wschodniej 
Europy.

Pragnę podzielić się jeszcze z Państwem sukcesem AFORTI Collections, która 
podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami we Wrocławiu otrzymała Laur 
CESSIO 2021. Spółce przyznano 2. miejsce w kategorii „Outsourcing - Serwis 
Wierzytelności”! We wrześniu Spółka gościła również na łamach magazynu 
Home&Market, znalazła się ona wśród Najlepszych Partnerów w Biznesie 2021!

Paweł Opoka
Wizeprezes Zarządu

ok. 136,97 mln EUR 101,13%
wzrost rok do rokuwartość sprzedaży

Mateusz Niemczyk
Wizeprezes Zarządu

4 października opublikowaliśmy 
comiesięczny raport z wynikami 
sprzedażowymi i operacyjnymi Grupy 
AFORTI. W ostatnim miesiącu 
osiągnęliśmy sprzedaż o łącznej 
wartości prawie 136,97 mln PLN.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią 
raportu na naszej stronie:

Przeczytaj raport

AFORTI Collections otrzymała Laur 
CESSIO 2021!

Spółka zajęła 2. miejsce w kategorii 
„Outsourcing - Serwis Wierzytelności”. 
Związek Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce ogłosił wyniki podczas 
Kongresu Zarządzania 
Wierzytelnościami, a nagrodę odebrała 
Prezes AFORTI Collections Agnieszka 
Baran-Płomińska.

Przeczytaj artykuł

6 października członkowie zarządu 
AFORTI Holding, Klaudiusz Sytek i 
Paweł Opoka wzięli udział w Czacie 
Inwestorskim organizowanym przez 
Puls Biznesu.

Podczas spotkania online uczestnicy 
mogli zadawać pytania dotyczące 
spółek Grupy.

Obejrzyj wideo

Wspieramy:

AFORTI
Start Gniezno

Yujin Drift Team Teatr Lalek 
Guliwer 

Żużlowcy AFORTI z 
końcem września wzięli 
udział w ostatniej kolejce 
czeskiej Extraligi. Na torze 
w Pradze nasi zawodnicy 
zdobyli srebrne medale. 
Czekamy na kolejny 
sezon!

Nasi driftingowcy zbliżają 
się ku końcowi sezonu. W 
dniach 22-23 października 
odbędzie się ostatnia 
runda Driftingowych 
Mistrzostw Polski w 
Motorpark Toruń. 
Kibicujemy naszym 
Partnerom!

Dzieje się w Teatrze Lalek 
Guliwer! Nasz Partner 
wziął niedawno udział w 
wydarzeniach: łączącym 
pokolenia Weekendzie 
Seniora z kulturą oraz 
Festiwalu Kultury bez 
Barier. W najbliższy 
weekend widzowie 
zobaczą spektakl pt. 
„Bromba i Inni”.

Grupa AFORTI 
ul. Chałubińskiego 8, 27. piętro
00-613 Warszawa
www.aforti.pl

Pozdrawiamy i zyczymy kolejnego udanego miesiąca!

Październik 2021

wartość nominalna zleceń windykacyjnych

ok. 92,59 mln PLN 12,30%

ok. 532,02 mln PLN

ok. 260 tys. PLN

wzrost rok do roku

145,26%
wzrost rok do roku

-88,16%
spadek rok do roku
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Obejrzyj wideo

AFORTI Holding na giełdzie w Bukareszcie

12 października 2021 roku jest pierwszym dniem notowań obligacji AFORTI Holding 
na giełdzie w Bukareszcie. O 9 rano czasu polskiego odbyło się symboliczne 
uderzenie w giełdowy dzwon.  Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_4Rq8uH8MQ
http://www.afortiexchange.pl
http://www.aforticollections.pl
http://www.afortifactor.pl
https://aforti.pl/2021/09/02/rb-espi-46-2021-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-sierpien-2021-r/
https://www.pb.pl/czat-inwestorski-z-aforti-holding-1128932
https://aforti.pl/2021/10/04/rb-espi-51-2021-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-wrzesien-2021-r/
https://www.facebook.com/GrupaAFORTI/
https://pl.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-
https://twitter.com/afortiholding
https://www.youtube.com/channel/UCcnSlXNmF3Tv-e9VkWxgSZw?feature=embeds_subscribe_title
https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/laur-cessio/cessio-outsourcingu/

