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Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
z gotowością do pracy rozpoczęliśmy ostatni kwartał tego roku. W minionym miesiącu
przygotowywaliśmy się do jak najlepszego zakończenia 2021 roku, pracując nad jak najlepszymi
wynikami w październiku. Zachęcamy do zapoznania się naszymi działaniami.

Podsumowanie miesiąca
Październik był dla naszej Grupy bardzo dobrym
miesiącem. W całym tym okresie łączna sprzedaż
wszystkich naszych produktów finansowych
przekroczyła wartość 106 mln EUR.
Ostatni kwartał tego roku Grupa AFORTI
rozpoczęła debiutem akcji AFORTI Holding w
Rumunii. Dokładnie 12 października o 9.00
symbolicznie uderzono w dzwon giełdowy, co
oznacza rozpoczęcie notowań akcji AFH25. To
kolejne wydarzenie przybliżające naszą Grupę
do ekspansji międzynarodowej w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Niebawem bo 15 listopada opublikujemy raport podsumowujący cały 3. kwartał tego roku. Już
teraz wiemy, że był to dla nas bardzo dobry czas. Dziękuję Państwu za kolejny miesiąc współpracy
z naszą Grupą!
Ten miesiąc podsumowaliśmy w materiale przygotowanym przez Inwestorzy TV. Zachęcam
Państwa do obejrzenia, w ramach którego zaprezentowaliśmy.

Wideo z podsumowaniem miesiąca
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Wyniki sprzedażowe
Za naszą Grupą kolejny miesiąc zakończony bardzo
dobrymi wynikami. W ostatnich dniach
opublikowaliśmy raport bieżący za miniony
miesiąc, zgodnie z którym łączna wartość
sprzedaży wyniosła blisko 107 mln EUR. Oznacza
to wzrost o ok. 44% w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu
od początku tego roku osiągnęliśmy poziom
sprzedaży w wysokości ok. 985 mln EUR.
W ostatnim miesiącu nasze poszczególne linie
biznesowe sukcesywnie odnotowywały nowe
przychody i zainteresowanie naszymi usługami
przez kolejnych Klientów.
Najlepsze w październiku wyniki uzyskała spółka AFORTI Exchange, której wartość obrotu na
platformie wymiany walut wyniosła ok. 463 mln PLN. To wynik o prawie 60% lepszy niż w
analogicznym okresie.
Dzięki usługom windykacyjnym spółki AFORTI Collections, wartość nominalna pozyskanych
zleceń w październiku wyniosła ok. 26 mln PLN. Od stycznia tego roku spółka uzyskała zlecenia
w wysokości ok. 601 mln PLN, notując wzrost o 6,97% rok do roku.
W związku z trwającą od kwietnia 2020 roku pandemią zdecydowaliśmy się ostrożniej podchodzić
do kwestii finansowania przedsiębiorstw. Dlatego wartość sfinansowanych przez AFORTI
Factorwierzytelności w minionym miesiącu wyniosła ok. 0,38 mln PLN, co oznacza spadek rok
do roku o ok. 70%.
Bardzo cieszy nas fakt, że z nowym miesiącem do grona Klientów grupy AFORTI dołączyło ponad
40 osób. Korzystając z okazji chciałbym zaprosić Państwa na 19. już edycję cokwartalnych
spotkań z cyklu Investor’s Day. Nasze spotkania zainaugurujemy 22.11. w Warszawie.
Do zobaczenia!

AFORTI Exchange
Wartość obrotu na platformie wymiany
walut w październiku 2021 r. wyniosła ok.
463,37 mln PLN oraz była wyższa o 59,68
%w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku.

www.afortiexchange.pl

AFORTI Collections
https://app.freshmail.com/pl/reports/snapshot/?id_hash=u1fh02r72c
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych
w październiku 2021 r. wyniosła ok. 25,64
mln PLN oraz była niższa o 44,40% rok do
roku.

www.aforticollections.pl

AFORTI Factor
We wrześniu 2021 r. wartość
sfinansowanych wierzytelności przez
AFORTI Factor wynosiła ok. 0,38 mln
PLNoraz była niższa o 70,13% w
porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku.
www.afortifactor.pl

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W PAŹDZIERNIKU 2021

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK
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Grupa AFORTI
Projekt AFORTI.BIZ nieustannie inwestuje
w automatyzację procesów. Dlatego w minionym
miesiącu zakończyliśmy wdrożenie nowego
systemu factoringowego KALYPSO w AFORTI
Factor. Dzięki tej innowacji Klienci zgłaszający
faktury do finansowania skorzystają z intuicyjnego
programu.
Z kolei w spółce AFORTI Exchange zakończyliśmy
integrację z kolejnym bankiem, tym razem z PEKAO
SA. Wszystkie transakcje z tym bankiem są już w
pełni automatycznie rozliczane przez platformę
wymiany walut AFORTI Exchange S.A. Ponadto,
wsłuchując się w potrzeby Klientów
wymieniających waluty, w październiku
zamieściliśmy w naszej ofercie nową parę
walutową – EUR/GBP.
Pod koniec miesiąca zakończyła się 5. runda oferowania akcji AFORTI PLC. W rundzie wzięło
udział dwóch inwestorów, obejmujących łącznie 209 374 akcji za kwotę 209 374 GBP.
Dziękujemy za udział i wsparcie naszej najmłodszej spółki!
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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.
Obejrzyj wideo

3 listopada opublikowaliśmy raport bieżący
za październik. Wartość łącznej sprzedaży
Grupy AFORTI w tym miesiącu wzrosła rok do
roku o 43,66%.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią
raportu na naszej stronie:
Przeczytaj raport

Grupa AFORTI podsumowuje październik w
biznesie. O działalności oraz wynikach
sprzedażowych całej Grupy i sektora
windykacji, a także o zrealizowanych planach
i aktualnie kluczowym projekcie
AFORTI.BIZopowiada Prezes Klaudiusz
Sytek.

Obejrzyj wideo

Wspieramy:
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AFORTI
Start Gniezno
Żużlowcy Startu Gniezno
zakończyli sezon 2021 i
rozpoczęli przygotowania do
kolejnych zmagań w
przyszłym roku. Funkcję
menadżera oraz opiekuna
młodzieży w nadchodzącym
sezonie pełnić będą: Błażej
Skrzeszewski oraz Tomasz
Fajfer.

Yujin Drift Team

Teatr Lalek Guliwer

Teatr niedawno zakończył
nabór do projektu „Pracownia
Uruchamiania Czujności” w
ramach którego zaproszeni
specjaliści opowiedzą o
prowadzeniu projektów
twórczych dla dzieci i
młodzieży. W najbliższych
dniach na deskach teatru
aktorzy zagrają spektakl
„Brzydkie Kaczątko”.

Tegoroczne Driftingowe
Mistrzostwa Polski, w których
brał udział zespół AFORTI
Yujin Drift Team, dobiegły
końca. Wśród wyróżnionych
medalami kierowców znalazł
się Mikołaj Zakrzewski, który
zajął 3. miejsce w rundzie
finałowej.

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 TUTA J.
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