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Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
luty w Grupie AFORTI, ale także w projekcie AFORTI.BIZ był bardzo owocnym w wydarzenia
miesiącem. Zachęcamy do przeczytania lutowego wydania Newslettera.

AFORTI.BIZ NA KONGRESIE 60 MLN
W dniach 10-12 lutego odbył się w Miami Kongres 60 mln, czyli globalny zjazd Polonii. Grupę AFORTI
reprezentował Marcin Grabiszewski, który wziął udział w panelu „Investment Funds and Startups”.
W dyskusji wzięli udział także: Konrad Fijołek – Prezydent m. Rzeszowa, Łukasz Wąsikiewicz - z
Venture Capital Satus Starter oraz Maciej Kraus - partner z Funduszu Movens GE.
Rozmowy miały na celu przybliżenie inwestorom z USA sytuacji rynku inwestycyjnego w Polsce. W
trakcie dyskusji poruszono tematy:
▪ Stref przyjaznych inwestowaniu, takich jak region podkarpacki. Rynek omówiono na przykładzie
Rzeszowa, znanego z aktywnie działających funduszy i inkubatorów.
▪ Warunków sprzyjających rozpoczynania biznesu w Polsce.
▪ Pozycji polskiego rynku funduszy, w porównaniu do USA.
▪ Potencjału pomysłów oraz kadry na rynku polskim. Za dobrych przykład posłużył realizowany
przez AFORTI Projekt EMI.
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FAKTORING AFORTI W GAZECIE FINANSOWEJ
W jednym z lutowych wydań tygodnika Gazeta Finansowa znalazło się sporo dobrych wieści o
faktoringu w Polsce.
Zachęcamy do przeczytania artykułu napisanego przez AFORTI Factor o finansowaniu wierzytelności
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł

ZMIANY NA RYNKU WALUTOWYM
Po tym jak kraje zachodnie zapowiedziały sankcje przeciwko Rosji gwałtowanie spadł kurs rosyjskiej
waluty, rubla. Sankcje dotknęły m.in. zamrożenie aktywów banku centralnego, a także odcięcie banków
od międzynarodowego systemu SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication).
W reakcji na te zdarzenia Bank Rosji znacznie poniósł stopy procentowe, wstrzymał handel na giełdzie,
a także wstrzymał sprzedaż papierów wartościowych w imieniu zagranicznych klientów. Dziś, tj. 28.02. o
godz. 6:30 polskiego czasu kurs USD/RUB rósł o ponad 28 proc. Za 1 dolara płacono blisko 108
rubli, to ponad 23 ruble więcej niż w piątek minionego tygodnia. Dziś rosyjski rubel traci
blisko 20% swojej wartości. Mieszkańcy Rosji już teraz odczuwają skutki aktualnych wydarzeń na arenie
międzynarodowej.
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RAPORT KWARTALNY GRUPY AFORTI
14 lutego Grupa AFORTI opublikowała raport z danymi za 4. kwartał 2021 roku.
Zachęcamy do obejrzenia podsumowania wideo ostatniego kwartału przez Prezesa Grupy AFORTI.

Obejrzyj wideo
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Wymiana walut
AFORTI Exchange świadczy usługi wymiany walut
dla firm za pośrednictwem funkcjonalnej platformy online. Oferuje swoim Klientom hurtowe kursy walut i
możliwość negocjacji stałych rabatów. Stanowi jedyną
taką platformę dla Przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej

Faktoring
Celem projektu AFORTI.BIZ jest zapewnienie
kompleksowej obsługi Przedsiębiorcom z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu
wdrażany jest nowy system dla Klientów
korzystających z usług faktoringowych. Zmiany
pozwolą na zwiększenie efektywności i tempa naszej,
jak i Państwa pracy. Dzięki przygotowywanemu
modelowi obsługi system zostanie wdrożony także
w innych krajach, a następnie umożliwi digitalizację.

Dowiedz się więcej

Wspieramy:
AFORTI
Start Gniezno
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Drift Team

Teatr Lalek
Guliwer
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Podobnie jak w minionym
sezonie, w 2022 roku AFORTI

Żużlowcy AFORTI Start
Gniezno w ramach treningu

W marcu w repertuarze Teatru
Lalek Guliwer spektakle

Start będzie rywalizować

przed wiosennym sezonem

"Koziołek Matołek", "Miasto

również w lidze czeskiej. W
styczniu poznaliśmy terminarz

zebrali się na zgrupowaniu
zespołu w Wiśle. W

Świateł" oraz najnowsze
przedstawienie "Królestwa". To

tych rozgrywek i wiemy, że

międzyczasie trwały prace

spektakl dla osób o różnej

zagraniczne zmagania nasza
drużyna rozpocznie w kwietniu.

przygotowujące stadion w
Gnieźnie na kolejne zawody.

wrażliwości sensorycznej, w
tym dla osób w spektrum

Przypomnijmy, że bronimy

autyzmu.

tytułu wicemistrza Czech.

Dziękujemy za przeczytanie Newslettera. W razie pytań lub uwag
dotyczących zamieszczonych treści zachęcamy do kontaktu mailowego:

office@aforti.biz

W zakresie obsługi transakcji wymiany walut i

W zakresie obsługi transakcji faktoringowych

przekazów pieniężnych instytucją

instytucją odpowiedzialną pozostaje:

odpowiedzialną pozostaje:
AFORTI Exchange S.A.

AFORTI Factor S.A.

Pozdrawiamy i życzymy kolejnego udanego miesiąca!
Grupa AFORTI
ul. Chałubińskiego 8, 27. piętro
00-613 Warszawawww.aforti.pl

Nie chcesz otrzymywać od nas newslettera? Wypisz się TUTAJ.
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