
Szanowni Państwo,

wraz z kolejnymi miesiącami sukcesywnie zbliżamy się do zakończenia 
1. kwartału 2022 roku i podsumowania tego okresu. Ale zanim to nastąpi 
chcielibyśmy zaprezentować wyniki Grupy AFORTI osiągnięte w lutym.

Podsumowanie miesiąca
Jako Grupa AFORTI nie pozostajemy 
obojętni w obliczu kryzysu 
humanitarnego tuż za naszą wschodnią 
granicą. Obecnie w szeregach naszych 
spółek organizowane są zbiórki oraz 
akcje charytatywne, mające na celu 
wsparcie Ukrainy. Liczymy na szybkie 
zażegnanie konfliktu i rozwiązanie go 
drogą negocjacji.
Z dużym zaciekawieniem obserwujemy, 
jak aktualne wydarzenia wpływają 
na rynek, giełdę czy sektor walut. 
W międzyczasie największy nacisk 
kładziemy na utrzymanie naszych prac i 
działań na takim samym poziomie.

Jestem pewien, że konflikt w Europie naznaczy swoimi konsekwencjami kolejne 
miesiące w wielu światowych sektorach biznesowych, jednak z dużą dozą spokoju 
planujemy kolejne etapy rozwoju i ekspansji zagranicznej Grupy AFORTI. W połowie 
lutego opublikowaliśmy raport finansowy za 4. kwartał 2021 roku. Zachęcam do 
obejrzenia wideo, w którym podsumowuję cały ostatni kwartał we wszystkich liniach 
biznesowych.



Zobacz wideoWideo z podsumowaniem kwartału

Wyniki sprzedażowe

W ostatnich dniach opublikowaliśmy 
raport z wynikami za luty 2022 roku. 
Patrząc z perspektywy całej Grupy 
AFORTI był to dla nas dobry okres.
Tylko w lutym wartość sprzedaży naszych 
produktów i usług osiągnęła poziom 
ponad 100 mln EUR.
Po dwóch miesiącach obecnego roku 
wartość sprzedaży to już prawie 200 
mln EUR jest to wynik lepszy o 40% w 
porównaniu do tego samego okresu 
ubiegłego roku. Nieustannie rośnie 
również liczba klientów, którzy skorzystali 
z usług Grupy AFORTI.
Na koniec lutego liczba ta była większa o 
12%, porównując rok do roku.
 

Analizując nasze poszczególne linie biznesowe, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
obrót na platformie wymiany walut AFORTI Exchange osiągnął poziom ponad 700 mln 
PLN, co oznacza wzrost o 40% rok do roku.

Nasze usługi windykacyjne, czyli spółka AFORTI Collections, w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy pozyskała zlecenia do windykacji o wartości nominalnej ponad 120 mln PLN i 
jest o 1% więcej niż rok temu tego miesiąca.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy spółka AFORTI Factor udzieliła finansowania 
o wartości mniejszej o 30% niż przed rokiem, ale z uwagi na obecną sytuację 
postanowiliśmy ostrożniej podchodzić do kwestii finansowania.

W ostatnim miesiącu opublikowaliśmy także raport finansowy za 4. kwartał 2021 roku. 
W tamtym okresie osiągnęliśmy przychody na poziomie ponad 660 mln PLN, a aktywa 
osiągnęły poziom ponad 300 mln PLN. W lutym uległa zmianie również struktura 
naszego akcjonariatu, otrzymaliśmy zawiadomienie od pana Krzysztofa Dzietczeni o 
zwiększeniu zaangażowania i przekroczeniu progu 5% w akcjonariacie.

Niedawno odbyła się już 20. jubileuszowa edycja cokwartalnych spotykań w ramach 
cyklu Investor’s Day. Ze względu na rosnącą na ten czas liczbę zakażeń koronawirusem 
zdecydowaliśmy się zorganizować spotkania w formie wideokonferencji.
Dziękuję naszym inwestorom, akcjonariuszom i obligatariuszom za uczestnictwo w 
dwudniowych spotkaniach.

https://www.youtube.com/watch?v=UDGUHGlt1tM


WYNIKI OPERACYJNE GRUPY OD POCZĄTKU 2022

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK OD POCZĄTKU 2022

Zobacz wideoWideo z podsumowaniem miesiąca

https://www.youtube.com/watch?v=xIFwGIaugF4


AFORTI.BIZ
Projekt AFORTI.BIZ ostatnimi czasy 
obfituje w nowe wydarzenia.
Po aktywacji naszej licencji EMI stopniowo 
kończymy wszelkie wymagane przez 
regulatora procesy. Oczekujemy na pełną 
paszportyzację naszych usług na terenie 
pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Liczymy, że jak najszybciej uda nam 
się rozpocząć działalność operacyjną 
w kolejnych krajach UE, a tymczasem 
opowiadamy i szerzymy wiedzę o naszym 
projekcie.
W lutym w Kongresie 60 mln, czyli 
globalnym zjeździe Polonii w Miami, o 
projekcie BIZ i licencji EMI opowiadał 
Marcin Grabiszewski. Nasz reprezentant 
podczas panelu „Investment Funds 
and Startups” opowiedział o potencjale 
pomysłów oraz kadry na rynku polskim.

Promocja projektu AFORTI.BIZ

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.



Przeczytaj raport

2 marca opublikowaliśmy raport bieżący 
za styczeń 2022 roku. Wartość sprzedaży 
Grupy AFORTI w tym miesiącu ok. 106,75 
mln EUR i była wyższa o 41%.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią 
raportu na naszej stronie:

2 marca opublikowaliśmy raport bieżący 
za styczeń 2022 roku. Wartość sprzedaży 
Grupy AFORTI w tym miesiącu ok. 106,75 
mln EUR i była wyższa o 41%.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią 
raportu na naszej stronie:

Przeczytaj raport

Z dnia na dzień na ogólnopolskim rynku 
walutowym obserwujemy zmieniające się 
ceny walut.

Zachęcamy do przeczytania co działo się 
w ostatnich dniach, kiedy padały rekordy 
poszczególnych walut.
O sytuacji pisze AFORTI Exchange.

Przeczytaj artykuł

https://aforti.pl/2022/03/02/rb-espi-8-2022-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-luty-2022-r-aktualizacja/
https://aforti.pl/2022/02/14/rb-ebi-2-2022-jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iv-kwartal-2021-roku/
https://afortiexchange.pl/o-nas/aktualnosci/item/rekordy-na-rynku-walutowym


Wspieramy:

Za żużlowcami 
AFORTI Start Gniezno 
pierwszy trening po 
międzysezonowej 

przerwie. 7 marca po raz 
pierwszy w tym sezonie 
na tor wyjechali kapitan 

drużyny Oskar Fajfer, 
Zbigniew Suchecki 
i Mikołaj Czapla. Z 
niecierpliwością 

oczekujemy na ten 
sezon wyścigów!

Pod koniec lutego 
poznaliśmy oficjalny 

kalendarz tegorocznych 
mistrzostw Drift Masters 
Grand Prix. Wydarzenie 
rozpocznie się pierwszą 

rundą w Irlandii 7 maja na 
stadionie Mondello Park. 

Po kolejnych 5 turach 
runda finałowa odbędzie 

się na stadionie Moto 
Arena Łódź.

5 marca do repertuaru 
Teatru Lalek Guliwer 
dołączył spektakl pt. 

„Królestwa”. Przedstawienie 
powstało we współpracy 

z Teatrem 21, a także 
autorką tekstów Martą 

Stańczyk, aktorki w 
spektrum autyzmu. To 

pierwszy w historii Teatru 
Guliwer spektakl stworzony 

z myślą o osobach o 
różnych wrażliwościach 

sensorycznych.

AFORTI
Start Gniezno

Yujin 
Drift Team

Teatr
Lalek Guliwer

Pozdrawiamy i życzymy kolejnego udanego miesiąca!

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


