Szanowni Państwo,
Grupa AFORTI zakończyła 1. kwartał 2022. Był to dla nas czas intensywnych
prac i rozwoju całej Grupy na arenie międzynarodowej.
Zapraszamy do podsumowania wydarzeń z kwietnia!

Podsumowanie miesiąca
Ostatni czas pokazał nam, że wartość
i znajomość Grupy AFORTI z czasem
rośnie w siłę. Poza kolejnymi wynikami,
które wykazujemy w raporcie bieżącym,
członkowie naszego zespołu goszczą
na konferencjach w Miami, otwierają
biura na Cyprze, gdzie znajduje się nasza
spółka EPMAP Ltd, dając zatrudnienie
lokalnym pracownikom, spotykamy
się z Prezesami Europejskiego i
Cypryjskiego Banku Centralnego. To
już 13 lat odkąd Grupa AFORTI zaczęła
funkcjonować w Polsce. Z radością
chciałbym poinformować, że w marcu
nasza spółka windykacyjna AFORTI
Collections została członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce. Związek zrzesza m.in. banki, fintechy, firmy ubezpieczeniowe i
windykacyjne. Cieszymy się z tego kolejnego sukcesu i traktujemy je jako
duże wyróżnienie dla naszej spółki.

Wideo z podsumowaniem miesiąca

Zobacz wideo

Wyniki sprzedażowe
W ostatnich dniach opublikowaliśmy
raport z wynikami operacyjnymi za
marzec. Tym samym podsumowaliśmy
wyniki Grupy AFORTI w pierwszym
kwartale tego roku. Był to dla nas dobry
okres, zarówno z perspektywy biznesowej
i wyników bieżących, jak i postępów w
naszych projektach inwestycyjnych.
W 1. kwartale 2022 roku Grupa AFORTI
osiągnęła sprzedaż o wartości blisko
300 mln EUR, co stanowi wzrost o
ponad 13% w porównaniu do tego
samego okresu 2021 roku. Jednocześnie
zaobserwowaliśmy 12% wzrost liczby
naszych klientów w Polsce i poza
granicami kraju. Przyglądając się
wolumenom poszczególnych linii biznesowych, w obszarze windykacji
pozyskaliśmy do obsługi zlecenia windykacyjne o wartości ponad 170
mln PLN. Ponadto, udzieliliśmy przedsiębiorcom finansowania w formie
faktoringu o wartości ok. 1,5 mln PLN. Z kolei obrót na platformie wymiany
walut online w ciągu ostatnich 3 miesięcy osiągnął wartość ponad 1
mld PLN, jest to wzrost o 10,35% rok do roku. Podsumowując, jesteśmy
zadowoleni z wyników sprzedażowych wypracowanych w pierwszym
kwartale tego roku, tym bardziej że w tym okresie osiągnęliśmy wyniki
prawie takie jak przez połowę 2020 roku. Te 3 miesiące to nie tylko wyniki
operacyjne, ale także postępy w prowadzonych przez nas projektach.
Ponad 3 miesiące temu Bank Centralny aktywował naszą licencję
pieniądza elektronicznego. Następnym krokiem było złożenie wniosku
o paszportyzację licencji na wszystkie kraje UE. Miło mi poinformować
Państwa, że kilka dni temu proces te został zakończony i już teraz licencja
EMI jest respektowana rzez całą Unię Europejską. Naszym następnym
krokiem jest przygotowanie się do rozpoczęcia świadczenia usług na
podstawie tej licencji w Rumunii, po czym przystąpimy do kolejnych
rynków. Na zakończenie, chciałbym przypomnieć, że w 4Q 2021 roku
rozpoczęliśmy udzielania finansowania w formie faktoringu w Rumunii.
Sukcesywnie współpracujemy tam z przedsiębiorcami wielu branż.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY
OD POCZĄTKU 2022

WYNIKI OPERACYJNE
SPÓŁEK W MARCU 2022

AFORTI.BIZ
W marcu, w wyniku wielu zapytań
klientów, spółka AFORTI Exchange
otworzyła się także na klientów
indywidualnych. Wdrożyliśmy specjalne
procesy umożliwiające skorzystanie z
naszej bezpłatnej platformy wymiany
walut także osobom fizycznym. W
międzyczasie na sile przybrały działania
związane z pozyskaną przez nas w
zeszłym roku licencją EMI. W naszej
spółce EPMAP Ltd. Centralny Bank
Cypru rozpoczął audyt. Jest to audyt
przeprowadzany w instytucjach po
kilku miesiącach od udzielenia zgody
na aktywację licencji. Bardzo cieszy nas
fakt, że członkowie naszego zespołu
BIZ zostają zapraszani na spotkania dające możliwość rozmowy z m.in.
Prezes Europejskiego Banku Centralnego. To również okazja dla nas
do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami międzynarodowych
instytucji fintechowych, do których grona aspirujemy.

Przeczytaj artykuł

Mamy zaszczyt poinformować, iż na mocy decyzji z dnia 21 marca 2022 roku,
AFORTI Collections S.A. zostało przyznane Członkostwo w Związku Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce skupia
blisko sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w tym m.in.: banki,
doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, podmioty zarządzające
informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, przedsiębiorstwa z branży
ubezpieczeniowej i FinTech. ZPF od ponad 20 lat działa na rzecz rozwoju rynku
finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży.

4 kwietnia opublikowaliśmy raport
bieżący za marzec 2022 roku. Wartość
sprzedaży Grupy AFORTI w tym miesiącu
to ok. 96,06 mln EUR co narastająco
po pierwszych 3 miesiącach 2022 roku
oznacza wzrost o 13,30% rok do roku.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią
raportu na naszej stronie:

Przeczytaj artykuł

Zachęcamy do zapoznania się z 10
najważniejszymi wartościami spółki
AFORTI Exchange.

Przeczytaj artykuł

AFORTI Exchange zaprasza klientów
indywidualnych! W marcu AFORTI
Exchange wychodząc naprzeciw
zapytaniom klientów i ich potrzebom,
wynikającym z sytuacji geopolitycznej,
uruchomiła możliwość wymiany walut
dla klientów indywidualnych. Oferujemy
Klientom bardzo dobre kursy oraz
możliwość wymiany znaczących kwot,
często problematycznych w kantorach
stacjonarnych.

Przeczytaj artykuł

Wspieramy:
AFORTI
Start Gniezno

Yujin
Drift Team

W niedzielę 10
kwietnia odbyła się
oficjalna inauguracja
EWINNER 1. Ligi.
Podczas wyjazdu
do Zielonej Góry
zawodnicy AFORTI
Start Gniezno
rozegrali mecz z
Stelmet Falubaz
Zielona Góra,
remisując 45:45.

Yujin: Oficjalny start
Drift Masters Grand Prix
2022 coraz bliżej! Już
7 maja drużyna Yujin
Drift Team wystartuje w
1 rundzie mistrzostw w
Irlandii!

Teatr
Lalek Guliwer

W kwietniu aktorzy
Teatru Lalek Guliwer
zapraszają na kultowe już
spektakle „Królestwo”,
„Byczek Fernando”
oraz najchętniej
oglądany przez
najmłodszych widzów
spektakl „Przyjaciel
Automateusza”.

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

