Szanowni Państwo,
upłynął kolejny miesiąc pracy nad ekspansją zagraniczną Grupy AFORTI. Dokładamy
wszelkich starań, aby rozwijać się nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.
Zapraszamy do podsumowania wydarzeń z kwietnia!

Podsumowanie miesiąca
Za Grupą AFORTI miesiąc pełen wydarzeń i
postępów, które przybliżają nas do realizacji
strategii na lata 2021-2023. Jedną ze składowych
naszych planów była akwizycja podmiotu z
segmentu windykacyjnego. Już w poprzednim
raporcie bieżącym informowaliśmy o
podpisaniu umowy inwestycyjnej pomiędzy
AFORTI Holding, AFORTI Collections, a spółką
windykacyjną FOR-NET. W ramach umowy
nabędziemy 100% akcji spółki FOR-NET, a
transakcja będzie opiewać na 11 mln PLN.
FOR-NET to spółka posiadająca ugruntowaną
pozycję na polskim rynku. Jej specjalność to
obsługa funduszy sekurytyzacyjnych i firm w
branży finansowej. To duży dla nas krok, dzięki
któremu spełniliśmy już kolejny zamierzony w
strategii cel.
W kwietniu aktywnie braliśmy udział w wydarzeniach branżowych. Mieliśmy okazję
wziąć udział w obradach biznesowego okrągłego stołu Jersey-Poland na brytyjskiej
wyspie.

W międzyczasie zespół projektu AFORTI.BIZ wziął udział w tegorocznym Europejskim
Kongresie Gospodarczym.
To czas intensywnej pracy całego zespołu Grupy AFORTI. Przygotowujemy się do coraz
większych wydarzeń, związanych z pozyskaną przez nas licencją EMI.
W kwietniu obchodziliśmy także 13-lecie powstania naszej Grupy! Ze spokojem
patrzymy na kolejne lata działalności naszych spółek i rosnące wciąż grono klientów
AFORTI. Dziękuję za Państwa niekończące się wsparcie, to nasza największa motywacja
do działania.

Wideo z podsumowaniem miesiąca

Zobacz wideo

Wyniki sprzedażowe
W ostatnich dniach opublikowaliśmy raport
z kwietniowymi wynikami Grupy AFORTI,
nadszedł więc czas podsumowań minionych
tygodni.
W kwietniu, obrót na platformie wymiany walut
AFORTI Exchange wyniósł ponad 370 mln PLN,
a łączny obrót od początku tego roku to już ok.
1,5 mld PLN, co stanowi wzrost o ponad 10% w
porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego
roku.
W ostatnim miesiącu udzieliliśmy finansowania
za pomocą faktoringu w AFORTI Factor o
wartości blisko 0,5 mln PLN, z kolei licząc od
początku roku to już ok. 2 mln PLN.
Spółka windykacyjna AFORTI Collections w
kwietniu pozyskała do obsługi zlecenia windykacyjne o wartości blisko 35 mln PLN,
natomiast od stycznia łączna wartość zleceń to ponad 200 mln.
Podsumowując, łączną wartość sprzedaży całej Grupy AFORTI w kwietniu wyniosła
blisko 100 mln PLN i jest to wzrost o 8% rok do roku. Narastająco od początku roku
wartość sprzedaży całej Grupy to prawie 400 mln EUR, a zatem więcej o ponad 12%
porównując do analogicznego okresu.
Na koniec kwietnia liczba naszych klientów wynosiła 6 851 osób, z dnia na dzień
zbliżamy się do liczby 7 tysięcy klientów.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY
OD POCZĄTKU 2022

WYNIKI OPERACYJNE
SPÓŁEK W KWIETNIU 2022

AFORTI.BIZ
Uzyskana pod koniec minionego roku licencja
EMI z miesiąca na miesiąc daje nam coraz więcej
możliwości.
W kwietniu pozytywnie zakończył się audyt
zewnętrzny, wymagany przez nadzór bankowy
(Centralny Bank Cypru). Audyt obejmował
przegląd procesów, procedur, dokumentacji oraz
wizytę w siedzibie spółki w Nikozji i spotkania
z pracownikami. Na Cyprze posiadamy już
wykwalifikowaną kadrę zasiadającą w biurze i
pracującą nad systematycznym pozyskiwaniem
nowych, europejskich Klientów.
W międzyczasie sukcesywnie rozszerzamy grono
klientów faktoringowych w Rumunii, a wkrótce
wymieniających waluty obce.
To czas intensywnego rozwoju projektu AFORTI.BIZ na arenie międzynarodowej.

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 raport

Grupa AFORTI świętuje 13-lecie!
Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom i Współpracownikom
za zaufanie i liczymy na kolejne lata owocnej współpracy!

W dniach 26-27 kwietnia reprezentacja AFORTI wzięła udział w obradach JerseyPoland Business Roundtable. Jersey to światowej klasy centrum fintechu oraz
międzynarodowego biznesu. W rozmowach wzięli udział także reprezentanci
najważniejszych instytucji z sektora finansów i technologii finansowych.

Przeczytaj raport

Wspieramy:
AFORTI
Start Gniezno

Yujin
Drift Team

Teatr
Lalek Guliwer

W najbliższą niedzielę
15 maja odbędzie się
4. runda w ramach
eWinner 1. Ligi. Start
Gniezno zmierzy się z
Landshut Devils.

Yujin Drift Team po
rundzie DRIFT OPEN
w Kłodzku, szykuje się
do kolejnej rundy w
Kielcach.

W najbliższą sobotę
Teatr Lalek Guliwer
weźmie udział w Nocy
Muzeów. Zachęcamy
do wzięcia udziału
w Nocy Muzeów
w Guliwerze, czyli
„Zagadki z Ulicy
Różanej”.

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

