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Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z majowymi wydarzeniami w Grupie AFORTI, których nie było
mało!
Zakończyliśmy kolejny kwartał, a tym samym pierwsze półrocze 2022 roku. Zapraszamy do lektury
najnowszego Newslettera Grupy AFORTI.

Podsumowanie miesiąca
Szanowni Państwo,
Grupa AFORTI zakończyła pierwsze półrocze tego
roku, a tym samym dwa kolejne kwartały naszej
działalności.
16 maja przekazaliśmy w Państwa ręce jednostkowy i
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022
roku.
Z jego treści jednoznacznie wynika, że w tym okresie
jako cała Grupa Kapitałowa AFORTI
wypracowaliśmy 535,8 mln PLN przychodów ze
sprzedaży.
Biorąc pod uwagę wyniki liczbowe, w czasie tych
miesięcy kolejnym sukcesem było przekroczenie przez
AFORTI Exchange 1 mld PLN obrotu.
1. kwartał nie obfitował jedynie w bardzo dobre wyniki
finansowe, wzięliśmy w tym czasie udział w kilku
cennych spotkaniach.
Zaliczam do nich: Kongres 60 mln w Miami, udział w obradach fintechowego Okrągłego Stołu Jersey –
Poland czy w X Kongresie Regulacji Prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami. To bardzo
dobry czas dla AFORTI, a przed nami jeszcze lepszy! Dziękuję Państwu za wsparcie całej Grupy
AFORTI w minionych miesiącach i zachęcam do lektury raportu kwartalnego.
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Wyniki sprzedażowe
W ostatnich dniach opublikowaliśmy raport z
majowymi wynikami Grupy AFORTI.
Wartość łącznej sprzedaży od początku tego roku
osiągnęła już poziom 548,35 mln EUR, co oznacza
wzrost o 21,45% rok do roku. Na tle minionych
miesięcy, maj zdecydowanie wyróżnia się pod
względem sprzedaży - zanotowaliśmy w tym miesiącu
wartość w wysokości ok. 143,22 mln EUR. To więcej
o blisko 40% w porównaniu do maja 2021 roku.
Podsumowując wyniki wymiany walut online na
naszej platformie AFORTI Exchange, spółka
osiągnęła wartość obrotu w wysokości 477,28 mln
PLN, notując wzrost o ponad 27% w porównaniu do
analogicznego okresu 2021 roku.
Z kolei w spółce AFORTI Collections, zajmującej się
zleceniami windykacyjnymi, osiągnięty w maju wynik
to 123,07 mln PLN.

Zaobserwowaliśmy tu wzrost o ponad 58% rok do roku. W związku z przejęciem spółki FORNET na AFORTI Collections czeka w najbliższym czasie wiele nowych wyzwań. Liczę, że już
niedługo będę mógł Państwa poinformować o kolejnych etapach restrukturyzacji spółki.
Wśród zleceń polegających na sfinansowaniu wierzytelności przez AFORTI Factor odnotowaliśmy
wartość ok. 0,39 mln PLN. Od początku tego roku spółka sfinansowała wierzytelności w
wysokości ok. 2,19 mln PLN.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY MAJU 2022

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK W MAJU 2022
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AFORTI.BIZ
Maj dla projektu AFORTI.BIZ był czasem
przygotowań do zaplanowanego na czerwiec
uruchomienia obsługi klientów w Rumunii. Już
niebawem dzięki pozyskanej w minionym roku
licencji EMI uruchomimy usługę wymiany walut
online dla Klientów z tego regionu.
12 maja spółka AFORTI Exchange rozpoczęła
współpracę z ING Bankiem Śląskim. To duże
ułatwienie i usprawnienie transakcji walutowych
naszych Klientów.
W międzyczasie spółka w ramach działań Programu
Lojalnościowego rozpoczęła współpracę z firmą
Panek, zajmującą się car-sharingiem. Od tej pory
Klienci korzystający z wymiany walut mogą
wymienić zebrane punkty na wynajem auta w
okresie wakacyjnym.

AFORTI Collections ponownie wśród liderów
windykacji!
W majowym raporcie biznesowym Gazety Finansowa spółka znalazła się kolejny raz
w zestawieniu Liderzy Windykacji.
W 2021 roku AFORTI Collections przyjęła do windykacji prawie 270 tys. spraw! Wartość nominalna
tych spraw to ponad 895 mln PLN.
Spółka od lat zajmuje się wyszukiwaniem optymalnych rozwiązań w obszarze windykacji,
dopasowując je do potrzeb swoich klientów.
https://app.freshmail.com/pl/dashboard/
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AFORTI wśród Turbin Polskiej Gospodarki 2022
Spółki Grupy AFORTI wyróżnione wśród Turbin Polskiej Gospodarki 2022!
W rankingu stworzonym przez Gazetę Finansową spółka AFORTI Exchange została wyróżniona za
produkt Wymiana walut online dla przedsiębiorstw (MŚP).
AFORTI Exchange wyróżniają bardzo korzystne kursy wymiany walut dla eksporterów i importerów,
przy jednoczesnym bardzo szybkim procesie inicjacji współpracy.
Z kolei spółka faktoringowa AFORTI Factor otrzymała wyróżnienie za produkt FLASH, który pomaga
uwalniać polskich przedsiębiorców od zatorów płatniczych.
Produkt wyróżnia dostępność i szybka decyzja o przyznaniu limitu faktoringowego.
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2 czerwca opublikowaliśmy raport bieżący za
maj 2022 roku. Wartość sprzedaży Grupy
AFORTI w tym miesiącu to ok. 143,22 mln
EUR. Narastająco, po pięciu miesiącach 2022 r.
łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej
AFORTI osiągnęła poziom ok. 548,35 mln
EUR.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu
na naszej stronie:

Przeczytaj raport

17 maja opublikowaliśmy jednostkowy i
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał
2022 roku. W tym czasie Grupa Kapitałowa
AFORTI wypracowała 535,8 mln
PLN przychodów ze sprzedaży. Zachęcamy do
zapoznania się z wynikami raportu

Przeczytaj raport

Z największą przyjemnością pragniemy
https://app.freshmail.com/pl/dashboard/
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poinformować o nawiązaniu
współpracy AFORTI Exchange z firmą Panek
CarSharing! Dzięki temu, już dziś możecie
Państwo wymieniać zebrane w Programie
Lojalnościowym AFORTI Exchange punkty
na vouchery, umożliwiające przejazd autami
firmy PANEK. Firma obecnie posiada ponad 60
punktów obsługi w Polsce oraz oddziały na
lotniskach w Polsce oraz w Wilnie i Pradze.

Katalog nagród Programu
Lojalnościowego AFORTI
Exchange

Zachęcamy do przeczytania artykułu AFORTI
Exchange na temat inflacji oraz o sposobach
jej zwalczania.

Przeczytaj artykuł

Wspieramy:

AFORTI
Start Gniezno
Przed zawodnikami AFORTI
Start Gniezno w czerwcu są 2
spotkania. Najbliższe to wyścig
z KS ROW Rybnik 20 czerwca.
Niecały tydzień później, bo w
sobotę 25 czerwca Zespół
czeka wyjazd do Niemiec na
https://app.freshmail.com/pl/dashboard/

Yujin
Drift Team
Niedawno Jan Sobierajski
podczas rundy Drift Open w
Kłodzku odpadł z Top 8
zawodników wyścigu. W
międzyczasie odbyła się
kolejna runda w Kielcach, z
kolei najbliższy wyścig

Teatr Lalek
Guliwer
Tuż przed długim weekendem
spotkaliśmy się z Inwestorami
AFORTI w Teatrze Lalek
Guliwer. Z radością
zaprosiliśmy Państwa do
wzięcia udziału w spektaklu pt.
„Amelka, Bóbr i Król na
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pojedynek z Trans MF
Landshut Devils.

odbędzie się w dniach 8-10
lipca w miejscowości Kietrz.

dachu”. Dziękujemy za
obecność!

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 TUTAJ.
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