Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
podsumowaliśmy czerwiec w Grupie AFORTI. W naszym wykonaniu był to pełen sukcesów i pracy
miesiąc, ale także i półrocze. Zachęcamy do przeczytania podsumowania ostatniego miesiąca w
naszym Newsletterze.

Podsumowanie miesiąca
Szanowni Państwo,
za naszą Grupą pracowity okres.
Kluczowym w ostatnim czasie projektem było
rozpoczęcie wymiany walut w Rumunii. Dzięki
pozyskanej w zeszłym roku licencji EMI stało się to
możliwe.
W ciągu ostatnich dni doszło do pierwszych
transakcji wymiany walut za pomocą naszej
platformy przez przedsiębiorców z Rumunii.
Choć pracowaliśmy nad tym procesem kilka
miesięcy, dzięki niemu rozwinęliśmy jeszcze bardziej
naszą gałąź biznesową w dziedzinie FX.
W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na
zwiększeniu obrotu w Rumunii oraz na
sukcesywnym wkraczaniu na kolejne rynki
europejskie.

W czerwcu także opublikowaliśmy raport roczny za 2021 rok oraz skupiliśmy się na akwizycji
spółki windykacyjnej, o czym wspominaliśmy w poprzednim Newsletterze.
Dziękuję za Państwa wsparcie i zachęcam do dalszej współpracy z Grupą AFORTI.

Wyniki sprzedażowe
W ostatnich dniach podsumowaliśmy wyniki
sprzedażowe i operacyjne Grupy AFORTI
za czerwiec, a tym samym
podsumowaliśmy pierwsze półrocze obecnego
roku. Był to okres intensywnej pracy nad wynikami
sprzedażowymi, ale także nad zrealizowaniem
kolejnych etapów w naszych projektach
inwestycyjnych.
Zestawiając wyniki sprzedażowe, w czerwcu cała
Grupa AFORTI osiągnęła sprzedaż o wartości ponad
135 mln EUR, jest to wzrost o 40% w porównaniu
do czerwca minionego roku.
W ostatnim miesiącu obrót na naszej platformie
wymiany walut wyniósł 0,5 mld PLN, co
oznacza wzrost o ponad 30% rok do roku.
Wartość nominalna pozyskanych do obsługi zleceń
przez naszą spółkę windykacyjną wyniosła
ponad 60 mln PLN, jest to wynik o 11% lepszy w
porównaniu rok do roku. Zanotowaliśmy jednak
spadek w wartości udzielonego finansowania w
formie faktoringu. Wartość tego finansowania
to ponad 200 tys. PLN.
Podsumowując całe pierwsze półrocze wygenerowaliśmy łączną sprzedaż o wartości prawie 700
mln EUR, pozyskaliśmy zlecenia windykacyjne w wysokości prawie 400 mln PLN, obrót na
platformie wymiany walut wyniósł blisko 2,4 mld PLN. Z kolei sfinansowaliśmy faktoringiem
wierzytelności o wartości 2,5 mln PLN. Niezmiennie wzrasta liczba Klientów Grupy AFORTI, w
czerwcu odnotowaliśmy wzrost o prawie 11% w porównaniu do analogicznego okresu.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY CZERWCU 2022

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK W CZERWCU 2022

Mapa polskiego fintechu 2022
AFORTI Exchange w czołówce kantorów internetowych raportu „Mapa polskiego fintechu
2022”.
9 czerwca odbyła się 5. edycja wydarzenia Cashless Fintech Evening, podczas którego
zaprezentowano raport wskazujący kluczowe polskie fintechy.
W kategorii „Kantory internetowe” czołowe miejsce zajęła spółka AFORTI Exchange!
To nie pierwszy raz, gdy cashless.pl dostrzega potencjał w naszej wymianie walut.
W grudniu 2021 roku portal Cashless.pl umiejscowił naszą ofertę wymiany walut dla firm na
2. miejscu w kategorii kantorów internetowych, a tym samym wśród 100 Największych
Polskich Firm Branży Płatniczej!

AFORTI ponownie z wymianą walut w Rumunii!
Pod koniec 2021 roku informowaliśmy o pierwszych podpisanych umowach faktoringowych w
Rumunii.
Z kolei w drugiej połowie czerwca, dokonaliśmy pierwszych transakcji wymiany walut dla
przedsiębiorców z tego regionu!
Dzięki pozyskanej licencji EMI, wykonaliśmy kolejny, znaczący etap realizacji strategii na lata
2021-2023!

4 lipca opublikowaliśmy raport bieżący za
czerwiec 2022 roku. Wartość sprzedaży
Grupy AFORTI w tym miesiącu to 135,22 mln
EUR. Narastająco, po sześciu miesiącach 2022
r. łączna wartość sprzedaży w Grupie
Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom
ok. 669,79 mln EUR.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią
raportu na naszej stronie:

Przeczytaj raport

30 czerwca opublikowaliśmy jednostkowy i
skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami
raportu

Przeczytaj raport

Niedawno mieliśmy przyjemność spotkać się

z Państwem w Teatrze Lalek Guliwer.
Dziękujemy za wspólne uczestnictwo w
spektaklu "Amelka, Bóbr i Król na dachu".
Już nie możemy doczekać się kolejnego
spotkania!

Zobacz więcej

Wspieramy:

AFORTI
Start Gniezno

Yujin
Drift Team

4 lipca odbył się pojedynek
AFORTI Start Gniezno z
zespołem Zdunek Wybrzeże
Gdańsk. Niestety zakończył się
on przegraną naszej drużyny
wynikiem 41-49.

Ostatnia runda Drift Masters
Grand Prix w Austrii nie
poszła po myśli
driftingowców. Zawodnicy nie
pojawią się w kolejnej rundzie
w Szwecji. Zobaczymy ich
dopiero podczas rundy w
Rydze.

Pozdrawiamy i życzymy kolejnego udanego miesiąca!

Teatr Lalek
Guliwer
Gratulujemy Teatrowi Lalek
Guliwer, Marcie Stańczyk i
Justynie Czarnocie nagrody
na 28. Ogólnopolskim
Konkursie na Wystawienie
Polskiej Sztuki Współczesnej
za tekst "KRÓLESTWA",
stworzony do spektaklu ze
współpracy ze Teatrem 21.

Grupa AFORTI
ul. Chałubińskiego 8, 27. piętro
00-613 Warszawa
www.aforti.pl
Nie chcesz otrzymywać od nas newslettera? Wypisz się TUTAJ.

