
 
Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,

sezon wakacyjny trwa w najlepsze, ale AFORTI nieustannie pracuje nad realizacją strategii na lata
2021-2023. Zachęcamy do przeczytania comiesięcznego Newslettera Grupy AFORTI, aby być na
bieżąco z aktualnymi wydarzeniami. 

 

Podsumowanie miesiąca
Szanowni Państwo,

w lipcu konsekwentnie rozwijaliśmy nasz
projekt AFORTI.BIZ, czyli ekspansję naszej platformy
na nowe rynki. Zwiększyliśmy skalę i obroty
działalności w Rumunii, wykorzystując licencję EMI.
Pracujemy także nad zwiększaniem marżowości i
przygotowujemy się do ponownej współpracy z
naszymi Klientami, którzy korzystali z platformy
wymiany walut w przeszłości.

 Zgodnie z naszą strategią rozwoju na najbliższe lata,
chcemy wprowadzić do Grupy AFORTI usługę asset
management, czyli ofertę zarządzania aktywami dla
Klientów.

 W lipcu postawiliśmy znaczący krok w tym
kierunku, nabywając udziały w spółce Mori
Capital z siedzibą na Malcie. Wartość netto
aktywów, będących pod zarządzaniem Mori Capital,
wynosi ponad 60 mln EUR. Obecnie jesteśmy na
etapie składania wniosku do nadzoru o przejęcie
większościowego pakietu kontrolnego.

 

https://app.freshmail.com/pl/campaign/get-snapshot-html/$$preview_href$$


Zachęcam do zapoznania się z raportem bieżącym i Newsletterem, podsumowującym lipiec w
wykonaniu AFORTI.

 

Dziękuję za Państwa wsparcie i zachęcam do dalszej współpracy z Grupą AFORTI.

Podsumowanie miesiąca

 

Wyniki sprzedażowe
Za nami lipiec, nadszedł więc czas podsumowania
wyników sprzedażowych i operacyjnych w Grupie
AFORTI.

 Myślę, że podsumowanie powinniśmy zacząć od
jednej, najważniejszej informacji: lipiec
był najlepszym miesiącem w historii naszej Grupy,
jeśli chodzi o wyniki operacyjne!

 Łączna wartość sprzedaży w lipcu osiągnęła poziom
blisko 170 mld EUR, jest to wynik o
ponad 70% lepszy w porównaniu do lipca ubiegłego
roku. Narastająco, od początku roku
zrealizowaliśmy sprzedaż o wartości ponad 800
mln EUR, co jest wynikiem o 30% lepszym w
porównaniu do lipca 2021. Jeśli utrzymamy taką
dynamikę, może okazać się, że już we wrześniu
osiągniemy wyniki jakie odnotowaliśmy w całym
ubiegłym roku.
Cały czas rośnie liczba naszych Klientów, bardzo
cieszy nas to, że nowi przedsiębiorcy zaczynają
korzystać z naszej oferty. Na koniec lipca liczba
Klientów Grupy AFORTI wynosiła ponad 7000, tym
sposobem była większa o 10% w porównaniu do
analogicznego okresu ubiegłego roku.

 
Te wyniki są efektem działań naszych spółek córek i poszczególnych linii biznesowych.
W lipcu obroty na platformie wymiany walut wzrosły o ponad 20%, osiągając poziom prawie 500
mln PLN. Od początku roku wartość obrotu na platformie to już 3 mld PLN, jest to wzrost
o 17% rok do roku.

 Podsumowując wyniki naszej spółki windykacyjnej, lipiec był rekordowym historycznie miesiącem
dla spółki AFORTI Collections. Nominalna wartość pozyskanych zleceń to ponad 200 mln PLN, a
tym samym spółka w całym obecnym roku pozyskała zlecenia o wartości ponad 600 mln PLN,
notując wzrost rok do roku o około 40%. Ze względu na niepewność rynkową i poziom ryzyka
obecnie udzielamy mniej finansowania w formie faktoringu. Nasza spółka AFORTI Factor zarówno
w lipcu, jak i całym obecnym roku udziela około 60% mniej finansowania, porównując do
ubiegłego roku.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxy2wIf5zjc&t


WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W LIPCU 2022

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK W LIPCU 2022

 

Dobre wieści z AFORTI!
 
AFORTI Holding podpisała ze spółką Alpine Limited umowę, dotyczącą nabycia akcji w
spółce Mori Capital Management Limited.

 

 „Mori” jest niezależną firmą zarządzającą aktywami.
 

Spółka specjalizuje się w rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Przeczytaj raport

https://aforti.pl/2022/07/12/rb-espi-20-2022-zawarcie-umow-nabycia-akcji-w-spolce-mori-capital-management/


Skuteczne oszczędzanie w kilku krokach z AFORTI
Exchange

W dobie panującej inflacji coraz częściej szukamy źródeł oszczędzania.
 

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Skuteczne oszczędzanie w kilku krokach z AFORTI
Exchange”.

Przeczytaj artykuł

https://afortiexchange.pl/o-nas/aktualnosci/item/skuteczne-oszczedzanie-w-kilku-krokach-z-aforti-exchange


2 sierpnia opublikowaliśmy raport bieżący za
lipiec 2022 roku. Wartość sprzedaży Grupy
AFORTI w tym miesiącu to 167,33 mln EUR.
Narastająco, po siedmiu miesiącach 2022 r.
łączna wartość sprzedaży w Grupie
Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom
ok. 837,60 mln EUR.

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią
raportu na naszej stronie:

 

Przeczytaj raport

 

Wspieramy:

https://aforti.pl/2022/08/02/rb-espi-21-2022-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-lipiec-2022-r/


AFORTI
Start Gniezno

Żużlowcy AFORTI Startu
Gniezno zakończyli występy
na pierwszoligowych torach.
Zespół z Pierwszej Stolicy
sklasyfikowany został na
ósmej pozycji i w przyszłym
sezonie rywalizować będzie
na najniższym szczeblu
rozgrywek.

Yujin
Drift Team

Sportowcy wzięli udział w 4.
rundzie Drift Masters Grand
Prix w Rydze.

Teatr Lalek
Guliwer

W okresie wakacyjnym Teatr
Lalek Guliwer organizuje dla
najmłodszych wiele atrakcji.
W ostatnich dniach
uczestnicy wzięli udział w
warsztatach "Pamiętnik w
kształcie Ronda".

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.

https://aforti.pl/
https://www.instagram.com/afortisupport/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Grupa-Aforti-495331333902642/
https://pl.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-
https://twitter.com/afortiholding
https://www.youtube.com/channel/UCcnSlXNmF3Tv-e9VkWxgSZw?feature=embeds_subscribe_title
mailto:iod@afortiholding.pl?subject=Wypis%20z%20Newslettera%20AFORTI

