
Mail nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
podsumowaliśmy grudzień jak również cały zeszły rok w Grupie AFORTI. To był rok pełen
sukcesów i wytężonej pracy. Zachęcamy do przeczytania naszego najnowszego
Newslettera.

 

Podsumowanie miesiąca
Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich miesięcy postawiliśmy kilka
ważnych kroków, które są istotne z perspektywy
dalszego rozwoju Grupy, takich jak ekspansja
Licencji EMI na wszystkie rynki UE, rozpoczęcie
działalności w Rumunii na podstawie paszportu
licencji czy przeprowadzenie z sukcesem kolejnych
rund �nansowania brytyjskiej spółki AFORTI PLC.

Nasze linie biznesowe były w minionym roku
wielokrotnie wyróżniane i nagradzane w rankingach
branży �nansowej. W październiku świętowaliśmy
10. urodziny naszej spółki zajmującej się wymianą
walut – AFORTI Exchange, która znalazła się w
czołówce kantorów internetowych raportu „Mapa
polskiego �ntechu 2022”. Byliśmy również obecni na
wielu ważnych wydarzeniach branżowych, zarówno
w kraju jak i za granicą.

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


Wchodzimy w Nowy Rok z ambitnymi, ale realnymi celami i zrobimy wszystko co w naszej mocy,
aby spełnić oczekiwania naszych Akcjonariuszy, Inwestorów oraz Klientów Grupy AFORTI.

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

Podsumowanie miesiąca

 

Wyniki sprzedażowe
W ostatnich dniach opublikowaliśmy raport bieżący
dotyczący wyników operacyjnych Grupy AFORTI w
grudniu. Tym samym zakończyliśmy i
podsumowaliśmy cały 2022 rok w zakresie wyników
sprzedażowych.

Grudzień był dla nas jednym z najlepszych miesięcy
w minionym roku. Wszystkie nasze linie biznesowe
odnotowały lepsze wyniki niż w grudniu 2021 roku.
Jako Grupa zrealizowaliśmy sprzedaż o wartości
około 140 mln EUR i jest to wzrost rok do roku o
blisko 25%.

Wartość obrotu na platformie wymiany walut
wzrosła o około 10%, wartość pozyskanych zleceń
przez AFORTI Collections wzrosła o ponad 50%. 

Podobny wzrost czyli ponad 50% zanotowała nasza spółka AFORTI Factor która udziela
�nansowania przedsiębiorcom.

W całym 2022 roku na platformie wymiany walut osiągnęliśmy obrót rzędu 5,5 mld PLN. Nasza
windykacja pozyskała do obsługi zlecenia o wartości blisko 1 mld zł. Udzieliliśmy również
�nansowania w formie faktoringu o wartości około 5 mln zł. To wszystko składa się na bardzo
dobry wynik całej Grupy. Przez cały 2022 rok osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie ponad 1,5 mld
EUR, notując wzrost o 26% w porównaniu do wcześniejszego roku. Cieszy nas również rosnąca
liczba Klientów, którzy korzystają z naszych usług - liczba ta wzrosła o ponad 10% w ciągu roku.

Dziękujemy za zaufanie wszystkim inwestorom, akcjonariuszom i Klientom Grupy AFORTI.

 

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W GRUDNIU 2022

https://youtu.be/zHKeM_G80pg


WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK W GRUDNIU 2022

 

Raport bieżący 
Opublikowaliśmy raport bieżący podsumowujący
wyniki całej Grupy AFORTI w grudniu 2022 roku.
Łączna wartość sprzedaży w tym okresie wyniosła
ok. 141,50 mln EUR, czyli więcej o ponad 24% r/r.
W ciągu minionych 12 miesięcy 2022 roku
wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI
osiągnęła poziom ok. 1,5 mld EUR.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu
na naszej stronie:

Przeczytaj raport 

https://aforti.pl/2023/01/03/rb-espi-01-2023-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-grudzien-2022-r/


AFORTI Collections
nominowana w plebiscycie Loan
Magazine Awards 2023
Loan Magazine Awards to najważniejsze
wydarzenie polskiej branży pożyczkowej i VIII
edycja prestiżowej Gali. AFORTI Collections
otrzymała nominację w kategorii Partner
Windykacyjny. 09 lutego 2023 podczas
Finałowej Gali Loan Magazine Awards 2023
poznamy zwycięskie marki wybrane przez
ekspertów rynku w obszarze �nansowania.

Więcej informacji o plebiscycie

 

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 TUTA J.

https://loanmagazine.pl/loan-magazine-awards-2023/
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

