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Szanowni Państwo,

Za nami rok ciężkiej pracy , rok umacniania spółki na
rynku, rok nieprzerwanego wzrostu. Poszczególne
spółki z Grupy zrealizowały szereg przedsięwzięć
kluczowych dla przyszłości spółki Aforti Holding S.A.
Pozwala nam to z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Szczególnie cieszy nas umocnienie pozycji Aforti
Finance na rynku pożyczek oraz dynamiczny rozwój
Aforti Collections. Jednak, jak głosi dewiza Navy
Seals „Jedyny łatwy dzień był wczoraj”. Tak więc,
skupieni na wyznaczonych celach i pełni optymizmu,
wkraczamy w nowy rok. Jesteśmy głęboko
przekonani , że będzie on jeszcze lepszy, niż
poprzedni.
Szanowni Państwo, dziękujemy za wsparcie dla
prowadzonych przez nas działań. Jesteśmy
przekonani, że podejmowane przez nas decyzje
przyczynią się do sprawnego i efektywnego wzrostu
Aforti Holding S.A.

Klaudiusz Sytek,
Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych
W grudniu 2016 r. Aforti Finance S.A. udzieliła pożyczek o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Wartość złożonych
wniosków w grudniu 2016 r. wyniosła 3 131,37 tys. zł, co stanowi wzrost o 164 proc. względem tego samego okresu
w 2015 r. Historycznie rekordowy wynik został w dużej mierze osiągnięty dzięki uruchomieniu swojego pierwszego
oddziału w Warszawie.
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Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych
Aforti Exchange w grudniu 2016 r. odnotowała rekordową wartość obrotu wynoszącą 3,9 mln euro.
Jest to wzrost aż o 126 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r.
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Wyniki sprzedażowe Spółek Zależnych
Aforti Collections zanotowała w trzecim miesiącu swojej działalności aż 71 proc. wzrost wartości
zleceń windykacyjnych w porównaniu do listopada 2016 r. Daje to wynik na poziomie 7 335 tys. zł.
W ujęci narastającym (październik-grudzień 2016 r.) Spółka może się pochwalić wartością zleceń na
poziomie ponad 20 mln zł. Z kolei liczba zleceń wzrosła w grudniu do 4 712 tys. zł i jest to wynik
lepszy o 26 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego okresu.
14 000

+71%

12 521

12 000
10 000
8 000

7 335

+26%

6 000

4 712
3746

4 000
2 000
0
Wartość nominalna zleceń
windykacyjnych (w tys.)
Listopad 2016.

www.aforticollections.pl

Liczba zleceń windykacyjnych (w szt. )
Grudzień 2016.

Aktualności
16 grudnia
Ruszyła strona Aforti FIZ Microloans,
funduszu przeznaczony zarówno dla
instytucji jak również osób fizycznych
ceniących skuteczne zabezpieczenie
oraz oczekujących stopy zwrotu
przekraczającej oprocentowanie lokat
bankowych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania
się ze szczegółami!
www.aml-fiz.pl

www.afortiholding.pl

Aktualności
Aforti Finance S.A. otwiera w styczniu 2017
nowe biura w Krakowie, Wrocławiu oraz drugą
placówkę w Warszawie. Dzięki temu będziemy
mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na rosnące
zapotrzebowanie klientów na usługi Aforti
Finance S.A. Zapraszamy do naszych nowych
biur!

www.afortifinance.pl

Aktualności
28 grudnia
W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów
udoskonaliliśmy wersję mobilną platformy wymiany
walut Aforti Exchange. Zmiany obejmują:
- uporządkowany układ formularza wymiany walut;
- dodanie tzw. masek ułatwiających wprowadzanie
danych;
- automatyczne wypełnianie pól „miasto” i
„województwo” na podstawie kodu pocztowego.

31 grudnia
Grudzień był kolejnym, rekordowym miesiącem :
- obrót wymiany walut na platformie wyniósł 3,9 mln euro.

Dziękujemy za zaufanie którym nas Państwo obdarzyli!

www.afortiexchange.pl

Aktualności
1 grudnia
Aforti Collections zwiększyła zatrudnienie
windykatorów terenowych i tym samym objęła
swoim zasięgiem obszar całej Polski. Zwiększenie
liczby windykatorów znacznie poprawi wydajność
prowadzonych przez Spółkę zleceń.

www.aforticollections.pl

Aktualności
1 grudnia
Proces windykacji został zautomatyzowany poprzez
wprowadzenie tzw. dialera, który zwiększył
wydajność i jakoś pracy Aforti Collections S.A.

15 grudnia
Aforti Collections S.A. rozpoczęło proces
zakupu wierzytelności, co doprowadziło do
pozyskania pierwszych klientów z branży
finansowej.
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