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Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti
Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za czerwiec 2017 roku.
Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za czerwiec 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 3 425,23
tys. PLN. Stanowi to wzrost o 602,20% w porównaniu do czerwca 2016 r.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 15 347,39 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 507,80% w
porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W czerwcu zostało złożonych 190 wniosków o
pożyczkę, co stanowi wzrost o 233,33% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.
Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za czerwiec 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu wyniosła 5 643,83 tys. EUR i była wyższa o
200,54% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za czerwiec 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2017 r. wyniosła 1 336,21 tys. PLN. Stanowi to
spadek o 8,89% w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku. Liczba zleceń windykacyjnych
wyniosła 416 i była wyższa o 17,18% w porównaniu do maja 2017 r.
Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października 2016 r. Zarząd
Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.
Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za czerwiec 2017 wraz z danymi porównywalnymi
znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Aforti Collections
subsidiaries for June 2017
The board of Aforti Holding S.A. (the “Issuer”) headquartered in Warsaw hereby announces to the
public the operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Aforti
Collections subsidiaries for June 2017.
Operational and sales results of Aforti Finance S.A. for June 2017:
The total value of loans granted by Aforti Finance S.A. in the period reported reached PLN 3 425,23
thousand. The total value of loan applications reached PLN 15 347,39 tys. thousand, a result approx.
507,80%% better YoY. In June, there were 190 loan applications, which translates into a 233,33% YoY
growth.
Operational and sales results of Aforti Exchange Sp. z o.o. for June2017:
The currency exchange platform’s turnover in June reached EUR 5643,83 thousand and was 200,54%
higher YoY.
Operational and sales results of Aforti Collections for June 2017:
Nominal value of debt collection commissions in June 2017 reached PLN 1336,21 thousand. This
represents a approx. of 8,89% deacrease compared to the previous month. The number of recovery
orders amounted to 416 and was better by 17,18% compared to May.
Due to the fact that Aforti Collections entity was registered on 5 October 5 2016, The Management
Board of the issuer publishes comparative data month-over- month.
A table highlighting additional data reported for May 2017, along with comparison data, can be
found in an annex to the current report.
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