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Dynamiczny rozwój grupy GETIN Holding 
 
 

Grupa Kapitałowa GETIN Holding po 12 miesiacach 2006 roku wypracowała 

rekordowy zysk netto w wysokosci 160,2 tys. zł. W Porównaniu do 2005 roku 

(zysk netto 78,4 tys zł) grupa odnotowała wzrost o ponad 104%. 

 
 
Na tak dobry rezultat GETIN Holding największy wpływ miały osiągnięcia GETIN Banku oraz 
grupy Noble Bank. 
 
Działający w sektorze bankowości detalicznej GETIN Bank utrzymał dynamikę rozwoju. Liczba 
placówek banku zwiększyła sie do 156 a zysk netto wzrósł o 136% osiągając wartość 160 mln 
zł. Wyspecjalizowany Oddział Hipoteczny GETIN Banku działający pod marka DOM, osiągnął 
7% udział w rynku kredytów mieszkaniowych. W tym samym czasie FACTOR in Bank 
koncentrujący sie na działalności faktoringowej dla małych i średnich firm, skupił 
wierzytelności o wartości ponad 437 mln zł. GETIN Bank umocnił również druga pozycje w 
sprzedaży kredytów samochodowych. Docelowo GETIN Bank chce być piątym bankiem pod 
względem sprzedaży kredytów hipotecznych i należeć do pierwszej dziesiątki największych 
banków w Polsce. 
 
Sukcesów odnotowała również druga ze spółek zależnych - grupa Noble Bank. Adresujący swa 
ofertę do dobrze sytuowanych klientów, Noble Bank otworzył 4 oddziały, które uzyskały 
rentowność operacyjna już po dwóch miesiącach funkcjonowania. Zainaugurowano również 
działalność Noble Funds TFI – na koniec lutego 2007 wartość zarządzanych środków wyniosła 
prawie 280 mln zł. Skupiona w grupie marka Open Finance, otworzyła 8 nowych oddziałów i 
rozpoczęła sprzedaż bezpośrednią, poprzez nowoutworzona siec Open Direct. 
 
W ubiegłym roku rozpoczęła również działalność spółka GETIN International, koncentrująca 
sie na rozwoju operacji zagranicznych grupy. Należąca do GETIN Int. spółka Carcade Rosja 



                               

rozszerzyła siec dystrybucji o kolejne 10 oddziałów -w tej chwili 30 przedstawicielstw pokrywa 
obszar od Kaliningradu po Irkuck. Dynamiczny rozwój i duży udział w rynku zostały 
zauważone przez specjalistów - w 2006 roku Carcade zostało uznane przez Magazyn Leasing 
Review za lidera w leasingu samochodów osobowych w Rosji. W ubiegłym roku GETIN Int. 
zwiększył swe zaangażowanie na rynkach wschodnich podpisując umowę na zakup 
Prikarpattya Bank na Ukrainie. 
 
Po 4 kwartałach 2006r. wyniki spółek wyniosły: 

• GETIN Holding - zysk netto w wysokosci 45.017 tys. zł, 
• GETIN Bank - zysk netto w wysokosci 160.028 tys zł, 
• Carcade OOO - zysk netto w wysokosci 5.941 tys. zł, 
• Fiolet S.A. - zysk netto na poziomie 4.293 tys. zł, 
• Grupa NOBLE Bank S.A - zysk netto na poziomie 53.250 tys. zł, 
• GETIN Raty S.A. - strata netto w wysokosci -833 tys. zł, 
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