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Zakup Prikarpattya Bank przez GETIN Holding 
 
 
8 maja w Iwano-Frankowsku władze GETIN Holding podpisały ostateczne porozumienie finalizujące 

zakup ukraińskiego Prikarpattya Bank S.A. 

 

Podpisana transakcja jest realizacją umowy  z 16 grudnia ubiegłego roku w której GETIN Holding S.A. 

zobowiązał się do nabycia 18.015.349 akcji Banku. Nabyte akcje reprezentują łącznie 81,88% kapitału 

zakładowego Prikarpattya i uprawniają do wykonywania 81,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Banku. Nabycie akcji możliwe było po spełnieniu się warunków zawieszających: uzyskania przez Getin 

Holding S.A pozytywnych decyzji Urzędu Antymonopolowego Ukrainy oraz Narodowego Banku Ukrainy 

na nabycie powyższych akcji. GETIN Holding zapłacił za akcje Prikarpattya Banku 103.4 mln hrywien, 

co na dzień dokonania płatności stanowi równowartość 56.9 mln PLN  

 

„Chcielibyśmy przekształcić Prikarpattya Bank w ogólnokrajową instytucję, dysponującą siecią 

oddziałów i placówek obejmujących całą Ukrainę. Jesteśmy także otwarci na kolejne inwestycje lub na 

podjęcie współpracy z pośrednikami operującymi w interesujących nas segmentach rynku: kredytach 

ratalnych, kredytach samochodowych czy leasingu.” – powiedział Bernard Afeltowicz Prezes GETIN 

International-  „Budując nową instytucję na bazie zakupionego Banku, z pewnością będziemy chcieli 

korzystać z doświadczeń polskiego Getin Banku. Ofertę banku skoncentrujemy na kredytach 

konsumpcyjnych dla ludności i to głównie dla osób o mniej zasobnych portfelach. Nasze plany 

obejmują również oferowanie produktów finansowych skierowanych do małych i średnich 

przedsiębiorstw.” - dodaje 

 

Bank komercyjny Prycarpatlisbank powstał w 1989 roku i został przekształcony w spółkę akcyjną o 

nazwie Prikarpattya Bank S.A. w 1995 roku. Specjalizuje się zarówno w obsłudze podmiotów 

instytucjonalnych jak i klientów indywidualnych. Prikarpattya Bank jest bankiem regionalnym, 

koncentrującym się głownie na działaniach w obwodzie Iwano-Frankowskim. Obecnie posiada ponad 

30 oddziałów. Bank posiada ukraińską licencję bankową i jest zrzeszony w Związku Banków 

Ukraińskich (AUB). Liczba klientów (2500 klientów instytucjonalnych oraz 30.000 klientów 



                               

indywidualnych), dotychczasowe wyniki banku oraz wysoko wykwalifikowaną kadra stanowi dla GETIN 

Holdingu podstawę do dynamicznego rozwoju na rynku ukraińskim.  
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