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GETIN Holding zakupił Dom Maklerski i wchodzi na rynek brokerów 
inwestycyjnych 
 

Mając na celu dalszy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej GETIN Holding oraz rozszerzenie oferty usług 

na polskim rynku finansowym, Zarząd Spółki podjął decyzję o nabyciu domu maklerskiego oraz powołaniu 

nowej spółki dystrybucyjnej.  

  

W dniach 5 i 17 marca 2008 roku Zarząd GETIN Holding zawarł warunkowe umowy nabycia 2.589.924 

akcji spółki Dom Maklerski Polonia Net S.A. z siedzibą w Krakowie. Umowy z 11 dotychczasowymi 

akcjonariuszami zostały zawarte pod warunkami zawieszającymi wśród których znalazły się m.in.  brak 

sprzeciwu KNF na nabycie akcji przez GETIN Holding oraz wyrażenie chęci sprzedaży akcji przez 

dotychczasowych akcjonariuszy DM Polonia Net S.A. 

 

W dniu 3 czerwca 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę o braku sprzeciwu wobec 

nabycia przez GETIN Holding S.A. akcji Domu Maklerskiego Polonia Net. W dniu 20 czerwca spełnione 

zostały wszystkie warunki zawieszające zawarte w umowach nabycia akcji Spółki i GETIN Holding nabył 

74,11% akcji Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. za łączną kwotę 11,6 mln zł. 

 

Głównymi osobami nadzorującymi realizację strategii rozwoju i wejścia na rynek brokerów inwestycyjnych 

są Panowie Maurycy Kühn oraz Jarosław Augustyniak. Obaj są doświadczonymi menedżerami, którzy 

przez ostatnich kilka lat współtworzyli i rozwijali spółki Open Finance i Noble Bank, wchodzące w skład 

Grupy Kapitałowej GETIN Holding. 

 

W związku z ich zaangażowaniem w przygotowanie strategii rozwoju działalności maklerskiej w dniu 30 

czerwca 2008 r. GETIN Holding zawarł z Maurycym Kühnem oraz Jarosławem Augustyniakiem dodatkowe 

umowy inwestycyjne. Na podstawie umowy obu menedżerom została przyznana opcja kupna akcji 

uprzywilejowanych DM POLONIA stanowiących nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego DM POLONIA. 

Powyższa opcja kupna będzie mogła być wykonana między innymi pod warunkiem, że zostanie osiągnięty 

skonsolidowany dodatni zysk brutto za 2008 rok oraz zostanie otwartych 10 oddziałów Spółki. Gdyby 

powyższe warunki nie zostały spełnione menadżerowie ci będą uprawnieni do nabycia akcji pod 
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warunkiem, że skonsolidowany zysk netto DM POLONIA za rok 2009 wyniesie co najmniej 6 mln zł i 

otwartych zostanie 20 oddziałów. 

 

 

PANORAMA FINANSÓW – sieć dystrybucyjna produktów Domu Maklerskiego oraz broker inwestycyjny  

 

W dniu 2 kwietnia 2008 roku GETIN Holding powołał nową Spółkę - Panorama Finansów S.A. i objął w 

niej 100% udziałów. Prezesem Spółki został Pan Piotr Kuczyński – doświadczony menedżer (współtwórca 

sukcesów m.in. Panoramy Firm i Norwich Union PTE oraz TUnŻ). Działalności Spółki obejmuje miedzy 

innymi profesjonalne usługi brokerskie adresowane do klienta indywidualnego w oparciu o współpracę z 

najlepszymi instytucjami finansowymi działającymi na polskim rynku – bankami, towarzystwami 

ubezpieczeniowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Nowa spółka blisko współpracować będzie 

także z Domem Maklerskim Polonia S.A.  

 

Spółka będzie działać pod nowym szyldem - GETIN Finance.   

 

 

GETIN Finance kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów zainteresowanych inwestycjami. W tej 

chwili GETIN Finance posiada już pierwsze biura w Jeleniej Górze, Gliwicach i Puławach. W ciągu 

najbliższych 2 miesięcy zostaną otwarte kolejne oddziały w Opolu, Skierniewicach, Kaliszu, Tarnowie, 

Wałbrzychu, Koninie, Chełmie, Pruszkowie, Siedlcach, Ostrowie Wielkopolskim, Nowym Sączu, Stargardzie 

Szczecińskim. Do końca tego roku Panorama Finansów chce otworzyć łącznie 30 biur działających pod 

logiem GETIN Finance, w których zatrudnienie znajdzie niemal 200 profesjonalistów. Docelowo Spółka 

planuje otwarcie 150 oddziałów i zatrudnienie ponad 900 osób.  

 

Każdy z doradców będzie posiadał terminal umożliwiający swobodny dostęp do całej gamy produktów 

finansowych, co zapewni możliwość budowy elastycznej oferty dla klientów GETIN Finance. GETIN 

Finance będzie oferować produkty finansowe wielu banków, funduszy i firm ubezpieczeniowych. Obecnie 

posiada już umowy współpracy z Bankiem Millennium, MetroBankiem, Santander Consumer Bankiem, 

GETIN Bankiem, Bankiem BGŻ, DomBankiem, Polbankiem, Noble TFI a także towarzystwami 

ubezpieczeniowymi: AXA, Aegon, Generali i TU Europa.  

 

Obecnie 100% udziałów w Panoramie Finansów S.A. posiada GETIN Holding S.A.. W celu realizacji 

strategii rozwoju sieci detalicznej DM Polonia Net S.A. przejmie do końca 2008 roku udziały w Panoramie 

Finansów i zbuduje grupę z Domem Maklerskim oraz własną siecią dystrybucyjną.  

 

\ 
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Strategia rozwoju na rynku brokerów inwestycyjnych 

 

Inwestując w zakup Domu Maklerskiego oraz utworzenie Spółki Panorama Finansów, GETIN Holding 

wchodzi na szybko rozwijający się rynek brokerów inwestycyjnych. Swoją ofertę kieruje zarówno do firm 

zainteresowanych rynkiem papierów wartościowych, jak również bezpośrednio do klientów detalicznych 

zainteresowanych szeroko pojętymi inwestycjami. Docelowo sieć dystrybucji produktów Domu 

Maklerskiego będzie obejmować duże oddziały oferujące pełną ofertę usług inwestycyjnych związanych 

między innymi z IPO, pre-IPO, emisji długu municypalnego, obrotu energią i pochodnymi, detalicznym 

obrotem akcjami i innych produktów inwestycyjnych oraz usług finansowych. Dodatkowo sieć będzie 

obejmować mniejsze oddziały działające pod logiem GETIN Finance, w których będzie dostępna oferta 

zarówno produktów własne, jak również produkty inwestycyjne wielu banków, funduszy i zakładów 

ubezpieczeń.  

 

Historia Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. 

 

Dom Maklerski POLONIA NET SA jest jednym z pierwszych, nie bankowych biur maklerskich, od ponad 

czternastu lat działającym na polskim rynku kapitałowym.  Biuro maklerskie rozpoczęło działalność w 

1994 roku pod nazwą DOM MAKLERSKI IKB-POLONIA SA. W tym też roku większościowy pakiet akcji 

Spółki nabył Bank Współpracy Regionalnej SA z siedzibą w Krakowie. Wynikiem tego była zmiana nazwy 

biura maklerskiego na Regionalny Dom Maklerski POLONIA SA. Bank Współpracy Regionalnej SA 

pozostawał głównym udziałowcem domu maklerskiego do roku 2000, kiedy to odsprzedał posiadane 

akcje grupie osób fizycznych i prawnych. Zmiany w akcjonariacie Spółki pozwoliły na opracowanie nowej 

strategii rozwoju firmy. Pierwszym krokiem w kierunku jej realizacji było uruchomienie biura obsługi 

klienta poprzez internet. W 2000 roku dokonano również zmiany nazwy Spółki na obecnie używaną - Dom 

Maklerski POLONIA NET SA.  Dążąc do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej w połowie 2000 roku Dom 

Maklerski POLONIA NET SA przejął Dom Maklerski BGK SA z siedzibą w Warszawie.  

 

 

27 września 2005 roku DM POLONIA NET SA, jako pierwszy podmiot maklerski, został dopuszczony do 

działania na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii 

wyprodukowanej w źródłach odnawialnych (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. 

Tym samym Spółka stała się podmiotem uprawnionym do pośredniczenia w obrocie Prawami 

Majątkowymi. Dom Maklerski POLONIA NET SA jest również Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect. Dzięki temu oferta Spółki skierowana jest także do młodych, 

innowacyjnych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które nie spełniając wymogów rynku 

regulowanego, mogą pozyskać kapitał na finansowanie swojej strategii rozwoju poprzez notowania na 

rynku NewConnect. 
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Przedmiotem działalności DM POLONIA NET SA jest prowadzenie działalności maklerskiej.  

DM POLONIA NET SA wykonuje czynności wskazane w art. 69 ust 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi z zastrzeżeniem art. 87 ust 1. 

 

Od wielu lat DM POLONIA NET SA z powodzeniem działa również na rynku niepublicznym, świadcząc 

szeroki wachlarz usług: począwszy od obsługi udostępniania akcji pracownikom poprzez prowadzenie 

depozytu papierów wartościowych i ksiąg akcyjnych, po przygotowanie i przeprowadzenie niepublicznych 

emisji i transakcji zbycia akcji. 

 

DM POLONIA NET SA realizował projekty dla wielu znanych spółek publicznych i niepublicznych, a wśród 

klientów byli między innymi: BWR SA, Wawel SA, Stalprodukt SA, Sfinks Polska SA, Comarch SA, 

INTERIA.PL SA, LEOPARD SA, OPEN-NET SA, Swissmed Centrum Zdrowia SA, Próchnik SA, Dom Obrotu 

Wierzytelnościami CASH FLOW SA, Fon SA, LSI SOFTWARE SA, Zakłady Dziewiarskie MEWA SA, SEKO 

SA, Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP SA, Swarzędz Meble SA, QUANTUM Software SA, ARCUS 

SA, Rainbow Tours SA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP SA, Zakłady Dziewiarskie MEWA 

SA, PZ CORMAY SA, DaimlerChrysler Bank Polska SA, Elekrociepłownia „KRAKÓW” SA, Bank 

Cukrownictwa Cukrobank SA, Techmex SA, PBP  Budostal - 2 SA, Transbud Nowa Huta SA, GERLACH SA , 

Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych SA, SOKÓŁKA OKNA I DRZWI SA, FORTUM HEAT 

POLSKA Sp. z o.o. 

 

 

   

 

 

Kontakt z prasą: 

Krzysztof Małecki 
Specjalista ds. Public Relations 
GETIN Holding S.A. 
Al. Ujazdowskie 41 
Warszawa 00-833 
tel. 22 31 95 670 
tel.kom. 691 91 91 26 
k.malecki@getin.pl 


