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Najlepszy kwartał GETIN Holding – solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy 
 
 
Grupa kapitałowa GETIN Holding wypracowała w pierwszym kwartale 2007, rekordowy zysk w 

wysokości 85,8 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku (zysk 24,4 mln zł) 

oznacza to wzrost o ponad 250%. 

 

Największy wpływ na tak dobry wyniki grupy kapitałowej miały rezultaty dwóch największych spółek w 

portfelu Holdingu – GETIN Banku  i Grupy Noble Bank. (Zyski netto odpowiednio 56,5 i 25 mln zł). 

 

Getin Bank  zanotował w pierwszych trzech miesiącach 2007 roku dynamiczny wzrost w segmentach 

istotnych dla dalszego rozwoju banku.  Sprzedaż kredytów samochodowych wzrosła o 44% ( do 267,1 

mln zł, rynek 24,5%) co pozwoliło Bankowi umocnić silną drugą pozycję na rynku. Podwojeniu uległa 

sprzedaż kredytów hipotecznych (662,6 mln zł), a wartość kredytów gotówkowych wzrosła trzykrotnie 

(290 mln zł).  Getin Bank z sukcesem uplasował również trzecią transzę eurobligacji na kwotę 350 mln 

euro. Pozyskane fundusze GETIN Bank przeznaczy na bardzo szybko rosnącą akcje kredytową. 

 

W zmierzającej na GPW Grupie Noble Bank, sprzedaż własnych produktów kredytowych osiągnęła 

ponad 250 mln zł, a aktywa będące w zarządzaniu Noble Funds TFI przekroczyły 400 mln zł. Sprzedaż 

kredytów hipotecznych w stosunku do pierwszego kwartału 2006 wzrosła o 120% osiągając 1,035 mln 

zł. Jeszcze bardziej imponujący wzrost zanotowano w sprzedaży produktów inwestycyjnych - 

443%(239 mln zł). Sieć oddziałów Open Finance i doradców mobilnych Open Direct osiągnęła 172 

doradców oraz 47 doradców mobilnych pokrywających ponad 100 największych miast Polski. 

 

Pierwszy kwartał tego roku był również bardzo udany dla spółki GETIN International, koncentrującej się 

na rozwoju operacji zagranicznych Grupy. Zgoda Federalnego Urzędu Antymonopolowy Federacji 

Rosyjskiej pozwoliła na  zamkniecie transakcji nabycia pozostałych 40% udziałów w Carcade Rosja. 

Obecnie GETIN Holding posiada 100% udziałów w spółce posiadającej ponad 30 oddziałów na terenie 

całej Rosji. Intensywnie pracowano również nad finalizacją transakcji zakupu Prikarpattya Banku na 

Ukrainie. Ostatecznie transakcja zakupu została zamknięta 8 maja 2007 roku.  



                               

 

Po trzech miesiącach 2007r. wyniki spółek wyniosły odpowiednio: 

 

• GETIN Holding - zysk netto w wysokości 2,9 mln zł 

• GETIN Bank - zysk netto w wysokości 56,5 mln zł 

• Carcade OOO - zysk netto w wysokości 2,0 mln zł 

• Fiolet S.A. - zysk netto na poziomie 2,4 mln zł 

• Grupa NOBLE Bank S.A - zysk netto na poziomie 25 mln zł 

• GETIN International – strata netto w wysokości 0,6 mln zł 
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