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GETIN Holding podpisał umowę nabycia 100% akcji Allianz Bank Polska
18 listopada 2010 roku GETIN Holding podpisał umowę nabycia 100% akcji Allianz Bank Polska i przejęcia
jego działalności bankowej w Polsce. Podpisana umowa ma na celu umocnienie pozycji Grupy GETIN
Holding na polskim rynku finansowym, a Grupie Allianz Polska umożliwia skupienie się na swoim
podstawowym biznesie związanym z ubezpieczeniami, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi oraz
dalszy rozwój na polu bancassurance.
W dniu 18 listopada 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeo i Reasekuracji Allianz Polska S.A., które jest
właścicielem Allianz Bank Polska S.A. podpisało z GETIN Holding SA umowę, na mocy której GETIN
Holding nabędzie 100% akcji w Allianz Bank Polska S.A. Umowa pomiędzy GETIN Holding a TUiR Allianz
stanowi gwarancję dalszego wsparcia dla klientów Allianz Banku w Polsce oraz zapewnia kontynuację
działao Allianz Banku związanych z dotychczas podpisanymi umowami.
Sfinalizowanie umowy jest uzależnione od otrzymania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz, o ile
będzie to wymagane, zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Umowa o nabyciu akcji banku nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonowanie. Obsługa klientów
będzie bez zmian realizowana zarówno w placówkach Banku, przez infolinię oraz internet. Wszystkie
umowy zawarte z Allianz Bankiem kontynuowane są na dotychczasowych warunkach. Nie zmieniają się
również regulaminy produktów bankowych, a także tabele opłat i prowizji.
Obie strony zapewniają, że po uzyskanych zgodach, operacja przejęcia przebiegnie płynnie, a podpisana
umowa stworzy obu firmom oraz ich pracownikom nowe możliwości rozwoju.
Allianz Bank Polska S.A. działa w Polsce od 2008 roku. Posiada 58 placówek bankowych w całej Polsce
i zatrudnia ponad 650 osób. Allianz Bank Polska S.A. jest bankiem koncentrującym się na klientach

detalicznych. Ma w ofercie: konta, kredyty gotówkowe, hipoteki, karty kredytowe oraz inne bankowe
produkty o charakterze detalicznym. Bank obsługuje obecnie 73.000 klientów. Jego suma bilansowa na
dzieo 30.06.2010 r. wynosiła 1 034,5 mln zł.
Zgodnie z umową łączna cena nabycia przez GETIN Holding akcji Allianz Banku została określona, jako
wartośd kapitału własnego Banku pomniejszona o uzgodnione przez strony pozycje. Na dzieo 30.06.2010
roku wartośd kapitału własnego Banku wynosiła 258,2 mln zł, a suma uzgodnionych przez strony
odliczeo wynosiłaby na ten dzieo 118,2 mln zł, co oznacza, że na wskazany dzieo cena nabycia Banku
wynosiłaby 140 mln zł.
O GETIN Holding SA
GETIN Holding to dynamicznie rozwijająca się Grupa kapitałowa aktywnie inwestująca w przedsięwzięcia z zakresu
szeroko rozumianego rynku finansowego w tym bankowości, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeo, leasingu
i usług maklerskich. Grupa działa zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. W skład GETIN
Holding, obok Getin Noble Bank, wchodzą między innymi firmy doradztwa i pośrednictwa finansowego: Open
Finance, Fiolet PDK, ubezpieczyciele – spółki Grupy Kapitałowej Europa, oraz spółka działająca na rynku
finansowania służby zdrowia: MW Trade. GETIN Holding prowadzi również aktywną działalnośd biznesową na
rynkach zagranicznych. Zysk Grupy kapitałowej GETIN Holding po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 271,1 mln zł
netto.
O Allianz Bank Polska S.A.
Allianz Bank Polska S.A. to najmłodsza ze spółek wchodzących w skład Grupy Allianz Polska. Pierwszy oddział
Allianz Banku został uruchomiony w grudniu 2008 r. Allianz Bank jest bankiem detalicznym dla klientów
indywidualnych z szeroką ofertą obejmującą konta osobiste i oszczędnościowe, depozyty, kredyty gotówkowe,
karty debetowe i kredytowe, kredyty hipoteczne na zakup lub remont nieruchomości. W oddziałach Allianz Bank
dostępne są również polisy inwestycyjne, produkty z oferty towarzystw ubezpieczeniowych Allianz, jednostki
funduszy inwestycyjnych.
100 procentowym właścicielem Allianz Bank Polska jest Towarzystwo Ubezpieczeo i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
należące do Allianz Group – jednej z największych instytucji finansowych świata, której przychody w 2009 roku
wyniosły 97 mld euro, zysk netto 8,3 mld euro, a aktywa pod zarządem to 1 bilion euro. Grupa zatrudnia 172
tysiące pracowników w 70 krajach.
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