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GETIN Holding - wyniki za I półrocze 2009 roku
GETIN Holding w I półroczu 2009 roku wypracował zysk netto w wysokości 183,6 mln zł. W tym samym
okresie Grupa GETIN Holding zwiększyła udziały w rynku finansowym, osiągając odpowiednio 3,8%
udziałów w rynku kredytów oraz 5% udziałów w rynku depozytów.

Największą kontrybucję do ogólnego wyniku netto całej grupy kapitałowej wniosły kolejno: GETIN Bank
(121,5 mln zł) Grupa Noble Bank (81,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa Europa (56,6 mln zł). Korekty
konsolidacyjne wyniosły w tym okresie 59,9 mln zł, w tym korekty z transakcji międzygrupowych z GK
Europą na poziomie 29,2 mln zł. Działalność na rynkach zagranicznych przyniosła dla Spółki stratę w
wysokości 15,3 mln zł.

Działalność w Polsce
Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej, spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej
powiększały swój udział w rynku odnosząc wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału
zarówno produktów kredytowych jak i inwestycyjnych.

Na koniec czerwca bieżącego roku saldo

depozytów wyniosło 26,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 79% w stosunku do analogicznego okresu
w roku ubiegłym. Saldo kredytów netto po I półroczu 2009 r. wynosiło 23,7 mld zł (wzrost o 81% w
stosunku do 1H09) Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki jakie spółki osiągnęły w sprzedaży
kredytów hipotecznych – udział 11,9% plasuje je na drugim miejscu w Polsce. Struktura sprzedaży
produktów kredytowych w dwóch kwartałach 2009 roku prezentowała się w sposób następujący:

W I półroczu 2009 roku Getin Bank kontynuował dynamiczny rozwój sieci sprzedaży głównie koncentrując
się na rozwoju sieci partnerskiej. Po 6 miesiącach tego roku, bank dysponował siecią 204 oddziałów
franczyzowych (do połowy 2008 bank miał ich 65).

W pierwszej połowie 2009 roku Grupa GETIN Holding kładła szczególny nacisk na wzrost sprzedaży
produktów inwestycyjnych. Saldo depozytów w samym pierwszym półroczu wzrosło o ponad jedną trzecią
to jest ponad 6 mld zł. Szczególnie szybko rosła liczba otwieranych rachunków ROR w Getin Banku. Do
połowy roku ponad 103 tys klientów zdecydowało się na założenie rachunku e-getin.

W pierwszej połowie 2009 roku w Grupie kontynuowana była strategia zmiany struktury finansowania. W
maju GETIN Bank sfinalizował spłatę ostatniej transzy euroobligacji w kwocie 350 mln Euro oraz przed
okresem spłaty wykupił obligacje o wartości 91 mln zł. W związku z utrzymującą się sytuacją na rynkach
finansowych i wysokimi cenami na rynku finansowania hurtowego strategia GETIN Banku i Noble Banku
zakłada dalszą koncentracje na tańszym finansowaniu z depozytów, zarówno detalicznych jak i
pochodzących od podmiotów gospodarczych.

Grupa Noble Bank w I półroczu 2009 roku wypracowała niemal identyczny wynik netto jak rok wcześniej
(82,8 mln zł wobec 80,3 mln zł). Na wynik wpłynęło przede wszystkim poszerzenie oferty produktów
bankowych, a także skuteczna ich dystrybucja, zwłaszcza w zakresie produktów depozytowych.
Zauważalne było także zwiększenie zainteresowania produktami inwestycyjnymi. Wzrosły również aktywa
Noble Funds TFI i obecnie wynoszą 977,1 mln zł.

Zwiększenie bazy depozytowej w obu bankach wpłynęło na kontynuacją stabilności miar płynności
banków. Współczynnik wypłacalności dla banków wchodzących w skład GETIN Holding po pierwszym
półroczu 2009 roku kształtował się odpowiednio: 10,93% dla GETIN Banku oraz 12,2% dla Noble Banku.
Suma bilansowa po pierwszym kwartale 2009 roku przekroczyła 34,3 mld zł, co stanowiło wzrost o 46%
w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku (odpowiednio 23,5 mld zł).

W I półroczu spółka kładła duży nacisk na koszty i efektywność działania, dzięki czemu wskaźnik kosztów
do dochodów dla Grupy (C/I) w pierwszym półroczu 2009 roku obniżył się do poziomu 39,1% (41,7% w
tym samym okresie rok wcześniej).

Fuzja Getin i Noble Banku

W pierwszym półroczu 2009 roku rozpoczęły się prace związane z ogłoszonym w styczniu 2008 roku
połączeniem Noble Banku z Getin

Bankiem. Proces połączenia przebiega zgodnie z założonym

harmonogramem i obecnie zostały już zrealizowane etapy formalne:
•

zgoda KNF na połączenie banków oraz na zmiany Statutu Noble Banku następujące w związku z
połączeniem,
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•

zezwolenie KNF dla GETIN Holding S.A. na wykonywanie prawa głosu z ponad 75% akcji Noble
Bank S.A.,

•

uchwały o połączeniu podjęte przez Walne Zgromadzenie GETIN Bank S.A. i Noble Bank S.A.,

•

złożenie przez Noble Bank S.A. do KNF zawiadomienia wraz z memorandum informacyjnym w
związku z emisją nowych akcji następującą w ramach połączenia z GETIN Bank S.A.;

Wstępnie termin zakończenia procesów związanych z łączeniem się operacyjnym banków przewiduje się
na przełom 2009 roku. Do momentu finalizacji procesu połączenia, oba banki będą realizowały działania
zgodnie z indywidualnie przyjętymi budżetami i planami rozwoju.

Działalność międzynarodowa
Wyniki spółek działających na rynkach wschodnich w dużej mierze determinowane były przez kryzys
gospodarczy, który szczególnie mocno dotknął gałęzie przemysłu kluczowe dla tamtejszej gospodarki.
Plus Bank w I półroczu 2009 roku przeprowadził restrukturyzację zatrudnienia, co ograniczyło poziom
kosztów operacyjnych banku i dostosowało jego działalność do obecnego otoczenia rynkowego oraz do
założonej strategii rozwoju w zakresie nowych produktów i planów ich sprzedaży. W I półroczu 2009
roku spółka Carcade Leasing umocniła pozycję w czołówce firm leasingowych w Rosji. Silna pozycja
rynkowa oraz działania mające na celu optymalizację struktury zatrudnienia i reorganizacji sieci sprzedaży
wpłynęły na osiągnięcie zysku netto w wysokości 90,2 mln RUB (9 160 tys. zł) wobec 96 mln RUB (9 087
tys. zł) w I półroczu 2008 roku. W czerwcu operacje zagraniczne w całości odnotowały dodatni wynik
operacyjny.
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tel.kom. 691 91 91 26
k.malecki@getin.pl
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