GETIN Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getin.pl

(Raport bieżący nr 40/2018)
21.09.2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę
zależną korekt w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE w dniu 17 września 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, którą
niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej:
“Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. powziął informację, iż Idea
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada
54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w ramach wykonywania prac
związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego Banku za okres 6 miesięcy 2018 roku,
zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz badaniem
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podjął decyzję o ujęciu dodatkowych korekt w
śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku, które będą miały
istotny wpływ na wynik finansowy Banku za II kwartał 2018 r. oraz na kapitały własne Banku na dzień
31 grudnia 2017 r., co w konsekwencji będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za II
kwartał 2018 roku i na kapitały własne Emitenta na 31 grudnia 2017 r.
Emitent informuje, że powyższe korekty dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego wyniku Banku
obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą około 98 mln
zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej kwotą około 54 mln zł.
Emitent informuje ponadto, że powyższe korekty obciążą skonsolidowane kapitały własne Grupy Getin
Holding na dzień 31 grudnia 2017 kwotą około 60 mln zł, w tym skonsolidowane kapitały własne Grupy
Getin Holding przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą około 33 mln zł.
Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

