Aneks do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A.

Aneks nr 3
z dnia 18 listopada 2013 r.
do prospektu emisyjnego
obligacji Getin Noble Bank S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 7 maja 2013 r.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Getin Noble Bank S.A. został sporządzony w związku z publikacją
skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku.
Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy
zakończony dnia 30 września 2013 r. („Raport kwartalny”).
Aktualizacja 1.
str. 8, pkt B.12 Części I „Wybrane dane finansowe Emitenta”,
str. 42, pkt 3.1 Części III „Wybrane dane finansowe Emitenta”,
na końcu pierwszego akapitu dodaje się:
(...)
„oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 30 września 2013 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które
zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.”
Aktualizacja 2.
str. 75, pkt 8.1 Części III „Oświadczenie o niewystąpieniu istotnych niekorzystnych zmian w perspektywach
Emitenta od czasu opublikowania ostatniego sprawozdania finansowego”,
po pierwszym akapicie dodaje się:
„W okresie trzech kwartałów zakończonym 30 września 2013 roku Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. wypracowała
zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 262,5 mln zł, który był niższy o 11% w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk za III kwartał 2013 roku wyniósł 100,2 mln zł i był zbliżony do wyniku Grupy
uzyskanego w II kwartale bieżącego roku oraz wyższy od zysku osiągniętego w III kwartale 2012 roku o ponad 60%.
Wynik z tytułu odsetek Grupy wyniósł w okresie 9 miesięcy 2013 roku 856,7 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu
2012 roku nastąpił spadek wyniku odsetkowego o 89,7 mln zł w następstwie spadku rynkowych stóp procentowych
(począwszy od listopada 2012 roku nastąpiła seria obniżek podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku
Polskiego, które obecnie kształtują się na poziomie najniższym w historii – stopa referencyjna NBP wynosi 2,5%, co oznacza
spadek w stosunku do stanu z końca września 2012 roku o 2,25 pp.).
Niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wynik z tytułu prowizji i opłat, który za 9 miesięcy 2013 roku wyniósł
425,8 mln zł (spadek o 31%) to przede wszystkim efekt istotnego zmniejszenia sprzedaży produktów inwestycyjnych. Łączny
wynik z tytułu prowizji od produktów inwestycyjnych uległ zmniejszeniu o 226 mln zł w stosunku do uzyskanego w okresie
9 miesięcy 2012 roku.
Osiągnięty w okresie 9 miesięcy 2013 roku wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez
wynik finansowy wyniósł 15,0 mln zł i był efektem korzystniejszego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowania
się czynników rynkowych wpływających na wycenę tych transakcji.
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych na koniec września 2013 roku zamknął się kwotą 29,1 mln zł. Znaczący
spadek w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku wynika z ujęcia w tej pozycji
w 2012 roku zysku z transakcji sprzedaży akcji Idea Banku S.A.
Wynik z pozycji wymiany za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku wyniósł 46,2 mln zł i był niższy od
wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2012 roku o 33%. Spadek wyniku z wymiany jest związany z ograniczeniem
przez Bank udzielania kredytów w walutach obcych oraz indeksowanych do waluty obcej.
Istotny wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Getin Noble Bank S.A. osiągnięty w okresie 9 miesięcy 2013 roku miały
przeprowadzone akwizycje – przejęcia 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. (obecnie spółka zależna
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BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.) oraz nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstw DnB Nord Polska S.A. i DZ Bank
Polska S.A.
Wartość zrealizowanej sprzedaży kredytów kształtowała się na poziomie 8,6 mld zł i była wyższa od wartości sprzedaży
kredytowej zrealizowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,4 mld zł. Wyższą sprzedaż odnotowano w segmencie
szybciej rotujących kredytów korporacyjnych (wzrost o 23%), detalicznych (wzrost o 28%) oraz leasingu (wzrost o 44%),
ograniczając jednocześnie sprzedaż długoterminowych kredytów hipotecznych; sprzedaż kredytów hipotecznych uległa
zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 30%. Wartość należności z tytułu kredytów
i pożyczek udzielonych klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego wzrosła w okresie 9 miesięcy 2013 roku o 8%
do poziomu 47,8 mld zł.
III kwartał 2013 roku był kolejnym kwartałem, w którym odnotowano spadek kosztu ryzyka kredytowego. Obciążenie
skonsolidowanego rachunku zysków i strat z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
i rezerw na zobowiązania pozabilansowe osiągnęło wartość 472,3 mln zł i było niższe o 38% w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego, a III kwartał 2013 był najkorzystniejszym w bieżącym roku pod względem poziomu
odpisów obciążających wynik.”
Aktualizacja 3.
str. 97, pkt 13.5 Części III „Śródroczne i inne informacje finansowe”, na końcu punktu dodaje się:
„W związku z opublikowaniem śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych za 9 miesięcy zakończonych
30 września 2013 r. po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, do
Prospektu włącza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września
2013 roku, które nie zostało poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta. Raport zawierający sprawozdanie
finansowe Emitenta został podany do publicznej wiadomości 14 listopada 2013 r.
Raport dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.gnb.pl).”
Aktualizacja 4.
str. 104, pkt 17. Części III „Dokumenty udostępnione do wglądu”, dodaje się bullet:
 „skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku.”
Aktualizacja 5.
str. 135, Załącznik nr 5 „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”, dodaje się bullet:
 „skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku,
nie poddane przeglądowi ani badaniu przez biegłego rewidenta (raport okresowy Emitenta z dnia 14.11.2013 r.
dostępny na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl).”

Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl w zakładce ”Publiczny
Program Emisji Obligacji” oraz na stronie internetowej Oferującego www.noblesecurities.pl w dniu 22 listopada 2013 r.
Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu do publicznej
wiadomości przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia w dowolnej placówce przyjmującej zapisy na Obligacje w terminie do 26 listopada 2013 r.
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Emitent – Getin Noble Bank S.A.

Maciej Szczechura

Krzysztof Spyra

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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