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Szanowni Państwo,

W minionym roku Wszyscy przedstawicie|e sektora bankowego, W tym Getin Nob|e BanĘ stanę|i w obliczu

nowych Wyzwań. Niezależne od nas obciqżenia zewnętrze zna|az|y odziercied|enie w wynikach finansowych

banków. Pomimo trudności, które staty się udziałem catej branży, Getin Nob|e Bank zakończył rok

z pozytywnym wynikiem finansowym.

Jednym z najważniejszych zadań, nad którymi pracowa|iśmy w 2015 roku, zgodnie z przyjętq strategiq Getin

UP, było obniżenie kosztów finansowania. Sukcesy na tym po|u to efekt m.in. obniżenia kosztów depozytów

oraz sekurytyzacji wierzyteIności |easingowych. Getin Noble Bank zainicjował również proces tworzenia banku

hipotecznego, którego rolą będzie pozyskanie finansowania długoterminowego poprzez emisje Iistów

zastawnych. Bank kontynuował także działania zwiqzane ze sprzedażą NPL'

W 2015 roku Bank kontynuował również plan systematycznego wzmocnienia pozycji kapitatowej, którego

efektem było osiągnięcie najwyższych w historii Spótki wskaźników kapitałowych. K|uczowym e|ementem

prowadzonych działań była transakcja sprzedaży pakietu akcji Getin Leasing. Dodatkowo w ce|u wzmocnienia

bazy kapitałowej Bank za|iczył do kapitałów własnych zysk wypracowany w 2ot4 roku oraz podjqł decyzję

o zatrzymaniu całościzysku z 2015 roku.

W nadchodzqcych kwartałach będziemy kontynuować działania zainicjowane strategiQ Getin Up. Ambitne

cele, które założy|iśmy sobie trzy |ata temu, przyb|iżyły nas do transformacji w bank pierwszego wyboru d|a

naszych obecnych i przyszłych K|ientów. Systematyczne zmiany w ofercie jui zna|azły odzwiercied|enie

W znaczQcym wzroście aktywności K|ientów korzystajqcych z RoR oraz kont oszczędnościowych. W |V kwarta|e

ubiegłego roku rozpoczę|iśmy pracę nad przygotowaniem nowej strategii na |ata 2016-78. Wśród

zainicjowanych projektów gtówną ro|ę odegra segmentacja K|ientów i zmiana struktury bankowości

detal icznej.

W imieniu całego Zarządu chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom za rzete|na pracę na rzecz Getin

Nob|e Banku ipodkreś|ić,Żebez Waszego zaangażowania te dokonowania nie były moż|iwe. Podziękowania

kieruję również na ręce naszych PartneróW i Akcjonariuszy, którzy niezmiennie obdarzajq nas zaufaniem

i motywujq do podejmowania ambitnych wyzwań biznesowych.

Z wlrazami szacunku,

Prezes Zarzqdu
Getin Noble Bank S.A.
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