
 
 
Warszawa,27  lutego 2009 r.  
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Przedkładam Państwu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Noble Bank S.A. za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.  
 
2008 rok był rokiem bardzo dobrym dla Grupy Noble Bank S.A. pomimo relatywnie trudnych 
warunków rynkowych, które wystąpiły pod koniec roku obrotowego.  
 

W 2008 r. Grupa Noble Bank S.A  osiągnęła bardzo dobre rezultaty finansowe. W 2008 r. 
zrealizowano przychody z tytułu odsetek w kwocie 253,013 tys. zł oraz przychody z tytułu 
prowizji w kwocie 184,209 tys. zł. Były one znacząco wyŜsze niŜ w 2007 r. Istotnie wzrosła 
równieŜ wartość udzielonych kredytów – z 1,175,899 tys. zł na 31 grudnia 2007 r. do 
3,825,081 tys. zł. na dzień 31 grudnia 2008 r. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 
dominującej wzrósł z 126,457 tys. w 2007 r. do 151,628 tys. zł.  
 

W 2008 r. bardzo dobrze rozwijały się spółki zaleŜne – Open Finance S.A. oraz Noble Funds 
TFI S.A. umacniając w istotny sposób swoją pozycje rynkową. Nastąpił równieŜ istotny 
rozwój spółki zaleŜnej Noble Concierge Sp. z o.o., w której połoŜono szczególny nacisk na 
wzrost zadowolenia z jakości usług świadczonych wśród klientów Noble Bank S.A. 
 

Rozbudowano równieŜ Grupę Kapitałową. W dniu 31 lipca 2008 r. Noble Bank S.A. objął 
50.000 akcji w spółce Introfactor S.A stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i 
dających prawo do 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka ta prowadzi działalność 
faktoringową.  
 

W 2009 r. czekają nas nowe, niełatwe wyzwania. Postawione przed Grupą zadania, w tym 
zwiększenie przychodów z tytułu odsetek i prowizji oraz dalszy wzrost udziału Grupy w rynku 
(równieŜ poprzez planowane połączenie Spółki Noble Bank S.A. z Getin Bank S.A) będą 
wymagały pełnej mobilizacji wszystkich pracowników Grupy, dalszego zwiększenia kontroli 
kosztów i dalszej poprawy efektywności działania. Jestem przekonany, iŜ działania, które 
zostaną przeprowadzone w 2009 r. umocnią pozycję Grupy na rynku oraz zwiększą  
bezpieczeństwo środków ulokowanych przez klientów. 
 
Z powaŜaniem,  
 
 
Jarosław Augustyniak 
Prezes Zarządu 
 


