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GRUPA NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA  
 
SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.   
 
 
 
 
Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 
 
 
Grupa Kapitałowa Noble Bank S.A. składa się z Noble Bank S.A. oraz jego spółek zaleŜnych Open 
Finance S.A., Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Noble Concierge Sp. z o.o. 
oraz Introfactor S.A. , Panorama Finansów S.A. (poprzez Open Finance S.A). Jednostką dominującą 
jest Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B zarejestrowany w Sądzie 
Rejonowym dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000018507. Na dzień 30 czerwca 2009 r. kapitał podstawowy Grupy Noble Bank 
S.A. wynosi 215,178,156 zł.   
 
Procentowy udział Noble Bank S.A. w kapitałach podstawowych spółek zaleŜnych oraz 
udział w liczbie głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy/udziałowców jest 
następujący: 
 

• Open Finance S.A. – 100% 
• Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 70% 
• Noble Concierge Sp. z o.o. -100% 
• Introfactor S.A.  – 100% 
• Panorama Finansów S.A. – 100%. 

 
Wszystkie powyŜsze spółki zaleŜne podlegają pełnej konsolidacji. 
 
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 
 
 
W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. nie było istotnych zmian w strukturze 
spółki Noble Bank S.A.   
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Spółka Panorama Finansów S.A. została nabyta przez Open Finance w dniu 6 lutego 2009 r. i 
tym samym powiększyła Grupę Noble Bank S.A.  
 
W dniu 13 lipca 2009 r. została zawarta pomiędzy GETIN Holding S.A. jako sprzedającym i 
Noble  Bank S.A. jako kupującym umowa sprzedaŜy 785 200 akcji na okaziciela 
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA za łączną cenę 67.056.080 PLN. Akcje nabyte przez 
Bank stanowią 9,9708 % kapitału zakładowego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa. 
 
W dniu 13 sierpnia 2009 r. Noble Bank S.A. zawarł z Getin Holding S.A. warunkową umowę 
sprzedaŜy akcji Noble Securities S.A. (dawniej Dom Maklerski Polonia Net S.A.) z siedzibą w 
Krakowie (dalej „Noble Securities”). 
 
Umowa dotyczy wszystkich posiadanych przez Getin Holding S.A., tj. 2 787 289 akcji imiennych 
Noble Securities, o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, stanowiących 79,76% kapitału zakładowego i 
uprawniających do 10 328 593 głosów na walnym zgromadzeniu Noble Securities, co stanowi 82,73% 
wszystkich głosów. Cena nabycia wyniesie  11 929 596,92  zł co stanowi  kwotę 4,28 zł za akcję.  
 
Nabycie akcji nastąpi pod warunkami zawieszającymi, w szczególności nie zgłoszenia sprzeciwu ze 
strony Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wobec zamierzonego nabycia akcji Noble 
Securities przez Emitenta oraz uzyskania zgody Rady Nadzorczej Noble Securities na zbycie akcji z 
zachowaniem ich uprzywilejowania. W dniu 13 sierpnia 2009 r. Noble Bank S.A.  zawiadomił KNF o 
planowanym zamiarze nabycia akcji Noble Securities. W przypadku spełnienia się warunków 
zawieszających transakcja nabycia akcji Noble Securities zostanie zawarta za pośrednictwem domu 
maklerskiego. 
 
Po rozliczeniu powyŜszych transakcji Emitent będzie posiadał 2 787 289 akcji imiennych Noble 
Securities, o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, stanowiących 79,76% kapitału zakładowego i 
uprawniających do 10 328 593 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 82,73% wszystkich 
głosów. 
 
Jednocześnie Noble Bank S.A.  zawarł w dniu 13 sierpnia 2009 r. z Getin Holding porozumienie w 
sprawie wstąpienia Noble Bank S.A. w prawa i obowiązki Getin Holding wynikające z umowy 
inwestycyjnej z dnia 30 czerwca 2008 r., zmienionej następnie porozumieniem z dnia 12 sierpnia 
2009r. Zgodnie z tą umową oraz zawartym porozumieniem Panu Jarosławowi Augustyniakowi, Panu 
Maurycemu Kuhn i Panu Krzysztofowi Spyrze została przyznana opcja kupna akcji Noble Securities 
w liczbie nieprzekraczającej, odpowiednio, 5% dla Pana Jarosława Augustyniaka, 5 % dla Pana 
Maurycego Kuhna oraz 10% dla Pana Krzysztofa Spyry ogólnej liczby akcji Noble Securities. 
Jednocześnie, zgodnie z porozumieniem, Pan Jarosław Augustyniak i Pan Maurycy Kuhn uzyskali 
prawo Ŝądania, za pośrednictwem podmiotów od nich zaleŜnych, odkupu przez Getin Holding akcji 
Noble Securities posiadanych przez te podmioty, zgodnie ze stanem na dzień zawarcia porozumienia.  
Wstąpienie Noble Bank S.A. w prawa i obowiązki Getin Holding nastąpi pod warunkiem skutecznego 
zawarcia umowy sprzedaŜy akcji Noble Securities, w momencie przeniesienia ich własności na rzecz 
Noble Bank S.A. 
 
W Grupie Noble Bank nie dokonywano podziału, restrukturyzacji oraz nie dokonywano 
zaniechania działalności. 
 
Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok 
 
Spółki Grupy Noble Bank S.A. nie publikowały prognoz wyników za 2009 r. 
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Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 
raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian 
w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta  
 
Struktura kapitału 
akcyjnego 
31.12.2008                                           

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Liczba 
posiadanych 

głosów 

% głosów                 
na WZA 

% udziału                  
w kapitale 

zakładowym 

Getin Holding S.A.         158 458 666         158 458 666  73,64% 73,64% 

ASK Investments S.A.           14 819 840           14 819 840  6,89% 6,89% 

A. Nagelkerken Holding 
B.V. 

            5 350 000             5 350 000  2,49% 2,49% 

International consultancy 
strategy Implementation 
B.V. 

            5 450 000             5 450 000  2,53% 2,53% 

H.P. Holding 3 B.V.             5 750 000             5 750 000  2,67% 2,67% 

Akcjonariusze 
mniejszościowi 

          25 349 650           25 349 650  11,78% 11,78% 

Razem         215 178 156         215 178 156  100,00% 100,00% 

 
   

Struktura kapitału 
akcyjnego 30.06.2009                        

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Liczba 
posiadanych 

głosów 

% głosów                 
na WZA 

% udziału                  
w kapitale 

zakładowym 

Getin Holding S.A.         158 458 666         158 458 666  73,64% 73,64% 

ASK Investments S.A.           14 819 840           14 819 840  6,89% 6,89% 

A. Nagelkerken Holding 
B.V.             5 350 000             5 350 000  2,49% 2,49% 

International consultancy 
strategy Implementation 
B.V. 

            5 450 000             5 450 000  2,53% 2,53% 

H.P. Holding 3 B.V.             5 750 000             5 750 000  2,67% 2,67% 

Akcjonariusze 
mniejszościowi           25 349 650           25 349 650  11,78% 11,78% 

Razem         215 178 156         215 178 156  100,00% 100,00% 

 
  



 4

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w 
stanie posiadania, odrębnie dla kaŜdej z osób 
 
 
 

  Funkcja Stan na dzień 
31.12.2008   

nabycie akcji 
w 

raportowanym 
okresie 

  
zbycie akcji w 
raportowanym 

okresie 

Stan na dzień 
30.06.2009 

Remigiusz Baliński  Członek Rady 
Nadzorczej                   22 333                           

-                          -                   22 333  

Maurycy Kuhn * Członek Zarządu            10 304 447              24 147                          -            10 328 594  
Krzysztof Spyra ** Członek Zarządu 

           10 389 947  
                         

-                          -           10 389 947  

Jarosław Augustyniak *** Prezes Zarządu            10 697 947                           
-                          -           10 697 947  

* poprzez:   ASK Investments SA 4 939 947 
A. Nagelkerken Holding B.V. 5 350 000 
jako osoba prywatna 38 647 

10 328 594 

** poprzez: ASK Investments SA 4 939 947 

International 
Consultancy 
Strategy 
Implementation 5 450 000 

10 389 947 

*** poprzez: ASK Investments SA 4 939 947 
H.P. Holding 3 B.V. 5 750 000 
jako osoba prywatna 8 000 

10 697 947 

 
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej 
 
W Grupie Noble Bank S.A. nie toczą się Ŝadne istotne postępowania przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej. 
 
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na 
innych warunkach niŜ rynkowe 
 
W Grupie Noble Bank S.A. wszystkie istotne transakcje były zawierane na warunkach rynkowych. 
 
Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu 
lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od 
tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość 
co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta 
 
W 2009 r. Spółki Grupy Noble Bank S.A. nie udzielały poręczeń kredytu, poŜyczki, nie udzielały 
gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 
emitenta. 
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Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla 
oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 
 
 
Spółki Grupy Noble Bank S.A. nie mają problemu z regulowaniem  zobowiązań handlowych. 
 
Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 
 
Jednym z waŜniejszych czynników, który będzie miał wpływ na wyniki Noble Bank S.A. jest 
oprocentowanie depozytów na rynku. ObniŜenie oprocentowania na rynku umoŜliwi obniŜenie  
oprocentowanie depozytów oferowanego dla klientów Noble Bank S.A. Stopniowe obniŜanie 
oprocentowania depozytów wpłynie na stopniową poprawę prezentowanego wyniku odsetkowego. 
 
Istotnym czynnikiem jest równieŜ skłonność klientów do lokowania oszczędności w Noble Bank S.A.  
Wzrost depozytów umoŜliwi dalsze zwiększenie akcji kredytowej. 
 
 
Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego 
 
W związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółek Grupy oraz w związku z planowanym 
połączeniem z Getin Bank S.A., Spółki Grupy zamierzają w dalszym ciągu rozwijać sieć dystrybucji 
produktów oraz zwiększać związaną z tym wielkość sprzedaŜy. 
 
Planowany dynamiczny rozwój Grupy w zakresie sprzedaŜy produktów (głównie kredytów) związany 
będzie z potrzebą dalszego pozyskiwania stabilnych źródeł finansowania akcji kredytowej. Planuje się 
połoŜenie szczególnego nacisku na sprzedaŜ produktów depozytowych – w tym równieŜ  
strukturyzowanych. 
 
Bank zamierza w dalszym ciągu prowadzić windykację „starego” portfela kredytowego, biorąc 
równieŜ pod uwagę moŜliwość nabywania pakietów wymagalnych wierzytelności innych banków w 
celu prowadzenia przez wyspecjalizowaną jednostkę Banku działań windykacyjnych. 
 
Planowany jest dalszy rozwój spółek zaleŜnych. 
 
Open Finance S.A. planuje w dalszym ciągu rozszerzać sieć dystrybucji poprzez otwieranie nowych 
oddziałów, jak równieŜ poprzez rozwój sieci doradców mobilnych.  
 
Noble Funds TFI S.A. zamierza kontynuować budowanie portfela inwestycyjnego w ramach 
oferowanych jednostek uczestnictwa funduszu parasolowego oraz usługi zarządzania cudzym 
pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Wśród czynników rozwoju Noble Funds TFI S.A. 
najwaŜniejszym będzie powtarzalność dobrego wyniku inwestycyjnego, co Spółka będzie chciała 
osiągnąć poprzez dbałość o jakość zespołu inwestycyjnego.  
 
Spółka Inrofactor S.A. zamierza kontynuować dalszy rozwój działalności factoringowej przy 
szczególnej dbałości o dobór partnerów handlowych. Spółka dedykuje swoje usługi głównie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw z przychodami od 4 mln zł do 50 mln zł.  
 
Noble Concierge Sp. z o.o. planuje kontynuację obsługi Programu Noble Bank Concierge oraz 
rozbudowę i dostosowanie infrastruktury prawnej, informacyjnej i operacyjnej niezbędnej do realizacji 
zmodyfikowanego modelu biznesowego. Model ten zakłada uzyskiwanie przez Spółkę przychodów od 
podmiotów spoza Grupy w oparciu o wypracowany model i standard obsługi Klientów VIP Noble 
Bank S.A. 
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Nie zidentyfikowano istotnych zagroŜeń, ryzyk, które uniemoŜliwiłyby realizację powyŜszych planów 
Spółek Grupy Noble Bank S.A. 
 
 
 
Zarząd Noble Bank S.A.: 
 
 
 
 
 
__________________                         __________________  
Jarosław Augustyniak    Krzysztof Spyra 
Prezes Zarządu    Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
__________________   ________________  
Maurycy Kuhn   Bogusław Krysiński 
Członek  Zarządu   Członek Zarządu 
 
 
Warszawa, dnia 17 sierpnia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


