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Szanowni Państwo,

Rok 2011 był dla nas wyjątkowy. Odnieśliśmy spektakularne sukcesy mimo niekorzystnej
sytuacji ekonomicznej na światowych rynkach i spadku zaufania do globalnych instytucji
finansowych. Getin Noble Bank rozwijał się niezwykle dynamicznie:

• Osiągnęliśmy rekordowy skonsolidowany zysk netto w historii

• Nasza spółka zależna Open Finance przeprowadziła udany debiut na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych

• Znacząco wzmocniliśmy pozycję na rynku produktów depozytowych, oszczędnościowych
i inwestycyjnych

Wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, małych i średnich
firm oraz samorządów - łącznie ponad 100 nowych produktów. Nasze najważniejsze
osiągnięcia produktowe to:

• Umocnienie pozycji lidera rynku kredytów samochodowych oraz niezwykle dynamiczny
wzrost leasingu, osiągnięty poprzez ciągłe dostosowanie oferty do sytuacji rynkowej

• Rekordowy poziom wzrostu depozytów (ponad 15% całości wzrostu rynku depozytów
klientów indywidualnych w Polsce)

• Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów regularnego oszczędzania

Konsekwentnie od fuzji dużo uwagi poświęciliśmy poprawie zarządzania ryzykiem kredytowym.
Dzięki zmianom w produktach, procesach oraz mniejszym apetycie na ryzyko, a także
systematycznej rozbudowie windykacji, jakość nowego portfela kredytowego jest obecnie
znacząco lepsza.

• Koszt ryzyka w Getin Noble Banku spadł z 3,5% w 2010 roku do 2,9% w 2011 roku
• W 2011 roku średniomiesięczne odpisy na kredyty samochodowe, detaliczne

i korporacyjne spadły prawie o połowę
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• Systematycznie zwiększamy dywersyfikację portfela kredytowego stopniowo odchodząc
od kredytów hipotecznych w kierunku produktów o krótszym okresie amortyzacji

Wyemitowaliśmy obligacje podporządkowane o łącznej wartości 400 mln PLN
i ustabilizowaliśmy jednostkowy współczynnik wypłacalności powyżej 10%. Będziemy go
systematycznie zwiększać w ciągu obecnego roku. Kontynuacją tych działań jest publiczny
program emisji obligacji, który przyniósł nam kolejne ponad 240 mln w lutym 2012.

2012 rok rozpoczęliśmy od wydzielenia Getin Noble Bank S.A. ze struktur grupy Getin Holding
S.A., przybliżając się do planowanej fuzji z Get Bank S.A.

Najważniejsze wyzwania, które stoją przed nami w 2012 roku to:

• Obniżenie kosztu finansowania
• Poprawa jakości obsługi Klientów
• Obniżanie kosztu ryzyka, w szczególności starego portfela kredytów hipotecznych
• Dywersyfikacja bilansu i zwiększenie udziału długoterminowego finansowania

W imieniu Zarządu, jak i własnym, dziękuję wszystkim Pracownikom za ich ciężką pracę,
Menedżerom za współtworzenia sukcesu Banku, a Partnerom za zaufanie. Podziękowania
kieruję również na ręce naszych Akcjonariuszy, którzy obdarzyli nas wsparciem i inspirowali do
realizacji ambitnych, niekiedy niełatwych celów. Jestem przekonany, że nadchodzące miesiące
przyniosą kolejne sukcesy grupie Getin Noble Bank.

Z poważaniem,

dr Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu
Getin Noble Bank S.A.
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