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GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.  

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ i EMITENTA 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU  
 
 
 
Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wsk azaniem jednostek podlegaj ących  
konsolidacji  

Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. („Grupa”) składa się z Getin Noble Bank S.A. („jednostka 

dominująca”, „Spółka”) oraz jego spółek zależnych: Getin Leasing S.A., Getin Finance PLC, Open 

Finance S.A., Noble Concierge Sp. z o.o., Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

Noble Securities S.A., Introfactor S.A. oraz GMAC Bank Polska S.A. 

Jednostką dominującą Grupy jest Getin 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 2010 roku kapitał podstawowy Getin Noble Bank S.A. wynosił 953 763 097 zł. 

Liczba akcji Getin Noble Banku stanowiących własność Getin Holdingu – 893 786 767 akcji. Udział 

Getin Holdingu w kapitale zakładowym Getin Noble Banku oraz głosach na WZA wynosił 93,71%. 

Procentowy udział Getin Noble Bank S.A. w kapitałach podstawowych spółek zależnych oraz udział 

w liczbie głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy/udziałowców jest następujący: 

• Getin Leasing S.A. – 93,18% 

• Getin Finance PLC – 99,99% 

• Open Finance S.A. – 100%; 

• Noble Concierge Sp. z o.o. -100%; 

• Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 70%; 

• Noble Securities S.A. – 79,76% (udział w liczbie głosów na walnych zgromadzeniach 

akcjonariuszy/udziałowców 82,73%) 

• Introfactor S.A. – 100%; 

• GMAC Bank Polska S.A. – 100%. 

Wszystkie powyższe spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji. 
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Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gosp odarczej, w tym w wyniku poł ączenia 

jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyz acji i zaniechania działalno ści  

W dniu 4 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego w dniu 4 stycznia 

2010 roku został dokonany wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

połączenia spółki Noble Bank S.A. oraz Getin Bank S.A. pod nową nazwą Getin Noble Bank S.A. 

Połączenie Noble Banku S.A. i Getin Banku S.A. nastąpiło na podstawie art. 124 ust 1 oraz ust. 3 

Prawa bankowego, w związku z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie 

całego majątku Getin Banku S.A. na Noble Bank S.A., z równoczesnym podwyższeniem kapitału 

zakładowego Noble Banku S.A. o nową emisję akcji. 

Połączenie ma istotny wpływ na poziom wyników finansowych spółki realizowanych w 2010 roku – 

zgodnie z przyjętym Planem Finansowym na 2010 rok oraz Strategią funkcjonowania i rozwoju Getin 

Noble Banku S.A. 

W dniu 25 lutego 2010 roku Bank sprzedał 1 247 453 sztuk akcji spółki Centrozap S.A. po cenie 

0,47 zł za każdą akcję - łącznie za cenę 586 tys. zł.  

W dniu 8 grudnia 2009 roku zawarto umowę  nabycia 100% akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka 

Akcyjna (dalej „GMAC”) z siedzibą w Warszawie. Umowa sprzedaży akcji została zawarta pomiędzy 

Getin Noble Bank S.A. oraz jedynym akcjonariuszem GMAC, tj. GMAC Inc. z siedzibą w Wilmington 

Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej “Sprzedający”). 

Podpisana umowa obejmuje nabycie 9 872 629 akcji GMAC o wartości nominalnej 2,00 zł każda 

i łącznej wartości nominalnej 19 745 258 zł. Nabywane akcje stanowią 100% kapitału zakładowego 

GMAC oraz uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki. 

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie z dnia 

9 grudnia 2009 roku, w dniu 30 czerwca 2010 roku nastąpiło przejście tytułu prawnego do akcji GMAC 

na rzecz Getin Noble Bank S.A. 

Łączna cena nabycia tych akcji wyniosła 132 217 696,39 zł i została w całości zapłacona przez Bank 

na rachunek Sprzedającego w dniu 29 czerwca 2010 roku (co stanowiło równowartość 95% kwoty 

wartości księgowej nabywanej spółki).   

Na dzień 30 czerwca 2010 roku podstawowe wielkości finansowe dotyczące GMAC Bank Polska S.A.  

wynosiły: 

− wielkość aktywów: 143 747 566,30 zł 

− należności od sektora niefinansowego: 90 603 749,66 zł 

− zobowiązania wobec sektora niefinansowego: 706 456,02 zł 

− współczynnik wypłacalności: 111,14% 

Nabyty podmiot będzie prowadził działalność bankową jako podmiot zależny Getin Noble Banku S.A 

i podlega konsolidacji na dzień 30 czerwca 2010 roku.   

W Grupie Getin Noble Bank nie dokonywano podziału, restrukturyzacji ani zaniechania działalności. 
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Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale żne 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgro madzeniu emitenta na dzie ń przekazania 

raportu półrocznego  

Na dzień 30 czerwca 2010 roku struktura własności kapitału podstawowego jednostki dominującej 

była następująca: 

 
Liczba 

posiadanych 

Liczba  

posiadanych 

% udział w 

kapitale 

% głosów  

na WZA 

Getin Holding S.A. 893 786 767 893 786 767 93,71% 93,71% 
ASK Investments S.A. 14 819 840 14 819 840 1,56% 1,56% 
A. Nagelkerken Holding B.V. 5 350 000 5 350 000 0,56% 0,56% 

International Consultancy 
Strategy Implementation B.V. 

5 450 000 5 450 000 0,57% 0,57% 

H. P. Holding 3 B.V. 5 750 000 5 750 000 0,60% 0,60% 
Akcje własne posiadane 2 635 000 2 635 000 0,28% 0,28% 
Pozostali akcjonariusze 25 971 490 25 971 490 2,72% 2,72% 

Razem 953 763 097 953 763 097 100,00% 100,00% 
 

W okresie sprawozdawczym nie było istotnych zmian w strukturze własnościowej kapitału 

podstawowego.  

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub upr awnień do nich przez osoby zarz ądzające 

i nadzoruj ące emitenta na dzie ń przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazanie m zmian 

w stanie posiadania, odr ębnie dla ka żdej z osób  

Imię i nazwisko Funkcja Stan na dzie ń 
31.12.2009 

Nabycie/zbycie 
akcji w okresie 

sprawozdawczym  

Stan na dzie ń 
30.06.2010 

Remigiusz Baliński Członek Rady Nadzorczej 22 333 - 22 333 

Radosław Boniecki Wiceprzewodniczacy 
Rady Nadzorczej 

5 500 - 5 500 

Maurycy Kuhn* Członek Zarządu 10 328 594 - 10 328 594 
Krzysztof Spyra** Członek Zarządu 10 389 947 - 10 389 947 

Jarosław Augustyniak*** Wiceprezes 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 
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Stanowisko Zarz ądu odno śnie mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz 

wyników na dany rok  

Getin Noble Bank S.A. nie publikował prognoz wyników na 2010 rok. 

Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla post ępowania 

arbitra żowego lub organem administracji publicznej  

W Grupie Getin Noble Bank S.A nie występuje żadne pojedyncze postępowanie dotyczące 

zobowiązań oraz wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych 

emitenta. 

Nie występują również dwa lub więcej postępowania – procesy sądowe dotyczące zobowiązań oraz 

wierzytelności, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  

Postępowaniem o najwyższej wartości przedmiotu sporu, w których Bank jest stroną pozwaną jest  

spór z UOKiK. Prezes UOKIK na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHID) wszczął 

w dniu 17 stycznia 2001 roku postępowanie w sprawie stosowania praktyk ograniczających 

konkurencję na rynku kart płatniczych przez VISA i MasterCard oraz 20 banków, w tym również  Getin 

Banku. W dniu 29 grudnia 2006 roku Prezes UOKIK wydał decyzję, w której nałożył na Getin Bank karę 

w wysokości 4 824 750  zł  Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie nakazu 

zaniechania wspólnego ustalania wysokości stawek opłaty interchange.  W dniu  19 stycznia 2007 roku 

złożono w imieniu Getin Banku odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK, w której za ograniczające 

konkurencję uznano praktyki wspólnego ustalania przez Banki oraz Visa i MasterCard opłaty 

interchange. W dniu 25 sierpnia 2008 roku Sąd  Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji wydanej w sprawie opłat 

interchange. W dniu 12 listopada 2008 roku Sąd wydał wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję, 

w którym nie stwierdzono stosowania przez Banki praktyk monopolistycznych w tym zakresie. W dniu 

3 lutego 2009 roku wpłynęła do Banku apelacja od wyroku złożona przez Prezesa UOKiK. 

Na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2010 roku  Sąd  Apelacyjny w Warszawie  wydał wyrok, którym uchylił 

korzystny dla Banku wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania  

Sądowi  Okręgowemu. 

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez je dnostk ę od niego zale żną poręczeń kredytu 

lub po życzki lub udzieleniu gwarancji - ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale żnej od 

tego podmiotu, je żeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi 

równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta  

W I półroczu 2010 roku Spółki Grupy nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielały 

gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów 

własnych emitenta. 
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Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk ę od niego zale żną jednej lub wielu transakcji 

z podmiotami powi ązanymi, je żeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały zawarte na 

innych warunkach ni ż rynkowe  

W Grupie Getin Noble Bank S.A. wszystkie istotne transakcje były zawierane na warunkach 

rynkowych. 

Inne informacje, które zdaniem emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które s ą istotne dla 

oceny mo żliwo ści realizacji zobowi ązań przez emitenta  

Getin Noble Bank S.A. nie ma problemu z terminowym regulowaniem zobowiązań handlowych 

W marcu 2010 roku dokonano spłaty pożyczki udzielonej Getin Bankowi S.A. przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny.   

Wartość sprzedaży kredytowej zrealizowanej przez Bank w ujęciu jednostkowym wyniosła 

w I półroczu 2010 roku 4,7 mld zł. W strukturze zrealizowanej sprzedaży 56% stanowiły kredyty 

hipoteczne i finansowe. Jednocześnie Bank zanotował wzrost udziału rynkowego w zakresie kredytów 

dla osób fizycznych o 0,5 pp. do poziomu 6,9% (wg stanu na dzień 30.06.2010).  

Udział rynkowy banku w zakresie depozytów osób fizycznych wzrósł w 2010 roku o 0,3 pp. do 

poziomu 6,3% (wg stanu na 30.06.2010). 

Wszystkie inne istotne informacje dotyczące sytuacji finansowej, majątkowej , wyniku finansowego 

banku zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym za okres kończący się 30 czerwca 2010 

roku. 

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartał u 

Najważniejszymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na sytuację finansową Grupy w perspektywie co 

najmniej kolejnego kwartału są: 

W zakresie usług bankowych: 

W dniu 4 stycznia 2010 roku nastąpiło połączenie Getin Bank S.A. z Noble Bank S.A., w wyniku czego 

powstał Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.  

W dniu 27 kwietnia 2010 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała Getin Noble 

Bank następujące ratingi: siły finansowej banku („BFSR") na poziomie "D-" (BCA Ba3) oraz rating 

Ba2/not prime dla długo- i krótkoterminowego bezpieczeństwa depozytów w walucie krajowej 

i zagranicznej. Wszystkie oceny ratingowe otrzymały perspektywę stabilną. Przyznane ratingi są na 

wyższym poziomie niż posiadane przez Getin Bank przed przejęciem przez Noble Bank. Getin Bank 

posiadał odpowiednio: D- (BCA Ba3) oraz Ba3/not prime z perspektywą negatywną. Zgodnie 

z komentarzem przekazanym przez Moody's, ratingi nadane bankowi odzwierciedlają ogólną poprawę 

jakości banku i zróżnicowania w dochodach oraz wydajność i zdolność tworzenia dodatkowego 

kapitału przez bank. W dniu 9 czerwca 2010 roku Agencja „Fitch Ratings” opublikowała rating o Getin 

Noble Banku, w którym potwierdzone zostały ratingi: podmiotu „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating 

indywidualny „D”, rating wsparcia „5” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB (pol)”. Jednocześnie 
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ratingi podmiotu, indywidualny oraz długoterminowy krajowy zostały zdjęte z listy obserwacyjnej bez 

wskazania kierunku zmiany. Fitch Ratings nadał perspektywę stabilną dla ratingu podmiotu oraz 

długoterminowego ratingu krajowego.     

W dniu 30 czerwca 2010 roku za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego nastąpiło nabycie 100% akcji 

GMAC Bank Polska S.A. Nabycie GMAC Banku ma na celu zarówno umocnienie pozycji Getin Noble 

Banku na rynku kredytów samochodowych, jak i  budowę na bazie zakupionego banku segmentu 

bankowości korporacyjnej w Grupie Getin Noble Bank S.A. GMAC Bank SA specjalizować się będzie 

w obsłudze klienta korporacyjnego. 

W perspektywie najbliższego kwartału istotny wpływ na wyniki Getin Noble Banku S.A. może mieć: 

- poziom rozwoju akcji kredytowej w powiązaniu z utrzymaniem skłonności klientów do 

lokowania oszczędności w Getin Noble Banku; 

- oprocentowanie depozytów klientowskim na rynku, którego zmiana wpływać będzie na 

poziom wyniku odsetkowego, 

- kształtowanie się ryzyka portfela kredytowego i związanych z tym odpisów aktualizacyjnych 

wartość aktywów, 

- możliwość przeprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Zarząd 

Banku  oferty publicznej  w zakresie sprzedaży posiadanych przez Bank akcji TUE, 

- wdrożenie  w życie postanowień rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego  może  

wpłynąć na zmniejszenie zdolności  klientów  do zaciągania zobowiązań kredytowych 

w bankach.   

Na wyniki Banku będzie miała również wpływ sytuacja na rynku finansowym oraz kształtowanie się 

kursów walutowych. 

W zakresie usług pośrednictwa finansowego: 

Dalsza poprawa koniunktury gospodarczej, widoczna już od końca 2009 roku spowodować powinna 

wzrost liczby udzielanych kredytów na zakup nieruchomości, a co za tym idzie wzrost przychodów 

z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów.  Ryzykiem wzrostu udzielanych kredytów może jednak 

być implementacja w systemie bankowym postanowień Rekomendacji T Komisji Nadzoru 

Finansowego. Dodatkowo oczekuje się dalszego utrzymania zainteresowania nowoczesnymi 

produktami systematycznego oszczędzania oraz lokatami  w bankach. 

W zakresie usług zarządzania aktywami i funduszami: 

W najbliższym okresie Spółka Zależna od Banku - Noble Funds TFI SA będzie dążyć do zwiększania 

poziomu zarządzanych aktywów i zwiększania udziału w rynku funduszy inwestycyjnych, głównie 

poprzez rozwijanie oferty produktowej oraz rozwijanie sieci dystrybucji. Bardzo istotnym warunkiem 

wzrostu zarządzanych aktywów jest utrzymanie powtarzalnie dobrych wyników inwestycyjnych oraz 

tendencja panująca na rynku kapitałowym.  

Poza powyżej wspomnianymi nie odnotowano innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

działalność i wyniki finansowe Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
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Opis podstawowych zagro żeń i ryzyka zwi ązanych z pozostałymi miesi ącami roku obrotowego  

W zakresie usług bankowych: 

Wyniki Spółki są powiązane ściśle m.in. z oprocentowaniem depozytów na rynku podmiotów 

niebankowych, poziomem realizacji sprzedaży produktów bankowych, inwestycyjnych 

i ubezpieczeniowych oraz terminowością spłat zaciągniętych przez klientów zobowiązań kredytowych.  

Wzrost konkurencji w zakresie oprocentowania depozytów może wpłynąć na konieczność 

uatrakcyjniania oferty depozytowej Spółki, a tym samym poniesienie wyższego kosztu zgromadzonych 

środków depozytowych.     

Wzrost ryzyka kredytowego, związane z koniecznością tworzenia dodatkowych odpisów 

aktualizujących wartość kredytów i pożyczek, może mieć istotny wpływ na generowane przez Spółkę 

wyniki finansowe.  

Istotnym elementem wpływającym na działalność Spółki jest kształtowanie się kursów walut – znaczne 

wahania poziomu kursów walut mogą mieć istotny wpływ na spłacalność zaciągniętych przez klientów 

GNB zobowiązań walutowych i indeksowanych do waluty obcej oraz na poziom płynności 

i wypłacalności Banku.   

W zakresie usług zarządzania aktywami i funduszami: 

Istotne zmiany na rynkach giełdowych mogą wpłynąć na utratę znaczącej części aktywów 

zarządzanych przez Spółkę. Jest to ryzyko, które dotyczy całego rynku funduszy inwestycyjnych 

w Polsce.  

 

 

Zarząd Getin Noble Bank S.A.: 
 
 
 
 
 
 
     
 
Krzysztof Rosiński        Jarosław Augustyniak                    Maurycy Kuhn   
 Prezes Zarządu      I Wiceprezes Zarządu            Członek  Zarządu    
 
 
 
 
 
 
                                      
 
Krzysztof Spyra                           Radosław Stefurak                          Grzegorz Tracz 
Członek  Zarządu         Członek Zarządu                             Członek Zarządu       
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2010 roku  


