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GETIN Holding – umacnia swoją pozycję na rynku finansowym  
 

Zysk Grupy kapitałowej GETIN Holding w pierwszym kwartale 2008 roku wyniósł ponad 126,8 milionów 

złotych. To wzrost o ponad 58% w stosunku tego samego okresu w 2007 roku ( 85,8 mln zł).  

 

Pierwszy kwartał 2008 roku to dla GETIN Holding okres dalszego dynamicznego rozwoju i umocnienie 

pozycji na Polskim rynku finansowym. Suma bilansowa całej grupy przekroczyła 21,5 mld zł (wzrost o 

75%, w stosunku do I kwartału 2007 - w tym czasie cały sektor bankowy wzrósł o 18%*). Po pierwszych 

trzech miesiącach 2008 roku, parametry finansowe Grupy są lepsze od średniej dla całego sektora 

bankowego. Współczynnik wypłacalności GETIN Banku wyniósł 12,6%, a w przypadku Noble Banku 

17,5%. Średnia dla całego sektora wyniosła w tym czasie 10,7%. Rozwój Grupy połączony jest z dużą 

dbałością o kontrolę kosztów, co wpływa na polepszenie relacji kosztów do przychodów i wskaźnik C/I dla 

GETIN Holdingu wyniósł 41,9% (50,5% w tym samym okresie 2007 roku). 

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym i stałemu rozwojowi spółka stała się jedną z największych 

polskich firm prywatnych pod względem wartości rynkowej, kapitałów własnych i zysku. Pod względem 

kapitalizacji GETIN Holding jest 10, co do wielkości spółką na GPW w Warszawie. W marcu tego roku 

GETIN Holding wszedł do indeksów WIG20 oraz CECE – indeksów największych spółek GPW w Warszawie 

oraz indeksu największych spółek regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Wiedniu. 

 

Po pierwszym kwartale 2008 roku spółki należące do GETIN Holding zajmowały odpowiednio: 

  1 miejsce na rynku kredytów samochodowych w Polsce (GETIN Bank) 

  3 miejsce na rynku kredytów hipotecznych w Polsce (sprzedaż kredytów DOM Bank + Noble 

Bank) 

 1 miejsce w ubezpieczeniach bancassurance (TU Europa) 

 1 miejsce w pośrednictwie finansowym (Open Finance) 

 3 miejsce  w pośrednictwie finansowym (Fiolet) 
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Akwizycje i rozwój spółek międzynarodowych 

 

Oprócz dalszego organicznego rozwoju spółek, GETIN Holding w pierwszym kwartale realizował także 

założenia swojej strategii biznesowej, zakładającej akwizycje na rynku finansowym. W marcu władze 

spółki podpisały umowę na nabycie większościowych udziałów w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. z 

siedzibą w Krakowie (74,1% akcji). Po uzyskaniu zgody KNF, umowa warunkowa zakupu zostanie 

zrealizowana i GETIN Holding przedstawi plany rozwoju dla tej spółki. 

 

Dynamicznie rozwijał się GETIN International, część grupy odpowiedzialna za operacje zagraniczne. W 

pierwszym kwartale spółka sfinalizowała zakup SombelBanku na Białorusi, nabyła firmę doradztwa 

finansowego PERFECT FINANCE w Rumunii, oraz nabyła udziały w spółce Akkord-Plus, spółce zajmującej 

się pośrednictwem finansowym na terenie całej Ukrainy. W najbliższym czasie planowane jest także 

rozpoczęcie na tym rynku działalności leasingowej – zajmie się tym powołana w tym celu spółka Carcade 

Plus 

 

W pierwszym kwartale kontynuowany był proces włączania spółek międzynarodowych do struktur GETIN 

International S.A.  

 

Wkład wartościowy spółek w ogólny całej grupy 

Największą kontrybucję w ogólny wynik całej grupy kapitałowej wniosły kolejno: GETIN Bank (89,3 mln 

zł) Grupa Noble Bank (38,4 mln zł) i Grupa Kapitałowa Europa (27,8 mln zł) 

 

Grupa Kapitałowa Getin Holding  w pierwszym kwartale 2008 r. wypracowała zysk netto w wysokości 

 139, 6 mln  zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł  126,8 mln zł.  

 

*) dane KNF za pierwszy kwartał 2008 roku 
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