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Informacja Prasowa  

21 grudnia 2007r. 
 
GETIN Holding kupuje bank na Białorusi 
 

GETIN International, spółka zależna GETIN Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2007 podpisała umowę na 
zakup banku Sombelbank na Białorusi. .  
 

 
Bank Sombelbank z siedzibą w Mińsku specjalizuje się w bankowości detalicznej (głównie kredyty  
gotówkowe oraz ratalne) oraz obsłudze przedsiębiorstw. Bank posiada 7 oddziałów na terenie Białorusi, 
a jego aktywa wynoszą ponad 15 mln Euro. Bank rozpoczął swoją działalność na Białorusi w 2004 roku 
i dziś świadczy usługi dla ponad 26 tysięcy klientów indywidualnych oraz kilkuset przedsiębiorstw. 
 
„Zakup Sombelbanku na Białorusi jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju Getin International na 
rynkach wschodnich. Tak jak w przypadku inwestycji na Ukrainie, także na Białorusi planujemy 
koncentrację głównie na bankowości detalicznej. Potencjał rynku oraz sytuacja gospodarcza na 
Białorusi stwarzają korzystne warunki do rozwoju biznesu w tym kraju.” - Powiedział Bernard 
Afeltowicz, prezes GETIN International. „Wysoko oceniamy dotychczasową działalność,  przygotowanie 
merytoryczne kadry menedżerskiej oraz model organizacyjny banku. Dlatego wspólnie z lokalnym 
partnerem będziemy rozwijać bankowość detaliczną na Białorusi. Jesteśmy przekonani, że wsparcie 
kapitałowe oraz nasze doświadczenie w bankowości jakie posiadamy w innych krajach regionu, pomoże 
odnieść sukces na tym szybko rozwijającym się rynku finansowym.”  - dodaje. 
 
  
Grupa GETIN Holding posiada dobre doświadczenia we współpracy z instytucjami finansowymi na 
Białorusi. TU Europa od wielu lat współpracuje z największą firmą ubezpieczeniową na Białorusi w 
zakresie ubezpieczeń turystycznych.  
 
Narodowy Bank Białorusi w dniu 19 grudnia 2007r  udzielił zgodę na zakup przez GETIN International 
ponad 75% udziałów w Sombelbanku.  
 
  
Zakup przez  GETIN International Sombelbanku jest pierwszą inwestycją polskiej grupy kapitałowej w 
sektorze bankowym na Białorusi.   
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