
Getin Holding S.A. 
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-337 Wrocław  
tel. +48 71 797 77 77, fax +48 71 797 77 16  
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS,  
KRS 0000004335, NIP 895-16-94-236 
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 
www.getinholding.pl 
 

 

 

Kontakt: Maria Bnińska, Rzecznik Prasowy Getin Holding S.A., tel.: +22 2888224 

m.bninska@getin.pl 

 

       Warszawa, 15 maja 2012 
 
 

Informacja Prasowa 
 

Pierwsze wyniki finansowe Getin Holding po podziale Grupy Kapitałowej 
 

Po pierwszych trzech miesiącach 2012 roku Getin Holding miał ponad 77 milionów PLN 
zysku. Zakończony proces podziału Grupy Kapitałowej i wyodrębnienie Getin Noble Banku 
pozwala Getin Holding skoncentrować się na rozwijaniu najbardziej dynamicznych spółek 
wchodzących w jego skład.  

Idea Bank to najmłodsze przedsięwzięcie grupy. Jej akcje zostały wykupione od Getin Noble 
Bank za 198,5 mln PLN. Getin Holding planuje dokapitalizować Idea Bank kwotą 245 mln 
PLN do końca drugiego kwartału 2012. Dzięki szybkiemu rozwojowi banku, wprowadzaniu 
nowych produktów, w tym produktów oszczędnościowych, wynik prowizyjny Getin Holding 
wyniósł ponad 66 mln PLN. 

W ciągu tych 3 miesięcy Idea Bank, który jeszcze rok temu nie miał żadnych własnych 
oddziałów, otworzył kolejne 4 placówki – w sumie ma już 42. Zawarł też warunkową umowę 
zakupu 74% akcji Tax Care, którego zysk za 2011 rok wyniósł 26,4 mln PLN. Połączenie 
obsługi bankowej z księgową pozwoli Idea Bankowi stworzyć wyjątkowe relacje z klientami i 
zaoferować im innowacyjne na rynku rozwiązania. Pierwszy kwartał 2012 roku to kolejny 
okres, w którym Grupa Idea Bank osiągnęła rekordowy poziom wyniku prowizyjnego –  
38,4 mln PLN.  

Zagraniczne spółki Getin Holding – największego, polskiego inwestora z sektora 
finansowego w krajach wschodniej Europy  – są jednym z najważniejszych aktywów Grupy. 
Carcade, rosyjska firma leasingowa, miała najpoważniejszy wpływ na wzrost wyniku 
odsetkowego Getin Holding. Jednocześnie, rozwijając razem z Kubanbankiem produkty 
związane z finansowaniem zakupu samochodów, Carcade zwiększyło swoją sprzedaż o 
36,7%. Zysk w pierwszym kwartale wyniósł ponad 12,1 mln PLN. 

Równie doskonałe wyniki osiąga Idea Bank Ukraina, lider w sprzedaży kredytów 
samochodowych, mający prawie jedną czwartą ukraińskiego rynku. Idea Bank Ukraina jest w 
pierwszej dziesiątce banków pod względem ilości udzielonych kredytów gotówkowych. 
Wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 87% i ponad dwa razy większy wzrost 
przychodów niż kosztów to największe osiągnięcia w tym kwartale. Dodatkowo otwiera 
kolejne oddziały i jest już obecny w 17 z 25 regionów kraju.  

Sprzedaż białoruskiego Sombelbanku wzrosła o 84%, przy utrzymaniu niskiego poziomu 
ryzyka kredytowego.  

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał obejmują także TU Europę – jej zysk wyniósł nieco 
ponad 37 milionów PLN. Wszystkie warunki zawieszające z umowy o sprzedaży akcji TU 
Europa zostały spełnione i pozostały już tylko formalności do ostatecznego przejęcia TU 
Europa przez Talanx AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company. W związku z ogłoszonym 
wezwaniem przesunięto termin zapisów na akcje TU Europa do 24 maja.  

Zapraszamy na wideokonferencję, na której Prezes Getin Holding, Rafał Juszczak, 
przedstawi wyniki Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2012 roku: 
http://bankier.tv/wyniki-getin-holding-za-i-kw-2012-11055.html 
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