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(Raport bieżący nr 22/2019) 

 

30.04.2019 

 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o odpisach dokonanych przez Emitenta mających wpływ na roczne 

skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął decyzję 

o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, którą następnie zaktualizował w dniu 29 kwietnia 2019 r. Zarząd 

Emitenta niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną wraz z jej aktualizacją: 

Informacja poufna z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 „Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzonych 

testów na utratę wartości aktywów Zarząd Emitenta podjął decyzję: 

1. o ujęciu odpisu  z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną od Emitenta Idea Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej: „Idea Bank”), co obciąży wynik jednostkowy Emitenta kwotą 639.328 tys. zł, 

2. o ujęciu odpisu wartości firmy Tax Care S.A., jednostki zależnej od Idea Bank, co obciąży skonsolidowany wynik  

Emitenta kwotą 31.851 tys. zł. 

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia 

badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie. 

 

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.” 

 
Aktualizacja informacji poufnej dokonana w dniu 29 kwietnia 2019 r. 

„Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzonych testów 

na utratę wartości aktywów Zarząd Emitenta podjął decyzję: 

1. o ujęciu odpisu  z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną od Emitenta Idea Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej: „Idea Bank”), co obciąży wynik jednostkowy Emitenta kwotą 688.668 tys. zł, 

2. o ujęciu odpisu wartości firmy Tax Care S.A., jednostki zależnej od Idea Bank, co obciąży skonsolidowany wynik  

Emitenta kwotą 31.851 tys. zł. 

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia 

badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie. 

 

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.” 
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