
GETIN Holding S.A. 

ul. Powstańców Śląskich 2-4,  53-333 Wrocław 

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 

KRS 0000004335 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 

NIP: 895-16-94-236 

Wysokość kapitału zakładowego: 731.994.402 PLN  (w pełni wpłacony) 

www.getinholding.pl 

 

 

(Raport bieżący nr  78/2011 ) 

10.10.2011 r.  

 

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące planowanego podziału Emitenta 

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”), w wykonaniu obowiązku publikacji pisemnego 

stanowiska Zarządu odnośnie planowanego podziału Emitenta wynikającego z § 21 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), przedstawia pisemne stanowisko 

Zarządu Emitenta w sprawie podziału Getin Holding Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie 

części majątku Emitenta na Get Bank Spółka Akcyjna, stanowiące załącznik do niniejszego 

raportu.  

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku § 21 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 

 

 



STANOWISKO ZARZĄDU  
W SPRAWIE PODZIAŁU GETIN HOLDING S.A.  

POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA GET BANK S.A.  

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent” lub „Getin Holding”) informuje, iż 
wszelkie przesłanki ekonomiczne i prawne stojące za decyzją o dokonaniu podziału 
Emitenta, zgodnie z warunkami tego podziału określonymi w „Planie podziału Getin Holding 
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” („Plan Podziału”) z dnia 27 lipca 2011r., 
zamieszczonym w raporcie bieżącym 60/2011 z dnia 27 lipca 2011 r., pozostają w pełni 
aktualne.  

W ocenie Zarządu Emitenta pełną aktualność zachowują też argumenty za realizacją 
podziału, w tym w szczególności oczekiwane korzyści dla Emitenta i jego akcjonariuszy 
opisane szczegółowo w „Sprawozdaniu Getin Holding Spółka Akcyjna uzasadniającym 
podział Getin Holding Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank 
Spółka Akcyjna” z dnia 27 lipca 2011r. zamieszczonym w raporcie bieżącym 60/2011 z dnia 
27 lipca 2011 r.  

Z powyższych względów, Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wpływ planowanego podziału 
na działalność Getin Holding i podtrzymuje swoje stanowisko, iż podział Emitenta na 
warunkach określonych w Planie Podziału leży w interesie Emitenta oraz jego akcjonariuszy. 
W związku z tym Zarząd Emitenta podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie przez Walne 
Zgromadzenie Emitenta uchwały o podziale zgodnej z jej projektem załączonym w punkcie 2 
Załącznika nr 1 do Planu Podziału. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 13 października 2011 r. przekazany został do 
publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i 64/2011 w sprawie pierwszego 
zawiadomienia Getin Holding S.A. o zamiarze podziału spółki.  
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