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Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta 

1. Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2014 
roku 

Getin Holding 

 Cena akcji Getin Holding: 

 

 W dniu 20.03.2014 Getin Holding zawarł Porozumienie Transakcyjne z Talanx International AG z 

siedzibą w Hanowerze, Niemcy i Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio, Japonia 

oraz Getin Noble Bank dotyczące częściowego zwolnienia Getin Holding z zobowiązania do 

nierozporządzania przez Spółkę posiadanymi akcjami Towarzystwa Ubezpieczeń Europa z siedzibą 

we Wrocławiu, objętego Umową Transakcyjną zawartą w dniu 14.12.2011 pomiędzy Getin Holding, 

Talanx oraz Meiji Yasuda opisaną szczegółowo w Raporcie bieżącym nr 94/2011 z dnia 13.12.2011.  

Zgodnie z Porozumieniem Transakcyjnym, Talanx i Meiji Yasuda wyrazili zgodę na rozporządzenie 

przez Getin Holding 858 334 akcjami spółki TU Europa na rzecz Getin Noble Banku i w tym zakresie 

zwolnili Getin Holding z zobowiązania do nierozporządzania akcjami spółki TU Europa.  

Getin Holding informował o szczegółowych warunkach Porozumienia Transakcyjnego raportem 

bieżącym nr 06/2014 z dnia 20.03.2014. 

W związku z zawarciem przez Getin Holding Porozumienia Transakcyjnego, w dniu 20.03.2014 

Spółka zawarła porozumienie z Getin Noble Bankiem ("Porozumienie Zabezpieczające") w celu 

uregulowania wzajemnych zobowiązań Getin Holding i Getin Noble Banku wynikających z 

Porozumienia Transakcyjnego.  
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O szczegółowych warunkach Porozumienia Zabezpieczającego Emitent informował również raportem 

bieżącym nr 06/2014 z dnia 20.03.2014. 

 Getin Holding w dniu 20.03.2014 zawarł z Getin Noble Bank umowę zobowiązującą do sprzedaży 858 

334 akcji zwykłych imiennych spółki TU Europa, o łącznej wartości nominalnej 3,4 mln zł (4 zł za 

akcję) i stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego TU Europa i uprawniających łącznie do 

9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TU Europa, za łączną cenę 165,7 mln zł. 

Przeniesienie własności akcji i zapłata ceny nastąpiła w dniu 08.04.2014 za pośrednictwem Noble 

Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Getin Holding informował o warunkach wyżej wymienionej 

umowy raportem bieżącym nr 07/2014 z dnia 20.03.2014.  

 W dniu 07.04.2014 pan Rafał Juszczak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na 

dzień 31.05.2014 nie rezygnując jednocześnie z członkostwa w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza 

Getin Holding na posiedzeniu w dniu 07.04.2014 powołała pana Rafała Juszczaka począwszy od dnia 

01.06.2014 do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Na tym samym posiedzeniu Rada 

Nadzorcza Getin Holding powołała pana Piotra Kaczmarka do składu Zarządu Getin Holding na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki począwszy od dnia 01.06.2014. 

 

 W dniu 28.04.2014 Walne Zgromadzenie Getin Holding udzieliło Spółce upoważnienia, w rozumieniu 

art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach 

określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia. Maksymalna liczba akcji, które Spółka mogła nabyć 

wyniosła 33 333 333 akcji. Minimalna cena akcji mogła wynieść 2,40 zł, a maksymalna 5 zł. 

Nabywanie akcji mogło następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31.03.2015. Rozliczenia 

transakcji nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 30.05.2014. Dom Maklerski Noble Securities S.A. 

nabył w imieniu własnym, na rachunek Getin Holding, poza rynkiem regulowanym, 21 917 808 akcji 

własnych Getin Holding po cenie 3,65 zł za każdą akcję. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 

21 917 808,00 zł i stanowi 3% udziału w kapitale zakładowym Getin Holding oraz uprawnia do 

21 917 808 głosów na walnym zgromadzeniu Getin Holding, co stanowi 3% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Getin Holding. 

 

 Getin Holding w dniu 15.05.2014 zawarł z VB-Leasing International Holding GmbH z siedzibą w 

Wiedniu, Austria ("VBLI") warunkową umowę nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki VB 

Leasing Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("VBL PL") oraz VB Leasing Romania IFN S.A. z 

siedzibą w Bukareszcie, Rumunia ("VBL RO") ("Umowa Nabycia Akcji"). W wyniku nabycia 100% akcji 

w VBL RO Getin Holding uzyska również pośrednio kontrolę nad spółką VBL Broker de Asigurare SRL 

z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia ("VBL Broker"), spółką zależną od VBL RO. Getin Holding jest 

zobowiązany do zapewnienia nabywanym spółkom środków w kwocie wystarczającej do spłaty 

finansowania udzielonego tym spółkom przez podmioty z grupy VBLI, którego wysokość, na dzień 

16.05.2014, w przeliczeniu na polskie złote, szacowana jest na kwotę 2 750 mln zł dla VBL PL 

("Finansowanie PL") oraz 459 mln zł dla VBL RO ("Finansowanie RO") (łącznie "Finansowanie"). 

Kwota Finansowania może ulec zmianie w czasie do dnia przeniesienia tytułu do akcji VBL PL i VBL 

RO na Getin Holding. 

Getin Holding szacuje, że cena za akcje VBL PL, według danych na dzień zawarcia Umowy Nabycia 

Akcji, wyniesie około 111 mln zł, natomiast ostateczna cena za akcje VBL PL zmniejszeniu może ulec 

zmianie zgodnie z warunkami umowy, o których Getin Holding informował raportem bieżącym nr 

16/2014 z dnia 16.05.2014. 

 Getin Holding szacuje, że łączna cena za akcje VBL RO, według danych na dzień zawarcia Umowy 

Nabycia Akcji, wyniesie równowartość w RON kwoty około 52 milionów zł. Ostateczna cena może ulec 
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zmianie zgodnie z warunkami umowy, o których Getin Holding informował raportem bieżącym nr 

16/2014 z dnia 16.05.2014. 

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy Nabycia Akcji, wraz z opisem warunków zawieszających 

przewidzianych w Umowie, zostały podane przez Getin Holding do publicznej wiadomości raportem 

bieżącym nr 16/2014 z 16.05.2014. 

Dodatkowo wraz z zawarciem Umowy Nabycia Akcji VBL PL i VBL RO: 

1) Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("GNB") oraz Idea Bank (Polska) zawarły z VBL 

PL warunkowe umowy, w wyniku wykonania których GNB i Idea Bank (Polska) nabędą od VBL 

PL portfel wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu umów pożyczek należnych VBL 

PL od jej klientów ("Portfel Wierzytelności PL"),  

2) Romanian International Bank ("RIB") zawarła z VBL RO warunkową umowę w wyniku wykonania 

której RIB nabędzie od VBL RO portfel wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu 

umów pożyczek należnych VBL RO od jej klientów ("Portfel Wierzytelności RO"). 

 

Strony zgodnie ustaliły, że zawarcie umów nabycia Portfela Wierzytelności PL i Portfela 

Wierzytelności RO nie wywoła skutku przeniesienia na, odpowiednio, GNB, Idea Bank (Polska) i RIB, 

Portfela Wierzytelności PL i Portfela Wierzytelności RO, zgodnie z art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego do 

momentu spełnienia się dwóch następujących warunków zawieszających:  

 nabycia przez Getin Holding akcji VBL PL i VBL RO na podstawie Umowy Nabycia Akcji, 

 zwolnienia z rachunku Escrow (rachunek zastrzeżony) kwot cen za Portfel Wierzytelności PL i 

Portfel Wierzytelności RO. 

 uzyskaniu przez VBL PL zgody Rady Nadzorczej VBL PL na zawarcie i wykonanie umowy 

nabycia Portfela Wierzytelności PL, a w przypadku umowy nabycia Portfela Wierzytelności 

RO - uzyskaniu przez VBL RO zgody Walnego Zgromadzenia VBL RO na jej zawarcie i 

wykonanie. 

 

Getin Holding zagwarantował również w Umowie Nabycia Akcji wykonanie przez GNB, Idea Bank 

(Polska) i RIB swoich zobowiązań dotyczących nabycia Portfela Wierzytelności PL, Portfela 

Wierzytelności RO i zapłaty ceny za te portfele oraz sfinansowanie spłaty Różnicy.  

GNB, Idea Bank (Polska) i RIB przystąpiły również do Umowy Nabycia Akcji w charakterze stron w 

zakresie określonych w Umowie Nabycia Akcji zobowiązań GNB, Idea Bank i RIB dotyczących 

nabycia Portfela Wierzytelności PL, Portfela Wierzytelności RO i zapłaty ceny za te portfele. 

W Umowie Nabycia Akcji Getin Holding, GNB, Idea Bank (Polska) i RIB zobowiązały się również do 

pokrycia VBLI i jego spółkom powiązanym ewentualnych szkód, które podmioty te mogłyby ponieść na 

skutek wykonania przez VBL PL, VBL RO, GNB, Idea Bank (Polska) i RIB umów nabycia Portfela 

Wierzytelności PL i Portfela Wierzytelności RO. Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące nabycia 

Portfela Wierzytelności zostały przekazane przez Getin Holding w raporcie bieżącym nr 16/2014 z 

16.05.2014. 

 W dniu 6.06.2014 Getin Holding zawarł z Idea Leasing (Polska) warunkową umowę zbycia 100% akcji 

w kapitale zakładowym VBL PL. Cena za sprzedawane akcje wynosi 155,5 mln zł. Cena ta może ulec 

podwyższeniu, w zależności od wartości rynkowej sprzedawanych akcji na Datę Zamknięcia 

określoną w warunkowej umowie nabycia akcji VBL PL oraz VBL RO, co może skutkować 

koniecznością dopłaty przez Idea Leasing (Polska) dalszej kwoty tytułem ceny za nabywane akcje na 
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rzecz Getin Holding. O szczegółowych warunkach wyżej wymienionej umowy Getin Holding 

informował raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 06.06.2014. 

 

 Rada Nadzorcza Getin Holding na posiedzeniu w dniu 14.07.2014 powołała Pana Františka Babický 

na Członka Zarządu Getin Holding począwszy od dnia 15.08.2014. 

 

I. Segment usług bankowych Polsce 
 

W skład Grupy Idea Bank (Polska) wchodzą m.in. Idea Bank S.A., skupiający swoją działalność na 
oferowaniu małym i średnim firmom różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, 
oszczędnościowych i depozytowych, a także Idea Leasing S.A. (leasing pojazdów i maszyn), Idea 
Expert S.A. (doradztwo i pośrednictwo finansowe) oraz Tax Care S.A., specjalizujący się w oferowaniu 
małym firmom usług w zakresie księgowości oraz doradztwa finansowego.   

Wynik netto Grupy Idea Bank po I półroczu 2014 wyniósł 65,0 mln zł i w stosunku do analogicznego 
okresu w 2013 był wyższy o 121%. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje: 

 
kPLN 

Wynik z tytułu odsetek 132 707 

Przychody z tytułu odsetek 268 155 

Koszty z tytułu odsetek -135 448 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 138 152 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 192 093 

Koszty z tytułu prowizji i opłat -53 941 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 42 827 

Koszty rezerw -41 063 

Koszty działania -197 742 

Podatek dochodowy -9 873 
 

Aktywa Grupy Idea Bank na koniec I półrocza 2014 wynosiły 10 346 mln zł, co stanowi wzrost o 62% 
w stosunku do końca I półrocza 2013 (6 399,5 mln zł). 

Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 7 875 mln zł, podczas gdy na koniec 
analogicznego okresu w 2013 wynosiło ono 4 537 mln zł co stanowi wzrost o 74%, z czego 4 114 mln 
zł depozytów zostało zebranych w II kwartale 2014, w efekcie czego portfel depozytów wzrósł o 2 115 
mln zł w stosunku do I kwartału 2014. 

Saldo kredytów na koniec I półrocza 2014 wynosiło 5 096 mln zł, co stanowi wzrost o 35% w stosunku 

do stanu na koniec I półrocza 2013 (3 768 mln zł). 

Idea Bank, dzięki elastycznej ofercie oraz licznym kampaniom w telewizji i Internecie posiada ponad 

400 tys. klientów (wzrost w II kwartale 2014 o 50 tys. w stosunku do I kwartału 2014).  

Kapitał zakładowy Idea Bank został podniesiony w czerwcu 2014 w drodze emisji akcji na kwotę 130 

mln zł, osiągając Tier 1 na poziomie 15,87%. 

Tax Care zanotował w I półroczu 2014 wzrost przychodów z tytułu usług księgowych do 14,6 mln zł 

(wzrost o 28,1% w stosunku do końca I półrocza 2013). 

W dniu 25.02.2014 roku Idea Bank (Polska) złożył żądanie wykupu 6 265 551 certyfikatów 

inwestycyjnych serii D wyemitowanych przez Debito FIZ  za łączną kwotę 1 032 923  zł. 

W dniu 12.05.2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank (Polska) ustanowił III 

Program Emisji Obligacji Podporządkowanych do kwoty 200 mln zł. W ramach III Programu Idea Bank 

(Polska) wyemitował (datą emisji jest data przydziału obligacji): 
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 W dniu 20.05.2014 roku – 129 210 sztuk obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

100 zł każda o terminie zapadalności 5 lat i 6 miesięcy od daty emisji. W wyniku emisji Idea 

Bank (Polska) pozyskał 12,9 mln zł. W dniu 13.06.2014 roku KNF wydała zgodę o zaliczeniu 

środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji serii D do funduszy uzupełniających Idea 

Bank (Polska). 

 W dniu 10.06.2014 roku – 326 359 sztuk obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

100 zł każda o terminie zapadalności 6 lat i 6 miesięcy od daty emisji. W wyniku emisji Idea 

Bank (Polska) pozyskał 32,6 mln zł. 

 w dniu 30.06.2014 roku – 141 400 sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 

100 zł każda o terminie zapadalności 7 lat od daty emisji. W wyniku emisji Idea Bank (Polska) 

pozyskał 14,1 mln zł. 

 

W dniu 15.05.2014  Idea Bank (Polska) zawarł ze spółką VBL PL warunkową umowę, w wykonaniu 

której Idea Bank (Polska) nabędzie od VB Leasing Polska S.A. portfel wierzytelności z tytułu umów 

leasingu i pożyczek należnych VBL PL od jej klientów. 

W dniu 20.05.2014 Rada Nadzorcza Idea Leasing (Polska) podjęła uchwałę, następnie zmienioną 

uchwałą z dnia 30.06.2014 roku, na mocy której wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Idea 

Leasing Pierwszego Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Obligacje 

będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie posiadające formy dokumentu, brak też ograniczeń w 

ich zbywalności. Okres zapadalności obligacji to maksymalnie 2 lata. Oprocentowanie zmienne, 

wyrażone stawką WIBOR3M lub stawką WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości nie większej 

niż 3,90% w skali roku, będzie wypłacane co 3 miesiące lub co 6 miesięcy. 

W dniu 6.06.2014 Getin Holding zawarł z Idea Leasing (Polska) warunkową umowę zbycia 100% akcji 

w kapitale zakładowym VBL PL. 

W dniu 23.06.2014 roku Rada Nadzorcza Idea Expert wyraziła zgodę na ustanowienie Pierwszego 

Programu Emisji Obligacji spółki, o wartości do 400 mln zł. Obligacje będą emitowane jako obligacje 

na okaziciela nie posiadające formy dokumentu, brak też ograniczeń w ich zbywalności. Okres 

zapadalności obligacji to maksymalnie 3 lata. Oprocentowanie zmienne, wyrażone stawką WIBOR3M 

lub stawką WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości nie większej niż 4,05% w skali roku, będzie 

wypłacane co 3 miesiące lub co 6 miesięcy.  

W dniu 25.06.2014 roku Veso Investments spółka z o.o. S.K.A. objęła 110 obligacji imiennych serii A 

mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 11 mln zł, wyemitowanych przez Property Solutions FIZAN.  Obligacje zostaną wykupione 

w dniu 30.06.2015 roku. Obligacje nie są oprocentowane i emitowane są jako obligacje 

zerokuponowe, z dyskontem wynoszącym 5,7% wartości nominalnej obligacji  tj. po cenie emisyjnej 

wynoszącej 94 300 zł za jedną obligację i łącznej cenie emisyjnej w kwocie 10,37 mln zł. 

W dniu 30.06.2014 roku Idea Bank (Polska) dokonał wykupu 84.066 certyfikatów inwestycyjnych serii 

B wyemitowanych przez Property Solutions FIZAN, za łączną cenę 101 957 766,78 zł. 

W dniu 27.06.2014 roku Idea Bank (Polska) złożył żądanie wykupu 11 290 323  certyfikatów 

inwestycyjnych serii D wyemitowanych przez Debito FIZ, za łączną kwotę 1 861 293 zl. 

 

II. Segment usług bankowych na Ukrainie 

Grupa Idea Bank (Ukraina) to działająca na terenie Ukrainy grupa, w skład  której wchodzi m.in. Idea 
Bank (Ukraina) skupiający swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi 
produktami banku są kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, depozyty, rachunki bieżące, karty 
płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również następujące produkty: 
kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty od osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności, 
leasing środków transportu. 
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Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) po I półroczu 2014 wyniósł - 69,2 mln UAH (-19,6 mln zł) i w 
stosunku do analogicznego okresu w 2013 był niższy o 97,2 mln UAH (30,7 mln zł). Na łączny wynik 
grupy składają się następujące pozycje: 

 

kPLN kUAH 

Wynik z tytułu odsetek 19 576 68 932 

Przychody z tytułu odsetek 81 082 285 501 

Koszty z tytułu odsetek -61 506 -216 569 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 19 755 69 558 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 20 552 72 367 

Koszty z tytułu prowizji i opłat -797 -2 809 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8 241 29 013 

Koszty rezerw -38 618 -135 979 

Koszty działania -33 013 -116 237 

Podatek dochodowy 4 417 15 550 

 

Aktywa Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec I półrocza 2014 wynosiły 3 032 mln UAH, co stanowi 
wzrost o 14% w stosunku do końca I półrocza 2013 (równowartość 777 mln zł, co stanowi spadek o 
28,9% w stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 2 199 mln UAH , co stanowi wzrost o 18% 
do analogicznego okresu 2013 (równowartość 563 mln zł, co stanowi spadek o 25,2% w stosunku do 
wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). Po I kwartale 2014 nastąpiła odbudowa salda 
depozytów klientowskich utraconych na początku roku, w czasie gdy panowała tendencja odpływu 
depozytów z systemu bankowego. W II kwartale 2014 zanotowano wzrost poziomu salda o 16% w 
stosunku do poprzedniego kwartału (bez wpływu zmian kursu UAH/PLN). W tym samym okresie saldo 
depozytów w sektorze skurczyło się o 2,5%. 

Saldo kredytów na koniec I półrocza 2014 wynosiło 2 210 mln UAH, co stanowi wzrost o 9% w 
stosunku do stanu na koniec I półrocza 2013 (równowartość 566 mln zł, co stanowi spadek o 30,8% w 
stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). Na osiągnięty wynik wpływ miała 
koncentracja sprzedaży na bardziej rentownym kredycie gotówkowym, o krótszych terminach spłaty, a 
także dewaluacja wartości hrywny o 31% w I półroczu 2014.  

Na wysokość osiągniętego wyniku finansowego istotny wpływ w okresie sprawozdawczym miał 

również wzrost poziomu ryzyka kredytowego, którego efektem był przyrost rezerw (181%) na 

należności kredytowe w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku (w I półroczu 2013 roku 

przyrost rezerw na należności kredytowe wyniósł 48,4 mln UAH), a zwłaszcza znaczne pogorszenie 

ryzyka kredytowego na Krymie i we wschodniej części Ukrainy; 

Do największych osiągnięć Idea Bank (Ukraina) w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć: 

1) utrzymywanie wszystkich wskaźników na wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy 

poziomie, pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej na Ukrainie. W I półroczu 2014 

Narodowy Bank Ukrainy wprowadził zarząd komisaryczny aż do 11 banków;  

2) utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźników płynnościowych banku. 

 

Ograniczono również wysokość ponoszonych kosztów stałych poprzez zamknięcie 5 oddziałów i 

zwolnienie 116 pracowników. 

 

Stabilna sytuacja ekonomiczna banku potwierdzona została  przez rating nadany przez biuro 
informacji kredytowej Credit Rating, które monitoruje sytuację finansową banków na Ukrainie (uaA, 
perspektywa stabilna). 
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III. Segment usług bankowych na Białorusi 

Grupa Idea Bank (Białoruś)  składa się z dwóch banków: Idea Bank (Białoruś) oraz Białoruskiego 
Banku Małego Biznesu, a także spółek Idea Broker i Idea Finance, oferujących usługi finansowe 
klientom detalicznym i kompleksową obsługę firm, specjalizując się w sprzedaży kredytów ratalnych i 
pożyczek gotówkowych. 

W I półroczu 2014 grupa Idea Bank (Białoruś) wygenerowała zysk w wysokości   
2 804 mln BYR, co stanowi spadek o 96% w stosunku do  I półrocza 2013 (równowartość 0,839 mln 
zł, co stanowi spadek o 97,3% w stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN).  

Na łączny wynik składają się z następujące pozycje: 

 

kPLN mBYR 

Wynik z tytułu odsetek 61 072 204 260 

Przychody z tytułu odsetek 171 109 572 272 

Koszty z tytułu odsetek -110 037 -368 012 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 21 034 70 347 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 30 691 102 645 

Koszty z tytułu prowizji i opłat -9 657 -32 298 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -5 875 -19 649 

Koszty rezerw -19 656 -65 741 

Koszty działania -50 971 -170 475 

Podatek dochodowy -4 765 -15 938 

 

Aktywa grupy na koniec I półrocza 2014 wyniosły 2 982 906 mln BYR, co stanowi wzrost o 32% w 
stosunku do końca I półrocza 2013 (równowartość 891,9 mln zł, co stanowi wzrost o 4,5% w stosunku 
do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Portfel kredytowy grupy na dzień 30.06.2014 w porównaniu z 30.06.2013 zwiększył się o 19%  i 
wyniósł 1 972 094 mln BYR (równowartość 589,7 mln zł, co stanowi spadek o 5,8% w stosunku do 
wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Saldo środków pozyskanych od klientów na dzień 30.06.2014 zwiększyło się o 22% w porównaniu z 
saldem na dzień 30.06.2014 i wyniosło  2 099 720 mln BYR (równowartość  627,8 mln zł, co stanowi 
spadek o 3,4% w stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Na wynik finansowy grupy Idea Bank (Białoruś) w I półroczu 2014 znaczący wpływ miało 
wprowadzenie przez Bank Centralny Białorusi  licznych rekomendacji ograniczających wolumeny 
sprzedażowe i dochodowość (w okresie od 09.2013), w tym przede wszystkim bezwzględny wymóg 
dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu przez klientów wnioskujących o kredyt. W wyniku 
znaczącego, dwucyfrowego wzrostu inflacji w ujęciu rocznym w każdym miesiącu II kwartału 2014, w 
samym II kwartale korekta hiperinflacyjna wyniosła 9,5 mln zł (wzrost z 6,5 mln zł w I kwartale 2014, a 
z poziomu średnio-kwartalnego 2013 roku o 4,4 mln zł). Pełne wykorzystanie know-how i procesu 
kredytowego z przejętego w ubiegłym roku Białoruskiego Banku Małego Biznesu umożliwiło 
pięciokrotny wzrost sprzedaży kredytów małym i średnim przedsiębiorcom w porównaniu do I kwartału 
2013 oraz o 57,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. 

 

IV. Segment usług bankowo-leasingowych w Rosji 
 

Grupa Carcade (Rosja) obejmuje Carcade, jedną z największych rosyjskich spółek leasingowych 
specjalizującej się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz Idea Bank (Rosja), koncentrujący się wokół sprzedaży kredytów 
samochodowych i gotówkowych. 

W okresie sprawozdawczym Grupa Carcade rozpoznała skonsolidowany zysk netto w wysokości 

156,7 mln RUB, co stanowi spadek o ok. 40% w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku 
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(równowartość 13,6 mln zł, co stanowi spadek o 50,2% w stosunku do wyniku na koniec I półrocza 

2013 wyrażonego w PLN). 

 Na łączny wynik składają się z następujące pozycje: 

  kPLN kRUB 

Wynik z tytułu odsetek 79 144 912 853 

Przychody z tytułu odsetek 177 089 2 042 552 

Koszty z tytułu odsetek -97 945 -1 129 699 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 25 072 289 169 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 25 847 298 111 

Koszty z tytułu prowizji i opłat -775 -8 942 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15 577 179 656 

Koszty rezerw -26 179 -301 949 

Koszty działania -75 638 -872 412 

Podatek dochodowy -4 390 -50 629 
 

W I półroczu 2014 Carcade zrealizowała sprzedaż na poziomie 8 672 mln RUB (752 mln zł), podczas 
gdy w I półroczu 2013 wyniosła ona 8 432 mln RUB (869 mln zł). Jest to efekt skurczenia się rynku 
sprzedaży nowych samochodów osobowych o 12,5% w porównaniu do wyniku na koniec I półrocza 
2013. Carcade nadal zachowuje swój znaczny udział w rynku leasingu. 

Аktywa Grupy Carcade na koniec I półrocza 2014 wyniosły 23 669 mln RUB, co stanowi wzrost o 27% 
w porównaniu z końcem I półrocza 2013 (równowartość 2 123 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w 
stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Saldo kredytów Grupy Carcade na koniec okresu bilansowego wyniosło 3 199 mln RUB, co stanowi 
wzrost o 50% w stosunku do 2013 (równowartość 286,9 mln zł, co stanowi wzrost o 33,2% w stosunku 
do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Saldo depozytów Grupy Carcade na koniec I półrocza 2014 wyniosło 3 188 mln RUB (co stanowi 
wzrost o 47% w porównaniu z końcem I półrocza 2013 (równowartość 286 mln zł, co stanowi wzrost o 
30% w stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2013 wyrażonego w PLN). 

Presja na marżę spowodowana wysoką konkurencją oraz rosnący koszt finansowania przez banki 
były głównymi czynnikami limitującymi rozwój w I półroczu 2014. Spadek dynamik przyrostu rezerw w 
ujęciu miesięcznym spowodowany został przez ograniczenie ryzyka nowej sprzedaży. W I półroczu 
2014 skoncentrowano się na ryzyku kredytowym i windykacji oraz rozszerzono oferty o depozyty dla 
firm oraz karty debetowe.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że rating IDR dla Carcade został potwierdzony przez Fitch na 
poziomie „BB-„ z perspektywą stabilną. 

W okresie od 31.07.2013 do 15.01.2014 Carcade zawierało z VTB bank umowy o łącznej wartości 
2 500 mln RUB, z których umową o najwyższej wartości była umowa linii kredytowej w wysokości 
1 500 mln RUB z dnia 15.01.2014. 

Carcade w okresie 12 miesięcy do dnia 05.03.2014 zawarło ze spółką IK WIELES Kapitał umowy o 
łącznej wartości 2 404,6 mln RUB, spośród których umową o najwyższej wartości była umowa z dnia 
28.10.2013 określająca warunki emisji weksli przez Carcade o łącznej wartości 770,5 mln RUB. 

 Ponadto, Carcade w okresie 12 miesięcy do dnia 16.05.2014 zawarło z UniCredit Bank umowy o 
łącznej wartości 2 376 mln RUB, spośród których umową o najwyższej wartości była umowa kredytu w 
wysokości 1 530 mln RUB z dnia 01.07.2013. 

O warunkach wyżej wymienionych umów Getin Holding informował raportami bieżącymi nr 02/2014 z 
dnia 15.01.2014, nr 03/2014 z dnia 05.03.2014 oraz nr 17/2014 z dnia 16.05.2014. 
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V. Segment bankowy w Rumunii 

Romanian International Bank 

Wynik netto Romanian International Bank w I półroczu 2014 wyniósł 3,0 mln RON (2,8 mln zł). Na 
wynik składają się następujące pozycje: 

 
kPLN kRON 

Wynik z tytułu odsetek 5 902 6 285 

Przychody z tytułu odsetek 9 708 10 337 

Koszty z tytułu odsetek -3 806 -4 052 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 168 4 437 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 687 4 990 

Koszty z tytułu prowizji i opłat -519 -553 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9 156 9 749 

Koszty rezerw -7 021 -7 476 

Koszty działania -16 121 -17 165 

Podatek dochodowy 6 733 7 169 

 
Aktywa Romanian International Bank na koniec I półrocza 2014 wynosiły 490 mln RON (465 mln zł), 
saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 431 mln RON (408,5 mln zł). Saldo kredytów 
na koniec I półrocza 2014 wynosiło 114 mln RON (108,5 mln zł). 

Kwartalny wzrost salda depozytowego wyniósł równowartość 85,2 mln zł (co stanowi wzrost o 26,4% 
w porównaniu do poprzedniego kwartału) celem zakupu portfela wierzytelności leasingowych. 
Zakończono również pierwszy etap reorganizacji banku oraz restrukturyzacji portfela. Sprzedano złe 
kredyty o równowartości 62,4 mln zł, co stanowiło 29,3 % portfela brutto na koniec 2013 roku. 

 

VI. Segment usług finansowych w Polsce 
 

MW Trade 

Wynik netto MW Trade po I półroczu 2014 wyniósł 7,2 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu w 
2013 był niższy o 3%. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje: 

 
kPLN 

Wynik z tytułu odsetek 13 650 

Przychody z tytułu odsetek 31 513 

Koszty z tytułu odsetek -17 863 

Wynik z tytułu prowizji i opłat -556 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 122 

Koszty z tytułu prowizji i opłat -678 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 165 

Koszty rezerw -75 

Koszty działania -4 216 

Podatek dochodowy -1 752 
 

W I półroczu 2014 spółka wypracowała drugi z najwyższych w historii dodatni wynik finansowy w 

wysokości 7,2 mln zł, nieznacznie niższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Średniomiesięczna wartość portfela w omawianym okresie wyniosła 531,4 mln zł (w I półroczu 2013 

średnia wartość portfela wynosiła 432,4 mln zł co daje wzrost o 23%).  
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Całkowite przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności w I półroczu 2014 

wyniosły 31,5 mln zł, czyli o 1,6 mln zł więcej niż w I półroczu 2013, co oznacza wzrost wielkości 

4,5%.  

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding. 

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy 

Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki 
działalności, jak również sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu 
narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna 
dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na 
kondycję przedsiębiorców – klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub 
europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w 
szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do prowadzenia 
inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.  

Czynnikami ryzyka mającymi wpływ na działalność Idea Bank (Ukraina) jest przede wszystkim ryzyko 
eskalacji sytuacji we wschodniej części Ukrainy, co może doprowadzić do dalszego pogarszania się 
ryzyka kredytowego w tych  regionach oraz rozszerzenia terenów objętych działaniami zbrojnymi. 

Czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade oraz Idea Bank (Rosja) jest potencjalny 
wzrost ryzyka kredytowego. 

Spółka MW Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na 
specyficznym rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność 
przychodów od sytuacji i zmian w sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym 
sektorze mogą mieć wpływ na działalność MW Trade.  

4. Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2014 roku 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding. 

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej 

Getin Holding 

Getin Holding w dniu 20.03.2014 zawarł z Getin Noble Bank umowę zobowiązującą do sprzedaży 858 

334 akcji zwykłych imiennych spółki TU Europa, o łącznej wartości nominalnej 3,4 mln zł (4 zł za 

akcję) i, stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego TU Europa i uprawniających łącznie do 

9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TU Europa, za łączną cenę 165 ,7 mln zł. 

Przeniesienie własności akcji i zapłata ceny nastąpiła w dniu 08.04.2014 za pośrednictwem Noble 

Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.  

W dniu 08.05.2014 Getin Holding zawarł z Carcade (Rosja) (spółka zależna) umowę sprzedaży, na 

mocy której kupił od Carcade (Rosja) 381 377 829 imiennych akcji Idea Bank (Rosja) (w tym 834 551 

akcji uprzywilejowanych oraz 380 543 278 akcji zwykłych), o wartości nominalnej 1 RUB każda, 

stanowiących 96,0657% kapitału zakładowego Idea Bank (Rosja). Łączna cena za zakup akcji Idea 

Bank (Rosja) wyniosła 667,4 mln RUB (57,5 mln zł), tj. 1,75 RUB (0,15 zł) za jedną akcję. 

Przeniesienie własności akcji na rzecz Getin Holding nastąpiło w dniu 20.05.2014. 

W dniu 02.06.2014 w wykonaniu umowy z dnia 29.05.2014 r., zawartej pomiędzy Getin Holding a Idea 

Bank (Polska) przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities Getin Holding przeniósł na rzecz Idea 

Bank własność 3 590 182 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance, stanowiących łącznie 6,60% 

kapitału zakładowego Open Finance i 6,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Open Finance za łączną cenę 45,6 mln zł. Przeniesienie własności akcji nastąpiło za 

pośrednictwem Noble Securities. 
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Grupa Idea Bank (Polska) 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Idea Box S.A. o kwotę 0,5 

mln zł tj. do kwoty 1,5 mln zł. Idea Bank (Polska) objął 8 500 akcji w podwyższonym kapitale 

zakładowym. 

W dniu 26.03.2014 Walne Zgromadzenie Idea Leasing (Polska) podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 19 mln zł do kwoty 23,5 mln zł. Idea Bank (Polska) 

objął  4 500 akcji o wartości nominalnej 1 000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym.  

W dniu 29.05.2014 Idea Bank (Polska) zawarł z Getin Holding umowę, na podstawie której nabył 

3 590 182 akcje (6,60% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu) spółki Open 

Finance za łączną cenę 45,6 mln zł. 

W dniu 30.05.2014 Walne Zgromadzenie Idea Bank (Polska) podjęło uchwałę o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Banku o kwotę 9.489.052 zł w drodze emisji 4.744.526 akcji imiennych serii K. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku zostało zarejestrowane w dniu 18.06.2014 roku. 

W dniu 30.05.2014 Idea Bank (Polska) zawarł z LC Corp B.V. umowę, na podstawie której nabył 

1 000 000 akcji (1,84% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu) spółki Open Finance 

za cenę 12 ,7 mln zł. Po tej transakcji Idea Bank (Polska) posiadał 7,84% akcji w kapitale zakładowym 

spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. 

W dniu 2.06.2014 roku Idea Bank (Polska) zawarł z dr Leszkiem Czarneckim umowę, na podstawie 

której nabył 2 000 000 akcji (3,64% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu) spółki 

Open Finance za cenę 25 ,4mln zł. Po tej transakcji Idea Bank (Polska) posiada 12,12% akcji w 

kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.  

W dniu 6.06.2014 roku Idea Leasing (Polska), spółka zależna od Idea Bank (Polska), zawarła z Getin 

Holding warunkową umowę nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki VB Leasing Polska S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu.  

Przeniesienie akcji VB Leasing Polska oraz zapłata pozostałej części ceny za nabywane akcje nastąpi 

za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities po spełnieniu się warunku określonego w 

umowie. Transakcja została opisana szczegółowo w punkcie 1 niniejszego sprawozdania.  

Getin International  

W dniu 16.01.2014 podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin 

International (Polska) i Gwarant Plus, na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International udziały 

własne w wysokości 23,7% co stanowi 64,886% udziałów posiadanych przez Getin International.  

Romanian International Bank  

W dniu 13.02.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Romanian International Bank podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego banku z 78 mln RON (72,5 mln zł) do 83,38 mln. RON 

(77,5 mln. zł). Akcje w podwyższonym kapitale zostały objęte przez Getin Holding.  

W dniu 04.04.2014 została zarejestrowana spółka Idea Leasing IFN S.A. (Rumunia). Romanian 

International Bank posiada 99,88% akcji spółki. 

W dniu 25.06.2014 została zarejestrowana spółka Idea Investment S.A. (Rumunia). Romanian 

International Bank posiada 99,99% akcji spółki. 

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w 
stosunku do wyników prognozowanych 

Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych. 
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7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian  

Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014 roku, 
zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco:  

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW 
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU 

Lp. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy w 

kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu 

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  408 028 404 

 

408 028 404 55,80% 55,80% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 323 278 107 323 278 107 44,21% 44,21% 

2  ING Otwarty Fundusz Emerytalny 38 200 052 38 200 052 5,22% 5,22% 

3 

Aviva 

Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 37 840 831 37 840 831 5,17% 5,17% 

* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 84 590 935 akcji, stanowiących 11,57% kapitału zakładowego i 11,57% udziału w głosach na 

walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 323 437 469 akcji stanowiących 44,23% kapitału zakładowego 

i 44,23% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 323 278 107 akcji stanowiących 44,21% kapitału zakładowego i 44, 21% udziału w głosach 

na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922  akcji stanowiących 0,0045% kapitału 

zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji 

stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich 

posiadająca 123 919 akcji stanowiących 0,0169% kapitału zakładowego i 0,0169% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. 

 
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania sprawozdania za I półrocze 2014 
roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta:  

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW 
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU 

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  417 675 237 

 

417 675 237 57,11% 57,11% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 313 729 781 313 729 781 42,90% 42,90% 

2  ING Otwarty Fundusz Emerytalny 38 200 052 38 200 052 5,22% 5,22% 

3 

Aviva 

Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 37 840 831 37 840 831 5,17% 5,17% 

* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327  akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na 

walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 802 910 akcji stanowiących 45,92% kapitału zakładowego 

i 45,92% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 313 729 781 akcji stanowiących 42,90% kapitału zakładowego i 42,90% udziału w głosach 

na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922  akcji stanowiących 0,0045% kapitału 

zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji 

stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich 

posiadająca 119 878 akcji stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego i 0,0163% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Pośredni udział 

zachodzi również za pośrednictwem Getin Holding S.A., który posiada 21 917 808 akcji własnych, stanowiących 3,00% kapitału zakładowego, z 

których jednak wyłączone jest prawo głosu na walnym zgromadzeniu . 
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8. Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące  

Osoba Funkcja 

Liczba posiadanych akcji 

Stan na dzień 
przekazania 
raportu za I 

kwartał 2014
 

 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na dzień 
przekazania 
raportu za I 

półrocze 2014 

Osoby zarządzające      

Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu nd
1)
 - - 24 000 

Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu 78 485 2 133 - 80 618 

Rafał Juszczak Wiceprezes Zarządu 0 - - 0 

Izabela Lubczyńska Członek Zarządu 4 518 - - 4 518 

František Babický Członek Zarządu nd
2)
 - - 0 

Osoby nadzorujące      

Leszek Czarnecki 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

84 590 935
3) 

- -2 718 608 81 872 327 

323 437 469
4) 12 365 411 - 335 802 910 

Remigiusz Baliński 
Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 190 637 7 106 - 197 637 

Marek Grzegorzewicz 

Członek Rady 

Nadzorczej 101 392 571 - 101 963 

Andrzej Błażejewski 

Członek Rady 

Nadzorczej 61 933 - -892 61 041 

Longin Kula 

Członek Rady 

Nadzorczej 11 555 571 - 12 126 

1)  
Pan Piotr Kaczmarek został powołany do Zarządu Spółki od dnia 01.06.2014. 

2)  
Pan František Babický został powołany do Zarządu Spółki od dnia 15.08.2014. 

3)  
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni. 

4) 
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni. 

 

9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem 

W I półroczu 2014 nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań oraz 
wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego zależnych, których wartość jednostkowa stanowiłaby 
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie 
zobowiązań i wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, których łączna wartość 
stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

10. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na warunkach innych niż rynkowe 

W I półroczu 2014 roku Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi 
istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 

11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

W dniu 24.06.2014 Idea Bank (Polska) złożył oświadczenie o udzieleniu poręczenia za wszelkie 

zobowiązania Idea Expert z tytułu obligacji emitowanych przez Idea Expert w ramach Pierwszego 

Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 480 mln zł.  

Idea Bank (Polska) złożył również oświadczenie o udzieleniu poręczenia za wszelkie zobowiązania 

Idea Leasing (Polska) z tytułu emitowanych obligacji, w tym w odniesieniu do obligacji serii B 
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emitowanych przez Idea Leasing (Polska) w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji Idea Bank 

(Polska) złożył oświadczenie o udzieleniu poręczenia do maksymalnej kwoty 75 mln zł, natomiast w 

odniesieniu do pozostałych obligacji emitowanych w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji, 

poczynając od obligacji serii C, Idea Bank (Polska) złożył w dniu 30.06.2014 oświadczenie o 

udzieleniu poręczenia do maksymalnej kwoty 220 mln zł. Dodatkowo na mocy umowy z dnia 

23.06.2014 Idea Bank (Polska) przystąpił do długu i zobowiązał się zwolnić Idea Leasing z obowiązku 

świadczenia wynikającego z obligacji serii B w zakresie należności głównej oraz wszelkich należności 

ubocznych, zarówno istniejących jak i mogących powstać w przyszłości w związku z obligacjami serii 

B. 

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez 
Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Idea Bank (Ukraina)  

Na przyszłe wyniki Idea Bank (Ukraina), może mieć wpływ sytuacja makroekonomiczna i polityczna, a 
w szczególności dalsze losy konfliktu zbrojnego we wschodniej części Ukrainy. 

Carcade i Idea Bank (Rosja) 

Istnieje ryzyko spadku sprzedaży produktów Carcade i Idea Bank (Rosja) w wyniku pogarszania się 
sytuacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej w związku z sankcjami nakładanymi przez USA, UE oraz 
poszczególne kraje.  

13. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla 
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 

Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, w omawianym okresie 
sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. 

 

 

 

_____________________ 

Piotr Kaczmarek 

Prezes Zarządu 

 

 

 

_____________________ 

Radosław Boniecki 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

_____________________ 

Rafał Juszczak 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

_____________________ 

František Babický 

Członek Zarządu 

 

 

_____________________ 

Izabela Lubczyńska 

Członek Zarządu 

 

 

 


