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Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 

PLAN POŁĄCZENIA 
 

NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z 

Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach 
 

 

Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wyŜej wymienione Spółki uzgadniają 
plan połączenia o następującej treści: 

 

1. Oznaczenie spółek biorących udział w łączeniu 

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (dalej zwane łącznie 
"Spółkami"): 

Spółka przejmująca: 

NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. 
Domaniewska 39b, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „Noble 
Bank” albo „Spółka Przejmująca”) 

oraz 

Spółka przejmowana: 

Getin Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-479), ul. Pszczyńska 
10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000027116 (dalej: „Getin Bank” albo 
„Spółka Przejmowana”). 

 

2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne 

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez 
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą 
(połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyŜszeniem kapitału 
zakładowego Noble Banku poprzez nową emisję akcji, które Noble Bank przyzna 
akcjonariuszom Getin Banku (dalej: „Akcje Emisji Połączeniowej”). W związku z 
połączeniem Noble Bank zmieni brzmienie firmy na: Getin Noble Bank Spółka 
Akcyjna.  
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W wyniku połączenia akcjonariusze Getin Banku staną się akcjonariuszami Noble 
Banku z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego 
według siedziby Noble Bank (dalej: „Dzień Połączenia”). 

Noble Bank podejmie działania mające na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie 
Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), w szczególności złoŜy do Komisji Nadzoru 
Finansowego (dalej: „KNF”) odpowiedni wniosek wraz z dokumentem 
informacyjnym sporządzonym zgodnie z odpowiednimi przepisami, a takŜe zawrze 
umowę w sprawie rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) oraz złoŜy wniosek do Zarządu 
GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na 
rynku regulowanym.  

W związku z powyŜszym, uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble 
Banku w sprawie połączenia Spółek będzie zawierała takŜe udzielenie Zarządowi 
Noble Banku upowaŜnienia do zawarcia umowy w sprawie rejestracji Akcji Emisji 
Połączeniowej w KDPW oraz w sprawie dematerializacji tych akcji, a takŜe do 
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do 
obrotu giełdowego.  

 

3. Określenie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki 
Przejmującej oraz wysokości dopłat 

3.1. Stosunek wymiany akcji 

W związku z połączeniem, akcjonariuszom Getin Banku w zamian za posiadane 
akcje Getin Banku zostaną przyznane akcje Noble Banku w następującym 
stosunku:  

− za 1 (jedną) akcję Getin Banku o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty 
trzydzieści pięć groszy) przyznane zostanie 2,85 (dwie i osiemdziesiąt pięć 
setnych) akcji Noble Banku o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda. 

PowyŜszy parytet został ustalony przy uwzględnieniu planowanego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Getin Banku o kwotę 13.500.000,00 (trzynastu milionów 
pięciuset tysięcy) złotych, które zostanie dokonane przed Dniem Połączenia 
poprzez emisję 10.000.000 (dziesięciu milionów) nowych akcji Getin Banku w 
zamian za wkład pienięŜny w wysokości 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) 
złotych. 

Liczba akcji Noble Banku przyznawanych akcjonariuszom Getin Banku zostanie 
obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Banku naleŜących do danego 
akcjonariusza Getin Banku w Dniu Połączenia i wyŜej określonego stosunku 
wymiany akcji. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby 
całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliŜszej liczby całkowitej.  

3.2. Dopłaty 

Akcjonariusze Getin Banku, którzy w wyniku konieczności dokonania 
zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Noble Banku, o którym mowa w pkt 3.1, 
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nie otrzymają ułamkowej części akcji Noble Banku, będą uprawnieni do 
otrzymania od Noble Banku dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w 
terminie 30 dni od Dnia Połączenia. 

Wysokość dopłaty naleŜnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako 
iloczyn ułamkowej części niewydanej akcji Noble Banku oraz średniej ceny 
zamknięcia akcji Noble Banku z okresu trzech miesięcy poprzedzających Dzień 
Połączenia na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

W ciągu 30 dni od Dnia Połączenia, Zarząd Noble Banku podejmie starania, aby 
Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Banku 
z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt 3.1. zostały nabyte przez 
wybrany przez Zarząd Noble Banku podmiot za cenę równą średniej cenie 
zamknięcia akcji Noble Banku z okresu trzech miesięcy poprzedzających Dzień 
Połączenia na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

 

4. Uzasadnienie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki 
Przejmującej 

Wycena obu banków została dokonana po przeprowadzeniu analiz opartych o 
róŜne standardowe metodologie, stosowane w odniesieniu do wyceny instytucji 
finansowych, tj:   

• metodę spółek publicznych; 

• metodę zdyskontowanych przepływów pienięŜnych; 

oraz biorąc pod uwagę:  

• wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2008 r. 

• kapitalizację rynkową Noble Bank na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Wycena została sporządzona na podstawie:  

1) projekcji finansowych na lata 2009-2011 bazujących na planach biznesowych 
obu Spółek; 

2) nieaudytowanych wyników finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r.; oraz 

3) innych publicznie dostępnych informacji. 

W oparciu o wyceny Noble Banku i Getin Banku, oraz mając na uwadze ich 
wartość rynkową ustalony został stosunek przydziału akcji 1:2,85. Przyjęty 
stosunek oznacza, Ŝe kaŜdy akcjonariusz Getin Banku z tytułu posiadania jednej 
akcji Getin Banku, otrzyma 2,85 akcji Noble Bank.   

Przy wycenie wartości łączących się Spółek i ustaleniu parytetu wymiany Zarządy 
Spółek oparły się na rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany, sporządzonej 
przez niezaleŜną firmę doradczą Deloitte Advisory sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. 
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5. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej 

W wyniku połączenia akcjonariusze Getin Banku staną się akcjonariuszami Noble 
Banku z Dniem Połączenia. 

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki 
Przejmowanej w liczbie obliczonej jako iloczyn liczby posiadanych Dniu Przejęcia 
akcji Spółki Przejmowanej i stosunku wymiany akcji wskazanego w pkt 3.1 
niniejszego planu. 

 

6. Warunki prawne połączenia 

Zgodnie z art. 124 § 1 oraz art. 34 § 2 Prawa bankowego połączenie będzie miało 
miejsce pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF: 

(a) na połączenie; oraz 

(b) na zmiany Statutu Noble Banku przewidziane w związku z połączeniem. 

Na podstawie art. 38 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zostanie złoŜone w 
KNF Memorandum Informacyjne dotyczące Akcji Emisji Połączeniowej wraz z 
wnioskiem o stwierdzenie równowaŜności Memorandum Informacyjnego pod 
względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym. 
 

7. Dzień, od którego Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do 
uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej 

Dniem, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki 
Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej jest dzień 
1 stycznia 2009 roku.  

 

8. Szczególne uprawnienia przyznane osobom uprzywilejowanym w Spółce 
Przejmowanej 

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca przyznaje załoŜycielom Spółki 
Przejmowanej prawo do uczestniczenia w podziale zysku Spółki Przejmującej 
równowaŜne uprawnieniom, jakie załoŜyciele Spółki Przejmowanej posiadają na 
podstawie imiennych świadectw załoŜycielskich wydanych przez Spółkę 
Przejmowaną. Uprawnienia wynikające z jednego świadectwa załoŜycielskiego 
wydanego przez Getin Bank odpowiadać będą uprawnieniom do udziału w zysku 
wynikającym z 71,25 (siedemdziesięciu jeden i dwudziestu pięciu setnych) akcji 
zwykłych Noble Banku. Imienne świadectwa załoŜycielskie wygasają z dniem 31 
grudnia 2010 roku. 

PowyŜsze zasady nie będą miały zastosowania do tych załoŜycieli Getin Banku, z 
którymi Noble Bank zawrze zgodnie z art. 511 § 3 k.s.h. umowy dotyczące zmiany 
lub zniesienia ich uprawnień. 
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9. Szczególne korzyści przyznane członkom organów Spółek lub innym osobom 

W związku z połączeniem nie zostają przyznane Ŝadne szczególne korzyści 
członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom 
uczestniczącym w połączeniu. 

 

10. Załączniki  

Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią: 

10.1. Załącznik nr 1 – projekty uchwał o połączeniu Spółek; 

10.2. Załącznik nr 2 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej – Noble Bank 
S.A.; 

10.3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – 
Getin Bank S.A.; 

10.4. Załącznik nr 4 - informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, 
sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia; 

 

[Podpisy na następnej stronie] 
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Zarząd NOBLE Bank S.A.: 

 

 

 

__________________     ____________________ 

Jarosław Augustyniak     Krzysztof Spyra 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

__________________     ____________________ 

Maurycy Kühn      Bogusław Krysiński 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

 

   

Zarząd Getin Bank S.A.: 

 

 

 

__________________     ____________________ 

Michał Handzlik      Łukasz Bald 

Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

p.o. Prezesa Zarządu       

 

 

__________________     ____________________ 

Krzysztof Basiaga      Jakub Malski 

Wiceprezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 

 

 

__________________ 

Grzegorz Tracz 

Wiceprezes Zarządu 


