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Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU NOBLE BANK S.A. 
W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁK Ą GETIN BANK S.A. 

 
 
 
1. Wprowadzenie 

Spółka NOBLE Bank Spółka Akcyjna (dalej „Noble Bank” lub „Spółka Przejmująca”) 
uzgodniła w planie połączenia z dnia 29 stycznia 2009 roku warunki połączenia ze spółką 
Getin Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-479), ul. Pszczyńska 10, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000027116 (dalej: „Getin Bank” albo „Spółka 
Przejmowana”), zwanymi dalej łącznie „Spółkami” lub „Bankami”. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane stosownie do art. 501 Kodeksu spółek 
handlowych (dalej „k.s.h.”). 

2. Podstawy prawne połączenia 

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 124 
ustawy Prawo bankowe, poprzez przeniesienie całego majątku Getin Bank na Noble 
Bank, jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Zgodnie z postanowieniem 
art. 494 §1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i 
obowiązki przysługujące spółce Getin Bank.  

Zgodnie z art. 493 § 2 zd. 1 k.s.h. dniem połączenia będzie dzień rejestracji połączenia 
przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wpis 
połączenia wywoła skutek wykreślenia Getin Banku z rejestru. Spółka Przejmowana 
zostanie rozwiązana i przestanie istnieć jako osoba prawna z dniem wykreślenia jej z 
rejestru. 

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, 
ze zm.). Akcje Spółki Przejmującej utworzone w wyniku podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki Przejmującej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki 
Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
(dalej „KDPW”) według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.  

Akcje wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zostaną wprowadzone do obrotu na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

3. Uzasadnienie ekonomiczne 

Połączenie Noble Banku oraz Getin Banku przyniesie korzyści kaŜdemu z Banków, ich 
klientom, a takŜe akcjonariuszom (w tym mniejszościowym). 

W wyniku transakcji powstanie bank o charakterze w pełni uniwersalnym, dysponujący 
bogatą ofertą produktową zarówno w zakresie finansowania, oszczędzania i 
inwestowania, szerokim wachlarzem usług dodatkowych oraz przedstawiający bogatą 
ofertę dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw i duŜych 
korporacji. 
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W ramach nowego podmiotu nadal funkcjonować będą obie marki Noble i Getin. Bank 
będzie zapewniał wszystkim klientom dostęp do kompleksowej oferty utrzymując 
jednocześnie dotychczasowy sposób kontaktu z klientem poprzez sieć placówek własnych 
i partnerskich obecnego Getin Banku oraz poprzez placówki Noble Banku. 

Połączenie posiadanego przez oba Banki know-how rynkowego i dokładna diagnoza 
poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć oczekiwane synergie, zarówno 
operacyjne, w tym optymalizacje działań, jak teŜ finansowe –  efektywność wynikająca z 
korzyści skali, wyŜszą rentowność produktów i wzmocnioną pozycję rynkową. 

Połączenie Spółek wygeneruje równieŜ dodatkową wartość dla klientów obu podmiotów. 
Szerszy wachlarz produktów, bogatsza oferta usług, większa dostępność oraz połączenie 
wiedzy i doświadczeń obu Banków przełoŜą się bezpośrednio na wyŜszy komfort 
klientów i wzmocnienie pozytywnego wizerunku instytucji na rynku. Ponadto, połączenie 
pozwoli na wykorzystanie moŜliwości przedstawienia klientom oferty produktów 
komplementarnych, które dotychczas oferowane były oddzielnie przez poszczególne 
Banki. 

Ze względu na obsługę przez bank po połączeniu co najmniej dwóch róŜnych segmentów 
klientów, zachowane zostaną obecnie stosowane standardy w zakresie obsługi, oferty 
produktów i usług. Przede wszystkim, dotychczasowi klienci Noble Bank, będą 
obsługiwani oddzielnym kanałem dystrybucji w dotychczasowych i planowanych 
placówkach. Obsługa obecnych klientów Getinu Bank kontynuowana będzie poprzez sieć 
sprzedaŜy Banku i placówki franczyzowe. Dzięki konsolidacji sieci dystrybucji połączony 
podmiot zwiększy pokrycie geograficzne i akwizycje nowych klientów ze wszystkich 
segmentów. Bank powstały w wyniku połączenia kontynuował będzie trwający obecnie 
proces rozwoju swojej sieci dystrybucji. 

Kompleksowe analizy obecnej sytuacji przeprowadzone przez oba Banki, w tym 
rozpoznanie poszczególnych obszarów prowadzonej działalności, pozwoliły wypracować 
optymalny model biznesowy dla połączonego banku. Ponadto, Banki przygotowane są do 
przeprowadzenia procesu integracji w sposób efektywny i przede wszystkim bezpieczny i 
niepowodujący utrudnień dla klientów. 

Zdaniem Zarządu, dzięki synergii oczekiwanych przychodów i kosztów, Noble Bank 
umocni swoją pozycję rynkową i atrakcyjność dla akcjonariuszy i potencjalnych 
inwestorów, ze względu na: 

• umocnienie pozycji w dziesiątce największych banków działających na polskim 
rynku, zarówno pod względem kapitalizacji, jak równieŜ sumy bilansowej i 
generowanego zysku; 

• poprawienie efektywności i rentowności prowadzonej działalności; 

• wyŜszą kapitalizację giełdową i większy wolumen akcji w obrocie; 

• wypracowanie polityki wypłaty dywidendy. 

4. Uzasadnienie stosunku przydziału akcji 

Zarządy Spółek określiły stosunek wymiany akcji Getin Banku na akcje Noble Banku w 
stosunku 1 do 2,85, to jest 2,85 (dwie i osiemdziesiąt pięć setnych) akcji Noble Banku w 
zamian za 1 akcję Getin Banku.  

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

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 Banku Getin, otrzyma 
2,85 akcji Noble Bank SA.   

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. 

 

[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 

 

 


