
LIST  PREZESA  ZARZĄDU 
 
Szanowni  Państwo, 
 

Z przyjemnością przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack za pierwsze 
półrocze 2017 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za pierwsze półrocze 
2017 roku, prezentujące najważniejsze wydarzenia, informacje o działalności oraz osiągnięcia Grupy Kapitałowej 
GetBack („Grupa”).  

W pierwszej połowie 2017 roku Grupa podjęła działania zmierzające do realizacji kluczowego dla niej celu jakim była 
pierwsza oferta publiczna akcji GetBack S.A. („Spółka”). W wyniku podjętych działań w chwili przekazywania niniejszego 
listu akcje Spółki notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., a ich kurs wykazuje tendencje wzrostową.    

Nadto w wyniku działań prowadzonych przez Grupę w pierwszym półroczu tego roku, Grupa w pierwszej połowie 
sierpnia dokonała nabycia akcji spółki EGB Investments S.A. stanowiących 99,38% jej kapitału zakładowego. 
Przedmiotowa spółka jest jednym ze znaczących podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, a jej nabycie było 
częścią realizacji jednego z celów biznesowych Grupy, polegającego na zwiększania udziału w rynku oraz wzmocnienia 
wypracowanego przez ostatnie lata skutecznego modelu biznesowego.  

Grupa zawarła również w pierwszej połowie sierpnia umowy ramowe z Altus TFI S.A. oraz Trigon TFI S.A. W obu 
przypadkach umowy przewidują współpracę poprzez powierzenie naszej Grupie obsługi na wyłączność portfeli 
wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez te towarzystwa na zasadach określonych w tych 
umowach. Powyższe, w ocenie Grupy, świadczy o docenieniu wysokiej efektywności operacyjnej spółki oraz wysokich 
standardów działania. Umowy zawarte z Altus TFI S.A. oraz z Trigon TFI S.A. są konsekwentną realizacją naszych 
założeń biznesowych nakierowanych na zwiększenie skali naszej działalności, co w naszej ocenie może przełożyć się na 
wzrost przychodów spółki. 

W pierwszym półroczu został również zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący 
obligacji Spółki. Prospekt ten został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej 
do 300 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego z powodzeniem procesu na dzień przekazywana niniejszego listu 
notowane na rynku podstawowym są cztery serie wyemitowanych przez Spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej 
219,3 mln zł. 

Uważamy, że pierwsze półrocze 2017 (podobnie jak poprzednie lata) było kolejnym dobrym okresem dla rozwoju Grupy. 
Dzięki dużej aktywności w  procesach przetargowych oraz nowatorskiemu podejściu biznesowemu, istotnie zwiększyła 
się wartość oraz liczba wierzytelności zarządzanych przez Grupę. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Grupa zarządzała 
portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 17,1 mld zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku wartość nominalna 
wzrosła do kwoty 22,8 mld zł - to jest wzrost o 33,3%.   

Zwiększenie portfela wierzytelności w zarządzaniu istotnie przełożyło się na wzrost wyników zrealizowanych w 
pierwszym półroczu 2017 roku. W omawianym okresie Grupa wypracowała przychody netto w kwocie 337,6 mln zł, co 
oznacza wzrost przychodów netto o 111,0% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Wzrost przychodów w 
połączeniu z restrykcyjną polityką kosztową pozwoliły Grupie zrealizować w pierwszym półroczu 2017 zysk netto w 
kwocie 111,8 mln zł,  co oznacza wzrost o 50,4% w ujęciu rok do roku. Uważamy, że aktualna sytuacja finansowa Grupy 
oraz perspektywy jej rozwoju pozwalają na dalsze stabilne umacnianie pozycji na rynku oraz zbudowanie mocnych 
fundamentów finansowania działalności.   

Z przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
GetBack za pierwsze półrocze 2017 roku oraz Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 
GetBack za pierwsze półrocze 2017 roku. 

 
Z poważaniem, 
 
Konrad Kąkolewski  
Prezes Zarządu GetBack S.A. 


