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List Prezesa Zarządu Getin Holding SA do Akcjonariuszy 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Rok 2020 był determinowany na świecie rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa  

i działaniami mającymi na celu możliwie jak najszybsze wyeliminowanie zagrożenia,  

które w szybkim tempie przedefiniowało nie tylko życie gospodarcze, ale przede wszystkim 

życie każdego z nas.  

 

W związku z zagrożeniami płynącymi z pandemii koronawirusa, podjęliśmy szereg działań 

mających zabezpieczyć naszych pracowników, klientów i ciągłość procesów biznesowych. 

Dzięki inwestycjom w nowoczesne systemy dostępu do naszych usług i produktów, podmioty 

wchodzące w skład Grupy sprawnie dostosowały modele działalności do nowej sytuacji,  

co pozwoliło do pewnego stopnia ograniczyć straty wywołane pandemią. 

 

Pomimo istotnego spadku przychodów, udało nam się utrzymać pozytywne wyniki 

finansowe na wszystkich rynkach zagranicznych.   W związku z przymusową restrukturyzacją 

Idea Bank S.A skala działalności Spółki uległa znaczącemu zmniejszeniu. 

 

Dla Getin Holding, miniony rok, był kolejnym pełnym wyzwań. Nasze działania skupiały się 

na akumulacji gotówki, pozyskiwanej w formie dywidend i transakcji M&A, w celu 

terminowej spłaty zobowiązań Spółki, jak i wsparcia programu sanacyjnego naszych 

aktywów w Polsce.  

 

Uruchomiliśmy projekty M&A praktycznie na wszystkich rynkach, na których jesteśmy 

obecni, o czym informowaliśmy w naszych raportach bieżących. Pieniądze pozyskane  

z transakcji sprzedaży aktywów, przeznaczamy na spłatę zobowiązań Getin Holding, 

nadwyżki kumulujemy poszukując interesujących nowych projektów.  

 

Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, tj. zastosowanie przymusowej restrukturyzacji 

wobec Grupy Idea Banku SA oceniamy jako działania nie mające uzasadnienia faktyczną 
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sytuacją Banku. Przeprowadzone przez nas analizy wykazują brak spełnienia przesłanek do 

wdrożenia tak drastycznych narzędzi. W naszej ocenie, działania restrukturyzacyjne w Grupie 

Idea Banku (GIB) pozwalały na uzyskanie trwałej rentowności i stopniową odbudowę 

wskaźników wymaganych przez regulatora. Getin Holding podejmował szereg działań 

mających na celu wzmocnienie kapitałowe GIB, czego dowodem jest chociażby udział w 

emisji akcji Idea Banku, czy wsparcie zmian w strukturze Grupy prowadzonych w 2020 roku.  

Zarząd Getin Holding skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie w celu dochodzenia praw Spółki jako większościowego akcjonariusza Idea 

Banku, a także w obronie interesu pozostałych akcjonariuszy, zarówno Getin Holding,  

jak i Idea Bank.  

Pragnę zapewnić Państwa, naszych Akcjonariuszy, o naszym nieustającym wysiłku  

do powrotu na trwałą ścieżkę budowania wartości. Dziękujemy, że jesteście a nami.  

Dziękuję klientom za wyrozumiałość podczas wdrażania nowych rozwiązań. Dalej będziemy 

rozwijać nasze usługi i systemy dostępu, abyście mogli bezpiecznie i bez przeszkód z nich 

korzystać.  

W tym trudnym okresie mogliśmy liczyć na zaangażowanie zespołu naszych pracowników, 

dlatego też pragnę podziękować w imieniu Zarządu za Wasze zaangażowanie i poświęcenie 

w realizacji trudnych i niestandardowych projektów.  

Radzie Nadzorczej dziękuję za wsparcie we wdrażaniu zmian i rozwiązań, które pozwoliły 

nam sprawnie dostosowywać model działania do bieżącej sytuacji.  

 

 

 

 

Z poważaniem, 

Piotr Kaczmarek 

Prezes Zarządu 
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