Warszawa, 24 luty 2011

Szanowni Państwo,

Rok 2010 był dla nas wyjątkowy, niewątpliwe możemy zaliczyć go do udanych. Połączenie GETIN Banku S.A. z
Noble Bankiem S.A., okazało się dużym sukcesem, co zostało pozytywnie odnotowane przez klientów, media,
inwestorów i cały rynek kapitałowy. Dzięki tej przyjaznej fuzji powstał Bank, który już w momencie startu znalazł
się w pierwszej 10 największych banków w Polsce.
Pomimo czasem trudnej i zmiennej sytuacji na rynku finansowym, wynikającej ze zmian nastrojów związanych z
informacjami napływającymi z państw europejskich, nieustannie realizowaliśmy przyjętą przez Grupę strategię i
wyznaczone cele. Umacniając naszą pozycję w sektorze bankowym, wzbogaciliśmy ofertę o nowe, innowacyjne
produkty finansowe oraz zwiększyliśmy sprzedaż w najbardziej dochodowych segmentach rynku.
Rok 2010 to aktywnie realizowana sprzedaż produktów bankowych. W minionym roku odnotowaliśmy znaczny
wzrost udzielanych kredytów, sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Zwiększyliśmy
jednocześnie saldo depozytów o 32%, do kwoty ponad 37 mld zł. Getin Noble Bank utrzymał także pozycję lidera
na rynku finansowania kredytów samochodowych oraz wicelidera na rynku nowych kredytów hipotecznych.
Ostatecznie w minionym roku Bank wypracował zysk netto na poziomie ponad 437 mln zł i jest on wyższy od
uzyskanego w 2009 roku o blisko 119 mln zł (wzrost o 37%).
Duży nacisk położyliśmy na poprawę zarządzania ryzykiem, szczególnie kredytowym. Zmieniliśmy procesy,
produkty, sposób podejścia do oceny zdolności kredytowej, istotnie rozbudowaliśmy windykacje wewnętrzną.
Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą już w 2011 roku wymierne, zauważalne efekty finansowe dla
Akcjonariuszy Banku.
W 2010 roku bardzo dobrze rozwijały się także spółki zależne: Open Finance S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. Obie
umocniły w istotny sposób swoją pozycję na rynku. Należy także wspomnieć o dynamicznym rozwoju działalności
spółki Noble Securities S.A., zajmującej się profesjonalnym wsparciem w działaniach inwestycyjnych na rynku
kapitałowym. Nabycie w czerwcu minionego roku 100 % akcji GMAC Bank Polska S.A zgodnie z przyjętymi

założeniami doprowadziło do powstania Idea Bank S.A., nowej spółki oferującej usługi finansowe dla mikro i
małych firm.
Kluczem do uzyskania satysfakcjonujących wyników było konsekwentne realizowanie przyjętych założeń i planów,
możliwe dzięki profesjonalizmowi oraz wytrwałości naszych Pracowników, Menedżerów i Partnerów, którym
serdecznie za to dziękuję w imieniu własnym, jak i Zarządu. Dziękuję również Akcjonariuszom za zaufanie, którym
nas obdarzyli oraz inspirację i wsparcie na jakie mogliśmy liczyć z ich strony w minionym roku.
Obecny 2011 rok jest kontynuacją naszej wytrwałej pracy w rozwoju Banku w pełni uniwersalnego będącego
jednocześnie jednym z największych komercyjnych banków w Polsce z przewagą polskiego kapitału. Udało nam
się w przeciągu kilku lat stać się jednym z bardziej istotnych graczy w bankowości detalicznej i najbardziej
rozpoznawalnym Bankiem obsługującym najzamożniejszych klientów. Celem, który stawiamy sobie na ten rok i
kolejny jest dalszy wzrost wartości dla Akcjonariuszy m.in. poprzez wejście przez Getin Noble Bank S.A. do grona
pięciu największych banków w Polsce. Wierzymy, że te i inne działania, które podejmujemy, przełożą się
skutecznie na nasze wyniki i sprawią, że rok 2011 będzie lepszy od ubiegłego.

Z poważaniem,

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu
Getin Noble Bank S.A.

