Szanowni Akcjonariusze, Klienci, Pracownicy Banku BGŻ,
w imieniu Zarządu Banku BGŻ przekazuję w Państwa ręce jednostkowy raport roczny za rok
2013. To dla mnie szczególny zaszczyt, gdyż po raz pierwszy, jako prezes Zarządu Banku BGŻ,
dzielę się takimi informacjami z rynkiem.
W 2013 roku, szczególnie w pierwszym półroczu, polska gospodarka odczuwała silne
spowolnienie tempa wzrostu. Jednak drugie półrocze przyniosło widoczne ożywienie.
Przyczyniło się ono do wyraźnej poprawy koniunktury, jednak dopiero w końcu roku. W ślad
za spowolnieniem gospodarczym i spadkiem cen surowców wyraźnie obniżyła się inflacja, co
dało władzom monetarnym podstawę do silnej redukcji stóp procentowych. Zmieniło to w
istotny sposób warunki funkcjonowania sektora bankowego i zmusiło go do dostosowania
się. Także dla Banku BGŻ 2013 rok był czasem pełnym wyzwań i istotnych zmian.
Pod koniec roku Grupa Rabobank wraz Grupą BNP Paribas ogłosiły podpisanie umowy
dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji Banku BGŻ za kwotę 4,2 mld PLN (około 1 mld EUR).
Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.
W minionym roku prowadzone były prace, w ramach zobowiązania Rabobanku wobec
Komisji Nadzoru Finansowego, związane z połączeniem spółek zależnych Rabobanku - Banku
BGŻ oraz Rabobank Polska. W październiku Zarządy Banku BGŻ oraz Rabobank Polska
uzgodniły i podpisały plan połączenia, a pod koniec roku KNF zezwoliła na przeprowadzenie
fuzji.
Od ponad dwóch lat działaniom biznesowym podejmowanym przez Bank BGŻ przyświeca
hasło „Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom”. Chcemy, aby klienci postrzegali nas, jako instytucję
przyjazną i zaangażowaną w ich sprawy. Od wielu lat konsekwentnie budujemy pozycję
banku lokalnych społeczności. Wiosną 2013 roku zakończyliśmy proces zmiany struktury sieci
sprzedaży. Aby lepiej służyć naszym klientom i być bliżej nich jasno wyznaczyliśmy podział
odpowiedzialności pomiędzy Obszarami Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej.
Kontynuowaliśmy także działania mające na celu optymalizację kosztów, w tym
restrukturyzację zatrudnienia.
W całym 2013 roku Bank BGŻ wypracował zysk netto w wysokości 162,4 mln zł. Jest to o 21
proc. więcej niż rok wcześniej. Głównymi czynnikami wzrostu były: ograniczenia ogólnych
kosztów administracyjnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów.
W 2014 koncentrujemy się na dalszym zwiększaniu aktywności biznesowej. Będziemy
umacniać naszą pozycję lidera w sektorze rolno-spożywczym i partnera lokalnych
społeczności. Także poprawa jakości obsługi i satysfakcja klientów są niezmiennie naszymi
celami.
W imieniu Zarządu Banku dziękuję wszystkim pracownikom za wysiłek, zaangażowanie oraz

wyniki osiągnięte w 2013 roku. Radzie Nadzorczej za wsparcie i dobrą współpracę, zaś
akcjonariuszom za okazane zaufanie.
Z poważaniem,
Józef Wancer
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