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Bank Zachodni WBK S.A. (dalej „BZ WBK”) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera t wierdzenia dotycz ące przyszło ści, 
bez ogranicze ń, w zakresie dalszego rozwoju działalno ści oraz wyników finansowych. Twierdzenia te przedst awiają nasze sądy i oczekiwania 
dotycz ące rozwoju działalno ści, niemniej jednak ze wzgl ędu na ró żne rodzaje ryzyka i inne znacz ące czynniki, rzeczywiste wyniki mog ą 
znacząco ró żnić się od naszych oczekiwa ń. Czynniki te obejmuj ą, ale nie ograniczaj ą się do: (1) ogólnych rynkowych, makroekonomicznych, 
rządowych i regulacyjnych trendów; (2) zmian na lokaln ych i mi ędzynarodowych rynkach papierów warto ściowych, zmian kursów wymiany 
walut oraz stóp procentowych; (3) presji konkurency jnej; (4) nowo ści technologicznych oraz (5) zmian dot. sytuacji fi nansowej lub jako ści 
kredytowej naszych klientów, dłu żników i kontrahentów. Czynniki ryzyka wskazane w na szych poprzednich i przyszłych raportach oraz 
sprawozdaniach mog ą w odwrotny sposób wpłyn ąć na nasz ą działalno ść i wyniki. Ponadto, inne nieznane lub nieprzewidywa lne czynniki 
mog ą spowodowa ć, że rzeczywiste wyniki b ędą różnić się od tych twierdze ń. 

Twierdzenia dotycz ące przyszło ści  odnosz ą się jedynie do daty, w której powstały i s ą oparte o wiedz ę, dost ępne informacje i opinie z dnia, w 
którym powstały. Wiedza ta, informacje i opinie mog ą ulec zmianie w ka żdej chwili. BZ WBK nie jest zobowi ązany do uaktualniania lub 
poddawania przegl ądowi żadnych twierdze ń, w tym w przypadku nowych informacji, przyszłych z darzeń lub innych kwestii. 

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nale ży rozpatrywa ć w kontek ście innych publicznie dost ępnych informacji, szczególnie szerszych 
raportów publikowanych przez BZ WBK i musz ą być interpretowane zgodnie z nimi. Osoba nabywaj ąca papiery warto ściowe powinna działa ć 
na podstawie własnych s ądów dotycz ących warto ści i przydatno ści papierów warto ściowych do jego celów oraz jedynie na podstawie 
publicznie dost ępnych danych, bior ąc pod uwag ę rady profesjonalistów i inne, które uzna za niezb ędne lub wła ściwe w danych 
okoliczno ściach, a nie polegaj ąc na informacjach zawartych w niniejszej prezentacj i. Niniejsza prezentacja nie mo że być traktowana jako 
rekomendacja do kupna, sprzeda ży, przeprowadzenia innych transakcji dotycz ących udziałów BZ WBK lub innych papierów warto ściowych 
czy dokonania inwestycji. 

Niniejsza prezentacja i informacje w niej zawarte n ie stanowi ą oferty sprzeda ży ani zach ęty do zło żenia oferty nabycia papierów 
warto ściowych. 

Uwaga: Twierdzenia dotycz ące danych historycznych lub przyrostu warto ści maj ątku nie oznaczaj ą, że przyszłe wyniki, cena akcji lub przyszłe 
zyski (w tym zysk na akcj ę) za dowolny okres b ędą odpowiada ć wynikom z lat poprzednich czy je przewy ższą. Informacje zawarte w niniejszej 
prezentacji nie powinny by ć traktowane jako prognoza zysku. 
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Przegl ąd transakcji

• W dniu 4 grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwi erdziła fuzj ę Banku
Zachodniego WBK SA (BZ WBK) oraz Kredyt Banku SA, w konsekwen cji czego Banco
Santander SA zobowi ązał si ę wobec KNF do przeprowadzenia restrukturyzacji Polskich fi rm
wchodz ących w skład Grupy Santander.

• W konsekwencji tego zobowi ązania BZ WBK uzgodnił przej ęcie 60% Santander Consumer
Bank S.A. od Santander Consumer Finance S.A. (“SCF”) w zamia n za nowo wyemitowane
akcje BZ WBK do warto ści 2.156,4 mln zł.

• 8 kwietnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdz iła wł ączenie Santander
Consumer Bank SA w struktury Grupy Banku Zachodniego WBK SA.

• Liczba Nowych Akcji, które zostan ą wyemitowane przez BZ WBK, została ustalona według
ilorazu warto ści akcji SCB (2.156,4 mln zł) i średniej arytmetycznej średnich dziennych cen
akcji BZ WBK wa żonych wolumenem obrotu w okresie trzech miesi ęcy przed dniem
odniesienia - zdefiniowanym jako dzie ń pierwszej sesji notowa ń na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA po otrzymaniu przez Bank Decyzji KNF o Braku Sprzeciwu.

• Cena nabycia 2.156,4 mln zł za 60% SCB stanowi:

Cena/Warto ść ksi ęgowa: 1,75x prognozowanej warto ści ksi ęgowej na koniec roku 2014
Cena/Zysk: 10,5x prognozowanych zysków za rok 2014

• Szacuje si ę, że przej ęcie zako ńczy si ę w 3 kwartale 2014 roku.
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• Wykorzystuj ąc do oblicze ń średni kurs akcji z trzech ostatnich miesi ęcy w wysoko ści
400,53 zł za akcj ę, zostanie wyemitowane 5,4 miliona dodatkowych akcji,

• Po zamkni ęciu transakcji Santander b ędzie posiadał 71,6% kapitału akcyjnego, natomiast
udziałowcy mniejszo ściowi - 28,4%.

Udziałowcy 
mniejszo ściowi

28,4%

Banco
Santander
71,6%

Profil akcjonariatu po zamkni ęciu transakcji

Cena akcji na podstawie, której zostan ą wyemitowane nowe akcje jest oparta na średniej 
arytmetycznej średniego dziennego kursu akcji BZ WBK wa żonego wolumenem obrotu w 
okresie trzech miesi ęcy przed otrzymaniem decyzji KNF
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Podsumowanie – atrakcyjna transakcja dla akcjonariuszy  
BZ WBK

• Transakcja wzmacnia pozycj ę Grupy BZ WBK jako trzeciego banku                     
w Polsce.

• BZ WBK zyska zaanga żowanie na atrakcyjnym segmencie rynku 
Consumer Finance poprzez 60% udział w Santander Con sumer Bank, 
lidera w tym segmencie rynku.

• SCB będzie przyczynia ć się do rozwoju Grupy BZ WBK poprzez 
wyspecjalizowany, sprawdzony model biznesowy, popar ty sukcesami w 
przeszło ści. 

• Przewiduje si ę, że transakcja b ędzie miała pozytywny wpływ na EPS w 
roku 2014 i w dalszej przyszło ści.

• Oczekuje si ę, że w przyszło ści zostan ą osi ągnięte dodatkowe synergie dla 
Grupy BZ WBK – które zostan ą oszacowane po przej ęciu.
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Planowana agenda
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SCB Przegl ąd

• Santander Consumer Bank zapewnia unikalny dost ęp do rynku consumer finance,

• Dobra sytuacja finansowa oparta na silnej bazie kap itałowej Banku,

• Operacje o zasi ęgu krajowym bazuj ące na efektywnie zarz ądzanych sieciach dystrybucji: 
zewnętrznej (partnerzy) oraz wewn ętrznej (oddziały),

• Pozycja lidera zakresie kredytów ratalnych, gotówkow ych i samochodowych,

• Bardzo du ża i zdywersyfikowana baza klientów,

• Sprawdzony i efektywny model biznesu oparty na rynk u consumer finance, zró żnicowanej 
ofercie produktowej oraz efektywno ści kanałów dystrybucji,

• Efektywna identyfikacja i zarz ądzanie ryzykiem, silne pokrycie kredytów niepracuj ących 
rezerwami,

• Utalentowana, do świadczona i zmotywowana kadra pracownicza, oraz

• SCB nadal b ędzie korzystał z wiedzy i do świadczenia Santander Consumer Finance S.A., 
globalnego lidera w rynku consumer finance. 
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Przegl ąd poł ączonego BZ WBK z SCB

BALANCE SHEET

OTHER

Źródło: BZ WBK, SCB.
* Klienci aktywni.

PLN m BZ WBK SCB Razem

BILANS

AKTYWA RAZEM 106 105 14 264 120 369

KREDYTY BRUTTO 71 622 13 242 84 864

DEPOZYTY KLIENTÓW 78 543 6 994 85 537

KAPITAŁ 14 507 2 154 16 661

ZYSK NETTO ZYSK NETTO 1 982 449 2 431

INNE

PRACOWNICY (tys.) 12.6 2.5 15.1

KLIENCI (tys.) 4 212 1 657* 5 869

BZ WBK I SANTANDER CONSUMER BANK S.A .
Dane poł ączone wg stanu na 31.12.2013
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BZ WBK: Struktura portfela kredytowego

„Przed i Po” PORTFEL KREDYTOWY BRUTTO NA 31 GRUDNIA  2013 (Pro Forma)

Portfel kredytowy brutto Grupy BZ WBK

71,6 mld zł 84,8 mld zł

Detal/SME
58%

Korporacje
42%

Korporacje
35%

Detal/SME
65%

Źródło: BZ WBK, SCB.

Zagregowany portfel kredytowy brutto BZ WBK i SCB ( pro forma)
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SCB wyniki 2013

Kluczowe dane finansowe

Źródło: SCB.
* Dane przekształcone zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2013.

PLN m 2012* 2013

Aktywa 11 651 14 264

Kredyty netto 9 138 11 475

Depozyty 6 812 6 994

Kapitał 2 413 2 154

Zysk netto 533 449

L/D (%) 134 164

C/I (%) 36,6 48,6

ROE (%) 24,8 19,7

ROA (%) 4,3 3,5

CAR (%) 15,18 14,36
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SCB: Bilans stan na 31.12.2013

SCB: Profil FinansowaniaSCB: Portfel kredytowy brutto

Źródło: SCB.

13,2 mld zł 11,5 mld zł

� Wskaźnik NPL’s na poziomie 11.9% na koniec 2013 roku.

� Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących rezerwami na poziomie 91,8%.
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