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The foreign investments of commercial banks conducting activity in the Polish banking sector

U

6áRZDNOXF]RZH banki fu]Me i Sr]eMĊcia Sr]edsiĊZ]iĊcia transgranic]ne
Keywords: banks mergers and acTuisitions cross-border

:sWĊS

.Zestia SryZaty]acMi sektora bankoZego ora] ]asad ud]iaáu kaSitaáu ]agranic]nego Z Sr]eMmoZaniu kraMoZych bankyZ komercyMnych naleĪy do naMbard]ieM
kontroZersyMnych i uSolityc]nionych SroblemyZ Solskiego systemu bankoZego
:sSyác]esny kry]ys na rynkach finansoZych So]Zoliá dostr]ec istotne ]agroĪenia
dla stabilnoĞci finansoZeM kraMoZych systemyZ bankoZych ZynikaMące ] dominacMi
duĪych ZaĪnych systemoZo instytucMi finansoZych t]Z S,),s Systemically ,mSortant )inancial ,nstitutions  -ednoc]eĞnie nier]adko SomiMa siĊ ]agadnienie Makie
stanoZi kZestia dysSroSorcMi SomiĊd]y ud]iaáem kaSitaáu ]agranic]nego Z Solskim
sektor]e bankoZym i ud]iaáem kaSitaáu Solskiego Z ]agranic]nych sektorach finansoZych &elem artykuáu Mest anali]a ZSáyZu fu]Mi i Sr]eMĊü dokonyZanych Sr]e]
banki d]iaáaMące Z Solskim sektor]e bankoZym Sr]eSroZad]anych So]a granicami
nas]ego kraMu na ]mianĊ ZartoĞci dla ich akcMonarius]y
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%anki komercyMne eZoluuMą Sod ZSáyZem s]eroko ro]umianego bliĪs]ego i dals]ego otoc]enia Z Makim funkcMonuMą PostĊSuMąca globali]acMa rynkyZ liberali]acMa
Sr]eSisyZ dotyc]ących ochrony konkurencMi ora] sZobody Sr]eSáyZu kaSitaáu ]miany
]achod]ące Z Zyniku deetaty]acMi i SryZaty]acMi bankyZ ]anikanie barier miĊd]y
Sos]c]egylnymi tySami instytucMi finansoZych ZdraĪanie innoZacMi technologic]nych i SroduktoZych Z sektor]e bankoZym c]ynniki demografic]ne sSraZiaMą Īe
banki SodeMmuMą d]iaáania ukierunkoZane na ro]ZyM ]eZnĊtr]ny
:e ZsSyác]esnych c]asach narasta SresMa osiągania sSektakularnych sukcesyZ
%ard]o radykalnie Z ostatnich latach ]mienia siĊ oStyka ZymagaĔ inZestoryZ Zobec ]ainZestoZanego kaSitaáu ZyraĨnie skracaMąca hory]ont c]asoZy Z ktyrym
oc]ekuMą oni satysfakcMonuMących ]ZrotyZ Z Sostaci aSrecMacMi kursu akcMi ZySáat
ZyĪs]ych dyZidend lub innych Zymiernych kor]yĞci ] Sr]eSroZad]onych inZestycMi
'oSroZad]a to do nierealistyc]nych ĪądaĔ skieroZanych Z kierunku ]ar]ądyZ ± Sermanentnego ZySracoZyZania SonadSr]eciĊtnych ]yskyZ Z SoryZnaniu ]e Ğrednią
u]yskiZaną Sr]e] So]ostaáe banki Z sektor]e : ich konsekZencMi kieroZnictZa
bankyZ ktyrych systemy motyZacyMne są cora] silnieM skoreloZane ] u]yskiZanymi
Zynikami finansoZymi ]nac]nie c]ĊĞcieM angaĪuMą siĊ Z SodeMmoZanie d]iaáaĔ
o SodZyĪs]onym stoSniu ry]yka a do takich be] ZątSienia naleĪy ]alic]yü uc]estnictZo Z Srocesach konsolidacyMnych
:SraZd]ie fu]Me i Sr]eMĊcia nie są gáyZnym celem SroZad]enia d]iaáalnoĞci
bankoZeM ]Záas]c]a Z modelu sektora bankoZego ktyry oboZią]uMe Z Polsce  ale
daMą moĪliZoĞü s]ybs]ego ro]ZoMu i ]dobycia silneM So]ycMi konkurencyMneM na rynku %Ċdąc Medynie Ğrodkiem do reali]acMi ]asadnic]ych celyZ instytucMi bankoZych
stanoZią istotną alternatyZĊ dla Z]rostu organic]nego ktyreM umieMĊtne Zykor]ystanie moĪe staü siĊ c]ynnikiem decyduMącym o Z]roĞcie ZartoĞci dla akcMonarius]y
strategic]nych
%adania dotyc]ące SrocesyZ konsolidacyMnych SotZierd]aMą iĪ fu]Me i Sr]eMĊcia
bankyZ komercyMnych Z Solskim sektor]e bankoZym byáy Sr]edsiĊZ]iĊciem ZyMątkoZo udanym Z kontekĞcie rachunku ekonomic]nego ich ZáaĞcicieli >+avrylchyk
-ur]yk  s ± .or]eb  s ±@ ,nZestor]y strategic]ni bĊdący
]a]Zyc]aM renomoZanymi instytucMami finansoZymi maMącymi olbr]ymie doĞZiadc]enie Z Srocesach konsolidacyMnych na caáym ĞZiecie SodSor]ądkoZali sZoMe
d]iaáania Masno sSrecy]oZanemu celoZi ± kreacMi ZartoĞci dla akcMonarius]y )u]Me
i Sr]eMĊcia Z Solskim sektor]e bankoZym staáy siĊ Z r]ec]yZistoĞci metodą migracMi
kaSitaáu ] kraMyZ Zysoko ro]ZiniĊtych Z ktyrych niemoĪliZe byáoby osiągniĊcie
analogic]nych styS ]Zrotu ] inZestycMi o SoryZnyZalnym So]iomie ry]yka =der]enie ]Záas]c]a Z Soc]ątkoZym okresie transformacMi nieuks]taátoZanego Mes]c]e
Z Seáni Solskiego systemu bankoZego ora] nie do koĔca Sr]emyĞlaneM i sSyMneM
konceScMi SryZaty]acMi sektora ]e ]MaZiskami toZar]ys]ącymi globali]acMi rynkyZ
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finansoZych liberali]acMi Sr]eSisyZ dotyc]ących ochrony konkurencMi ora] sZobody Sr]eSáyZu kaSitaáu musiaáo Z konsekZencMi Sr]yc]yniü siĊ do be]Z]glĊdnego
eg]ekZoZania SraZ Sr]ysáuguMących akcMonarius]om reali]uMących ]akáadane cele
:SraZd]ie ZSroZad]anie obcych Z]oryZ i nar]ucanie Sr]e] inZestoryZ ]agranic]nych Záasnych ro]Zią]aĔ nie do koĔca sSraZd]aáo siĊ Z Solskich Zarunkach
ale nie ]mienia to faktu iĪ banki komercyMne SroZad]ące d]iaáalnoĞü Z Polsce naleĪą obecnie do naMbard]ieM cennych aktyZyZ Z gruSach kaSitaáoZych i Sortfelach
inZestycyMnych sZoich akcMonarius]y strategic]nych :yniki Sr]eSroZad]onych
badaĔ uZidoc]niaMą sáaboĞci stosoZanych SoZs]echnie doZodyZ teoretyc]nych dokumentuMących Īe na integracMi ]yskuMą Medynie akcMonarius]e bankyZ nabyZanych
lub Sr]yáąc]anych a ] Sunktu Zid]enia akcMonarius]y sSyáki Sr]eMmuMąceM lub inicMuMąceM Soáąc]enie transakcMe Z naMleSs]ym ZySadku ZyZieraMą na ZartoĞü banku
neutralny ZSáyZ
=agadnienie aktyZnoĞci inZestoryZ na rynku fu]Mi i Sr]eMĊü ZciąĪ Mest obecne
Z dyskursie naukoZym 5A %realey S& 0yers i ) Allen ]alic]yli Me naZet do
d]iesiĊciu naMbard]ieM kontroZersyMnych SroblemyZ ktyre nie ]ostaáy dotychc]as
Medno]nac]nie ro]str]ygniĊte Z teorii ZsSyác]esnych finansyZ >%realey i inni 
s @ Nie ]mienia to Mednak faktu iĪ istnieMe ZyraĨna dysSroSorcMa SomiĊd]y lic]bą
fu]Mi i Sr]eMĊü Z sektor]e bankyZ komercyMnych Z Polsce Z latach ± a tego
tySu Sr]edsiĊZ]iĊciami inZestycyMnymi dokonyZanymi So]a granicami nas]ego kraMu
Sr]e] banki SroZad]ące d]iaáalnoĞü Z Solskim sektor]e bankoZym

,QwesWyFMeNDSLWDáoweSo]DJrDQLFDPLNrDMXEDQNywNoPerFyMQyFK
d]LDáDMąFyFKwSoOsNLPseNWor]eEDQNowyP

:SraZd]ie SierZs]e tego tySu inZestycMe miaáy mieMsce Mes]c]e Z latach tr]yd]iestych ubiegáego Zieku ± %ank Polska .asa 2Sieki SA utZor]yá odrĊbną formalnie sSyákĊ Sod na]Zą %anco Polaco Polska .asa 2Sieki Z %uenos Aires SierZs]y
]agranic]ny odd]iaá tego banku utZor]ono Z ParyĪu  lutego  roku >PoteraM
 s @ ale takie Sr]edsiĊZ]iĊcia byáy trudne do Sogod]enia ] systemem gosSodarki centralnie SlanoZaneM stosoZanym Z Polsce So ,, ZoMnie ĞZiatoZeM Po]a
nielic]nymi ZyMątkami ± inZestycMami kaSitaáoZymi %anku +andloZego i %anku
Pekao SA Z Mednostki ktyre sáuĪyáy ro]lic]aniu i finansoZaniu handlu ]agranic]nego
%ank +andloZy ,nternational SA Luksemburg &entro ,nternationale +andelsbank
A* :iedeĔ 0+% 0itteleuroSlische +andelsbank A* )rankfurt nad 0enem %ank
Pekao Tel-Aviv Ltd ± banki SroZad]ące d]iaáalnoĞü Z Polsce nie dokonyZaáy fu]Mi
i Sr]eMĊü So]a granicami kraMu %rak tradycMi bankoZoĞci inZestycyMneM koniec]noĞü ]magania siĊ ] Záasnymi Sroblemami ekonomic]no-finansoZymi Z Zyniku
dynamic]nych Sr]eobraĪeĔ caáego sektora bankoZego So transformacMi ustroMoZeM
sSraZiaáy iĪ doSiero Z  roku dos]áo do SonoZneM transakcMi So]a granicami
nas]ego kraMu tabela  
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Tabela  Lista fu]Mi i Sr]eMĊü bankyZ komercyMnych So]a granicami kraMu ] ud]iaáem bankyZ
SroZad]ących d]iaáalnoĞü Z Solskim sektor]e bankoZym

Nazwa banku

Podmiot nabywany
lub zakáadany

Udziaá

KraM

 na okres przeMĞciowy przed
sprzedaĪą podwyĪszono udziaá do
 (sprzedany w  r)

Ukraina

Kredyt Bank SA

CS


Kiev International Bank



Bank Pekao SA

Bank 'epozytowo-Kredytowy
Ukraina Ltd w àucku ±
 r
(potem Bank Pekao (Ukraina)
Ltd ± àuck) (potem UniCredit
Bank Ltd 2-SC UniCredit
Bank P-SC UniCredit Bank)

M

Bank 'epozytowo-Kredytowy SA
w Lublinie

  (poĞrednio )
 ±  r  (poĞrednio )
 ±  r  (poĞrednio ) Ukraina
 ±  r  (poĞrednio )
 ±  r



U

Kredyt Bank SA

=achodnio-UkraiĔski KomercyMny Bank (potem Kredyt Bank
Ukraina Lwów)

PK2 BP SA

 ±  r
 ±  r ( poĞrednio)
 ±  r
 ±  r

Ukraina

 ±  r
 ±  r
 ±  r
 ±  r
 ±  r
 ±  r
 ±  r

Ukraina



Kredyt Bank Ukraina SA
(od  r Kredobank SA)


Bank Pekao SA
(UniCredit)

+9B Bank Ukraina SA (+9B
Ukraina) (konsekwencMa fuzMi
UniCredit z +9B)

Ukraina

Bank Pekao SA
(UniCredit)

)uzMa UniCredit Bank Ltd
z +9B Bank Ukraina SA (+9B
Ukraina)

Ukraina

*etin +olding

Prikarpattya Bank SA
(od  r Plus Bank
SA w Iwano-)rankowsku od
 r Idea Bank
we Lwowie)

 ±  r
( poĞrednio)

Ukraina
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*etin International Sarl ± spóáka
zaleĪna *etin
+olding SA

Sombelbank SA
w 0iĔsku

 ±  r
 ±  r

BiaáoruĞ

Carcade sp z oo
± spóáka zaleĪna
*etin +olding SA

CS


AB Kubanbank SA
w Krasnodarze

 ±  r

5osMa

ħródáo opracowanie wáasne na podstawie danych pozyskanych z sektora bankowego

U

M

*eneralnie Mednak polskie banki komercyMne ograniczaáy siĊ Medynie do otwierania swoich placówek i przedstawicielstw oraz tworzenia afiliacMi bankowych za
granicą Kilka nieudanych prób akwizycMi podeMmowaá bank PK2 BP SA ± nabycia
akcMi serbskiego 9oMvodManska Banka ad Novi Sad (zostaá pokonany przez National
Bank of *reece) chorwackiego Splitska Banka (przegraá ceną z Sociptp *pnprale)
rumuĔskich Banca Comerciala 5omana i Casa de Ekonomii si Consemnatiuni (wedáug rumuĔskiego prawa paĔstwowy bank nie mógá braü udziaáu w prywatyzacMi)
oraz innego serbskiego banku ± Panonska banka (bank wycofaá siĊ pod wpáywem
resortu skarbu)
Banki komercyMne prowadzące swoMą dziaáalnoĞü w Polsce uczestniczyáy równieĪ w kilku przedsiĊwziĊciach na rynkach finansowych których zakáadanym lub
nabywanym podmiotem nie byáy banki (tabela )
Tabela  Lista przedsiĊwziĊü inwestycyMnych związanych z nabyciem lub zaáoĪeniem podmiotu
dziaáaMącego na rynku finansowym poza granicami kraMu z udziaáem banków prowadzących
dziaáalnoĞü w polskim sektorze bankowym
Inne wybrane inwestycMe
Nazwa banku

Podmiot nabywany
lub zakáadany

Udziaá

KraM



Stany =Mednoczone



Kanada


Bank Pekao SA

PK2 Trading Corporation SA


Bank Pekao SA

Pekao Trading Company (Canada) Ltd


Bank Pekao SA

Pekao 'elta Trading Company
Pty Ltd

Australia
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Inne wybrane inwestycMe
Nazwa banku

Podmiot nabywany
lub zakáadany

Udziaá

KraM

Austria


Intermarket Bank A*
(dziaáalnoĞü faktoringowa)

 ()

BRE Bank SA

Transfinance as
(spóáka faktoringowa)

   poĞrednio 

CS

BRE Bank SA

Czechy



BRE Bank SA

Transfinance
Slovakia as

poĞrednio 

SáowacMa

0agyar Factor Rt
(spóáka faktoringowa)

  poĞrednio 

:Ċgry

BRE Finance France SA



FrancMa



Ukraina

BRE Bank SA
BRE Bank SA

M





Finansowa Kompania
ÄPrywatne InwestycMe´ Sp
z oo (dziaáalnoĞü faktoringowa)

U

PK2 BP SA

ħródáo opracowanie wáasne na podstawie danych pozyskanych z sektora bankowego

Brak doĞwiadczeĔ polskich banków w bankowoĞci inwestycyMneM sprawia iĪ nie
są one postrzegane Mako banki transgraniczne co znacznie utrudnia prowadzenie
skutecznych ekspansMi na rynkach zagranicznych NaleĪy Mednak zauwaĪyü iĪ banki
prowadzące dziaáalnoĞü w Polsce rozwiMaMą siĊ dynamicznieM niĪ na przykáad wĊgierski
bank 2TP wskazywany Mako przykáad ekspansywnego odwaĪnie inwestuMącego za
granicą banku ĞrodkowoeuropeMskiego który w ostatnich latach zbudowaá bardzo
silną grupĊ kapitaáową staMąc siĊ posiadaczem banków w Buágarii ChorwacMi RosMi
Rumunii na SáowacMi w Serbii i na Ukrainie Nie zmienia to Mednak faktu iĪ rynek
Europy ĝrodkowo-:schodnieM ze wzglĊdu na Mego bliskoĞü kulturową oraz duĪy
potencMaá wzrostowy sektorów bankowych powinien byü przedmiotem szczególneM
uwagi takĪe polskich banków komercyMnych

$QDOL]DNreDFMLwDrWoĞFLdODDNFMoQDrLXs]ywWrDQsJrDQLF]QyFKSr]eMĊFLDFK
doNoQDQyFKSr]e]EDQNLd]LDáDMąFewSoOsNLPseNWor]eEDQNowyP

-ak zauwaĪa S FleMterski zastanawiaMąc siĊ nad statusem narodowym banków
funkcMonuMących w Polsce ÄpomiManie kwestii ªdo kogo naleĪą instytucMe finansowe"©
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byáoby uprawnione (i byü moĪe w przyszáoĞci bĊdzie uprawnione) gdyby istniaá choüby przybliĪony parytet miĊdzy udziaáem kapitaáu zagranicznego w polskim sektorze
bankowym i udziaáem kapitaáu polskiego w zagranicznych sektorach finansowych´
>FleMterski  s @
Tymczasem Mednostkowe próby banków komercyMnych prowadzących dziaáalnoĞü
w polskim sektorze bankowym nie są adekwatne do liczby fuzMi i przeMĊü dokonywanych przez zagranicznych inwestorów w Polsce = obecneM perspektywy bardzo
trudno Mest okreĞliü korzyĞci uzyskane przez akcMonariuszy z tytuáu przedmiotowych
przedsiĊwziĊü Podstawowe metody stosowanych przy ocenie efektów takich transakcMi do których naleĪą
• analizowanie tradycyMnych wskaĨników finansowych takich Mak wskaĨniki
zyskownoĞci i rentownoĞci páynnoĞci zmian MakoĞci portfela kredytowego
etc oraz dynamiki wybranych pozycMi w rachunku zysków i strat oraz bilansie
przed dokonaniem transakcMi i po nieM >Altunbaú 0arTups  s ±@
• obliczanie dodatkowych stóp zwrotu z inwestycMi >Beitel i inni  s ±@
• obliczanie stopy zwrotu z transakcMi w porównaniu do kosztu kapitaáu wáasnego funduszy zaangaĪowanych w inwestycMĊ >Copeland i inni  s @
• parametryczne i nieparametryczne metody oceny wpáywu konsolidacMi na
zmianĊ efektywnoĞci dziaáania poáączoneM spóáki >9ander 9enet  s ±@
• zestawienie prognoz finansowych poMedynczych banków przed fuzMą lub przeMĊciem z prognozami poáączonego banku >'evos i inni  s ±@
• szacowanie wzrostu maMątku nowo powstaáeM spóáki poprzez pomnieMszenie
wartoĞci MeM kapitaáu wáasnego o wartoĞü kapitaáów poáączonych spóáek i premiĊ
za przeMĊcie >0achaáa  s  i @
• w przypadku nabycia akcMi spóáki bez poáączenia i integracMi ± porównanie
áącznych wyników finansowych nabyteM spóáki osiąganych po nabyciu i zmianie Mego wartoĞci rynkoweM do ceny zapáaconeM za nabycie powiĊkszoneM
o wszelkie koszty tego procesu oraz w przypadku poáączenia i zintegrowania nabyteM spóáki ± porównanie poáączonych wyników i zmiany ich áączneM
wartoĞci rynkoweM do rynkoweM wartoĞci obu podmiotów przed poáączeniem
>0ichalski  s @
są bardzo trudne do zastosowania w przypadku analizowanych przeMĊü ze wzglĊdu
na fakt iĪ znaczna czĊĞü transakcMi miaáa mieMsce w stosunkowo krótkim okresie
z udziaáem tego samego banku lub Mednym z partnerów uczestniczących w poáączeniu
lub nabyciu banku byá ten sam inwestor Ponadto banki te przeprowadzaáy w tym
samym okresie podobne transakcMe na rynku wewnĊtrznym i w gáówneM mierze to
kraMowe transakcMe odgrywaáy znaczącą rolĊ z punktu widzenia ostatecznych korzyĞci
lub generowanych strat : takieM sytuacMi niemoĪliwe Mest zbudowanie niezaleĪnego
okresu obserwacMi a tym samym wyodrĊbnienie wiarygodnych i kwantyfikowalnych
efektów przeprowadzonych inwestycMi
KreacMa wartoĞci dla akcMonariuszy w procesach fuzMi i przeMĊü zostaáa obliczona
za pomocą miernika TS9A0 A

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
Data: 26/06/2022 19:54:45


=BI*NIE: K2R=EB

TSVAM & A t

ª§ ( pt  pt 1 )  q  Dt  Addt  Beneft  Subt
º
·
 1¸  100%  rprog » 
ICt 1
1 ¬©
»¼
¹

n

¦ ««¨
t

U

M

CS

gdzie
pt
± cena akcMi w okresie t
pW
± cena akcMi w okresie W±
T
± liczba akcMi posiadanych przez akcMonariusza
't
± dywidenda wypáacona akcMonariuszom w okresie t
$GGt
± inne korzyĞci uzyskane przez akcMonariuszy w okresie t takie Mak prawo
poboru akcMi sfinansowanie obMĊcia przez dotychczasowych akcMonariuszy
nowych emisMi akcMi oraz wpáywy z tytuáu skupowania akcMi przez bank
w celu ich umorzenia etc
%HQHIt ± inne przywileMe osiągane przez akcMonariuszy w okresie t wynikaMące
z posiadania akcMi banku takie Mak wynik operacyMny netto na wzaMemnie
przeprowadzanych transakcMach ze spóáką matką zysk osiągniĊty z tytuáu Ğwiadczonych usáug konsultingowych prowadzonych na rzecz banku
przeMĊtego lub poáączonego
6XEt
± wartoĞü uzyskaneM lub udzieloneM pomocy
ICW
± koszt nakáadów poniesionych w okresie W ±  obeMmuMących zarówno
zakup samych akcMi wraz z premią Mak i wartoĞü niezbĊdnych nakáadów
przeznaczonych na integracMĊ przeMmowanego lub przyáączonego banku
(w tym wartoĞü dokapitalizowania)
USURJ ± stopa progowa (bĊdąca wyĪszą spoĞród dwóch wartoĞci ± wymaganeM stopy
zwrotu wyliczoneM przy uĪyciu modelu CAP0 lub ĞrednieM stopy zwrotu
z kapitaáu wáasnego w sektorze bankowym R2Et w okresie t)
n
± rozpatrywany okres przez Maki bĊdą wystĊpowaü efekty przedsiĊwziĊcia
t
± koleMne lata rozpatrywanego okresu obliczeniowego >Korzeb 010 s 1@
Takie rozwiązanie pozwala na uwzglĊdnienie w koĔcowym modelu czterech
charakterystycznych cech kaĪdeM inwestycMi nakáadów czasu ryzyka i korzyĞci
-ako stopa progowa w poszczególnych latach zostaáa przyMĊta wyĪsza wartoĞü spoĞród dwóch wymaganeM stopu zwrotu wyliczoneM przy uĪyciu modelu CAP0 (Mako
stopy wolneM od ryzyka uĪyto rentownoĞci -tygodniowych bonów skarbowych
wartoĞü premii za ryzyko dla Polski zaczerpniĊto z bazy danych opracowaneM
przez A 'amodarana1) oraz ĞrednieM stopy zwrotu z kapitaáu wáasnego banków
komercyMnych R2E ustaloneM na podstawie danych NBP i UrzĊdu KomisMi Nadzoru
Finansowego
Przeprowadzone obliczenia dotyczące przedmiotowych fuzMi i przeMĊü pozwalaMą na stwierdzenie iĪ Īadna z inwestycMi nie przyczyniáa siĊ do kreacMi wartoĞci
1

httppeoplesternnyueduadamodar (dostĊp 1001)
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dla akcMonariuszy NaleĪy zwróciü uwagĊ na fakt iĪ wyniki takie uzyskano przy
zastosowaniu bardzo rygorystycznych zaáoĪeĔ dotyczących stopy progoweM 'o
otrzymanych wyników naleĪy podchodziü Mednak z pewną ostroĪnoĞcią poniewaĪ
dane zawarte w raportach rocznych nie daMą peánego obrazu dotyczącego korzyĞci
uzyskiwanych z tytuáu wzaMemnie przeprowadzanych transakcMi ze spóáką matką lub
zysków osiąganych z tytuáu Ğwiadczonych usáug konsultingowych prowadzonych na
rzecz banku przeMĊtego
Trzeba teĪ zauwaĪyü iĪ od transakcMi przeprowadzonych przez *etin +olding
SA upáynĊáo Meszcze relatywnie niewiele czasu -eĪeli uwaĪa siĊ iĪ efekty wynikaMące z synergii powinny byü uzyskane w przeciągu trzech lat to nastĊpnych siedem
stanowi okres w którym akcMonariusze mogliby oczekiwaü wykreowania wartoĞci
z dokonanego przedsiĊwziĊcia 'ziesiĊcioletni horyzont badawczy wynika równieĪ
z faktu iĪ taki Mest okres wykupu naMdáuĪszych bezpiecznych papierów wartoĞciowych
oferowanych na rynku ± dziesiĊcioletnich obligacMi indeksowanych które mogą sáuĪyü
do porównaĔ Mako dáugoterminowa inwestycMa wolna od ryzyka
Nie zmienia to Mednak faktu iĪ przeMĊcia dokonane poza granicami kraMu nie
przyniosáy spodziewanych efektów dla inwestorów

FuzMe i przeMĊcia naleĪą do transakcMi których umieMĊtne przeprowadzenie moĪe
przyczyniü siĊ do kreacMi wartoĞci dla akcMonariuszy Podobnie Mak inne tego typu
przedsiĊwziĊcia inwestycyMne nie stanowią one gwarancMi odniesienia sukcesu
2siągniĊcie zakáadanych korzyĞci wymaga umieMĊtnego zrealizowania koleMnych
etapów poáączenia wyboru potencMalnego kandydata do nabycia przeprowadzenia
GXHGLOOLJHQFH oraz analizy opáacalnoĞci przedsiĊwziĊcia (w tym doboru sposobów
i Ĩródeá finansowania) sfinalizowania negocMacMi ostatecznego zaakceptowania
przedsiĊwziĊcia przez akcMonariuszy uzyskania zgód odpowiednich instytucMi nadzorczych oraz dokonania wáaĞciweM integracMi Problemy tak renomowanych inwestorów
Mak Bank of America 'resdner Bank czy +SBC w polskim sektorze bankowym
Meszcze wyraĨnieM pokazaáy skalĊ ponoszonego ryzyka (takĪe regulacyMnego i politycznego) oraz uĞwiadomiáy Īe z ekspansMą transgraniczną wiąĪą siĊ nie tylko
potencMalne korzyĞci ale towarzyszy im znacznie wiĊksze ryzyko niĪ ma to mieMsce
w przypadku fuzMi i przeMĊü kraMowych :ydaMe siĊ Mednak iĪ transgraniczne fuzMe
i przeMĊcia są tym obszarem bankowoĞci inwestycyMneM która nie w peáni zostaáa
wykorzystana przez banki komercyMne prowadzące dziaáalnoĞü w polskim sektorze
bankowym
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There is significant disproportion between the number of 0&As in Polish commercial banking¶
sector in 1±01 and such investments made abroad by banks operating in Poland 'ue to the lack
of experience of Polish banks in investment banking they are not considered in the regional terms
what significantly makes expansion on foreign markets more difficult for commercial banks conducting
activity in the Polish banking sector

