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INFORMACJA PRASOWA 
 
Umowa dotycząca sprzedaży akcji i podziału Banku BPH 

WARSZAWA, 1 KWIETNIA 2016 R. 
 

Podmioty z grupy GE podpisały z Alior Bankiem umowę dotyczącą sprzedaży akcji  

i podziału Banku BPH oraz nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku 

BPH. Następnie Bank BPH zawarł z tymi podmiotami umowę o współpracy w związku  

z jego planowanym podziałem.  

 

GE podpisał z Alior Bankiem umowę dotyczącą sprzedaży akcji Banku BPH oraz nabycia przez 

Alior Bank, w drodze podziału przez wydzielenie, podstawowej działalności Banku BPH. – Decyzja 

naszego Inwestora jest podyktowana jego globalną strategią ograniczania działalności w branży 

finansowej i sprzedażą większości aktywów GE Capital – mówi Richard Gaskin, Prezes Zarządu 

Banku BPH.  

 

Trójstronna umowa o współpracy w związku z podziałem zawarta przez Alior Bank, Bank BPH  

i akcjonariuszy GE przewiduje wyodrębnienie w ramach banku dwóch zorganizowanych części 

przedsiębiorstwa: obejmującą podstawową działalność bankową oraz działalność związaną  

z kredytami hipotecznymi. Część podstawowa zostanie włączona do Alior Banku  

w drodze podziału przez wydzielenie, a pozostała część, czyli działalność hipoteczna, zostanie  

w strukturach GE i będzie funkcjonowała na polskim rynku jako Bank BPH. GE zachowa również 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Podpisana umowa o podziale określa wstępne 

warunki i zasady przeprowadzenia podziału, którego plan ma zostać uzgodniony przez Alior Bank 

i Bank BPH w najbliższym czasie.  

 

Bank BPH będzie prowadził działalność hipoteczną i będzie nadal podlegał nadzorowi 

regulacyjnemu w Polsce. Będzie zatrudniał około 150 osób, które skupią się na zarządzaniu 

portfelem kredytów hipotecznych denominowanych w PLN oraz w walutach obcych. Za 

finansowanie tego portfela będzie odpowiedzialny GE.  
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Podstawowa działalność, czyli bankowość detaliczna, bankowość dla firm wraz z siecią 

dystrybucji i znaczną częścią funkcji wsparcia zostaną przeniesione do Alior Banku.  

 

– Alior Bank to najszybciej rosnący bank w Europie Środkowej i Wschodniej, który chce się rozwijać  

i jest wspierany przez swojego inwestora - PZU. Połączenie doświadczenia i wiedzy eksperckiej 

Alior Banku oraz Banku BPH stwarza dobrą podstawę do dalszego rozwoju tego potencjału  

z korzyścią dla klientów, pracowników i innych interesariuszy obu instytucji – mówi Richard Gaskin, 

Prezes Zarządu Banku BPH.  

 

Transakcja sprzedaży ma charakter warunkowy i jest uzależniona m.in. od zgód regulacyjnych.  

Zawarcie umowy dotyczącej podziału nie ma obecnie wpływu na obsługę klientów Banku BPH.  

 

*** 

O Banku BPH 

Bank BPH jest częścią grupy GE Capital od 2008 r. Na polskim rynku jest obecny od ponad 25 
lat. Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzi w skład indeksu 
Respect.  
 

• 31,3 mld złotych aktywów (na koniec 2015 r.) 
• 700 tys. klientów indywidualnych i firm 
• Ponad 400 placówek własnych i partnerskich, 12 centrów biznesowych  
• Ponad 5 tys. pracowników 
• Bezpieczeństwo kapitałowe: współczynnik wypłacalności 16,6% (na koniec 2015 r.) 

 
Bank oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, korporacyjnym oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom. W jego ofercie znajdują się konta osobiste, rachunki oszczędnościowe, lokaty i 
produkty inwestycyjne, kredyty gotówkowe i hipoteczne oraz karty kredytowe, a także produkty 
kompleksowej obsługi finansowej firm. Klienci banku mogą korzystać z szerokiej sieci oddziałów 
własnych i placówek partnerskich, a także agencji uniwersalnych, jak również z bankowości 
internetowej, telefonicznej oraz mobilnej.  
 


