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Szanowni Akcjonariusze,
Rok 2012 okazał się dla Grupy BRE Banku równie dobry, co poprzedni, uznany wówczas za rekordowy. Pomimo
pesymistycznych scenariuszy, skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 0,3%, a skonsolidowany zysk netto
przypadający na akcjonariuszy Banku o 6,0% w porównaniu z rokiem 2011. Tym samym Bank wraz ze swoimi
spółkami po raz kolejny spełnił stawiane wobec niego oczekiwania.
Niezależnie od bardzo dobrych wyników kolejnych kwartałów, Rada Nadzorcza w trakcie minionego roku
wnikliwie obserwowała i analizowała sytuację w BRE Banku SA oraz pozostawała w stałym kontakcie
z Zarządem uczestnicząc w konsultacjach dotyczących wszystkich istotnych aspektów działalności Banku. Rada
Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń. Podobnie jak w latach poprzednich działała również w ramach swoich
Stałych Komisji: Komisji Prezydialnej, Komisji ds. Audytu oraz Komisji ds. Ryzyka, a od drugiego półrocza
minionego roku zaczęła działać nowoutworzona Komisja ds. Wynagrodzeń, której kompetencje obejmują między
innymi politykę i zasady wynagradzania oraz monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń w Banku.
Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2012 roku, Rada Nadzorcza przyjęła przedłożoną przez Zarząd Banku nową
Strategię Grupy BRE Banku na lata 2012-2016. Strategia oparta jest na koncepcji Jednego Banku i zakłada między
innymi ujednolicenie marki dla wszystkich linii biznesowych. Już w tym roku, zarówno bankowość korporacyjna
jak i detaliczna Banku, zaczną funkcjonować pod jedną marką mBanku.
Nowa Strategia zakłada także przebudowę bilansu w kierunku uzyskania większej równowagi. Na tym polu
pierwsze efekty widoczne są już w tej chwili. Na koniec 2012 roku depozyty wzrosły o 6,9% w porównaniu do roku
2011, a wskaźnik kredytów do depozytów, który rok temu wynosił 125,1% spadł do 115,7% na koniec grudnia 2012
roku. Bank zaczął także w większym stopniu wykorzystywać rynki finansowe do pozyskiwania finansowania,
między innymi poprzez emisję euroobligacji.
Ponadto, na przyjętą Strategię składa się kilkadziesiąt innych większych i mniejszych inicjatyw, które również
przyczynią się do wzmocnienia podstaw pod dalszy rozwój Grupy BRE Banku oraz do wzrostu jej wartości dla
akcjonariuszy.
W związku z kończącą się w obecnym 2013 roku kadencją Zarządu, w imieniu całej Rady Nadzorczej BRE Banku
chciałbym złożyć podziękowania Zarządowi za pięć lat konstruktywnej i efektywnej współpracy. Jestem
przekonany, że wybrany wkrótce Zarząd nowej kadencji będzie kontynuował dotychczasowe prace i wysiłki.
Serdecznie dziękuję również pracownikom Banku i jego spółek zależnych za owocny wkład pracy, a także Wam,
drodzy Akcjonariusze, za okazywane zaufanie dla działalności BRE Banku oraz wszystkim Członkom Rady
Nadzorczej za osobiste zaangażowanie i wielki wkład w pracę Rady.
Rok 2013 może okazać się tym, który postawi przed nami większe wyzwania niż dwa poprzednie lata. Każde
wyzwanie jest szansą, a dobrze wykorzystana szansa wzmacnia. Jestem przekonany, że nawet w przypadku
spełnienia się pesymistycznych prognoz ekonomistów, Zarząd Banku i jego pracownicy staną na wysokości
zadania, a Bank dzięki temu stanie się jeszcze silniejszy niż obecnie.
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