Warszawa, 29.12.2011 r.

ING Bank Śląski kupuje spółkę leasingową i faktoringową
Dzisiaj ING Bank Śląski S.A. podpisał z holenderskim ING Lease Holding NV umowę nabycia
wszystkich akcji ING ABL Polska S.A., która jest właścicielem spółek ING Lease Polska oraz ING
Commercial Finance Polska. Dzięki tej transakcji bank poszerzy ofertę produktową o produkty
finansowe zabezpieczone aktywami.
Celem zakupu spółki ING ABL Polska jest poszerzenie oferty Banku o produkty kredytowe zabezpieczone
aktywami. Dzięki tej transakcji Klienci będą mogli skorzystać z pełnego zakresu usług finansowych w ramach
jednej instytucji. Bank zyska jeszcze większą elastyczność w dopasowaniu produktów do potrzeb Klientów
oraz będzie mógł efektywniej wykorzystać istniejącą sieć dystrybucji i obsługi.
Po transakcji ING Lease Polska w większym stopniu będzie oferować produkty leasingowe klientom
korporacyjnym oraz małym firmom, w tym leasing środków transportu oraz maszyn i urządzeń. W przypadku
ING Commercial Finance Polska będzie kontynuowana dotychczasowa strategia polegająca na oferowaniu
wyspecjalizowanych produktów faktoringowych dla klientów korporacyjnych” – powiedziała Małgorzata
Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.
Zgodnie z dzisiaj podpisaną umową do dnia 5 stycznia br. ING Bank Śląski przekaże ING Lease Holding NV
kwotę przedpłaty w wysokości 213,9 mln zł, co odpowiada wartości aktywów netto spółek ING Lease oraz
ING Commercial Finance według stanu na koniec października 2011 roku. Rozliczenie transakcji nastąpi
najpóźniej do 31 marca 2012 roku po dokonaniu ostatecznej wyceny aktywów netto przejmowanej spółki na
koniec 2011 roku na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Rzetelność warunków finansowych transakcji została potwierdzona przez firmę PwC Polska w
przedstawionym bankowi dokumencie Fairness opinion.
Transakcja nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe ING Banku Śląskiego za 2011 rok.
Podstawowe dane finansowe spółek na podstawie sprawozdań finansowych za 2010 rok:
ING Lease Polska:
- Suma bilansowa: 4 347,4 mln zł,
- Wartość portfela należności od klientów: 4 222,3 mln zł,
- Wynik netto: 33,8 mln zł,
ING Commercial Finance Polska:
- Suma bilansowa: 749,5 mln zł,
- Wartość portfela należności od klientów: 747,6 mln zł,
- Wynik netto: 14,2 mln zł,
Na koniec grudnia br. zatrudnienie w ING Lease Polska wynosiło 114 etatów. Sieć dystrybucji liczy siedem
biur regionalnych w: Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi.
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ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placówek, ponad
770 bankomatów i 540 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp
do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z
pozostałymi podmiotami Grupy ING.
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą usługi
z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów detalicznych
i korporacyjnych w ponad 50 krajach. Zatrudnia ponad 114 tysięcy pracowników w wielu
znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka ING.

W ING Commercial Finance Polska zatrudnienie wynosiło 80 etatów. Sieć dystrybucji liczy osiem placówek
zlokalizowanych w Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi,
Bydgoszczy.
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ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placówek, ponad
770 bankomatów i 540 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp
do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z
pozostałymi podmiotami Grupy ING.
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą usługi
z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów detalicznych
i korporacyjnych w ponad 50 krajach. Zatrudnia ponad 114 tysięcy pracowników w wielu
znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka ING.

