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NAZWA EMITENTA: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 

TEMAT: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Polskim Bankiem 

Spółdzielczym w Ciechanowie oraz Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu 

(„WBS”)  

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – informacje poufne 

TREŚĆ RAPORTU: 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (dalej „PBSC”), niniejszym przekazuje do publicznej 

wiadomości informację, iż w dniu 25 lutego 2021 roku doszło do zawarcia pomiędzy PBSC a WBS listu 

intencyjnego zakładającego współpracę obu banków w celu przyspieszenia procesu Sanacji PBSC.  

 

Zgodnie z listem intencyjnym współpraca banków będzie skupiona na dwóch kluczowych obszarach:  

a) wsparciu w restrukturyzacji portfela kredytowego PBSC zabezpieczonego na 

nieruchomościach oraz implementacji modelu oraz technologii WBS w PBSC w zakresie 

finansowania małych i średnich przedsiębiorców, w tym deweloperów  

b) przeznaczenie przez WBS puli środków przeznaczonej na wykup wszystkich wierzytelności  

z tytułu wypowiedzianych udziałów członkowskich od byłych i aktualnych członków PBSC  

z dyskontem do ich wartości nominalnej uzgodnionym indywidualnie oraz ich konwersję na 

udziały w PBSC w celu ustabilizowania sytuacji udziałowej PBSC. Współpraca w tym zakresie 

ma na celu stworzenie realnej alternatywy dla tych członków PBSC, którzy nie są 

zainteresowani dalszym uczestnictwem w PBSC. 

 

WBS jest obecnie bankiem o stabilnej pozycji kapitałowej prezentującym dobre wyniki finansowe. 

Zgodnie z publicznie dostępnymi sprawozdaniami finansowymi WBS za 2019 rok suma bilansowa WBS 

wynosiła ok 1,4 miliarda złotych, zysk netto ok. 11 mln zł a współczynnik wypłacalności kształtował się 

na poziomie 14,53%. W przeszłości Bank ten doświadczał podobnych trudności jak PBSC. W 2016 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Plan Postępowania Naprawczego WBS a w latach 2017-

2019 bank ten notował coroczny wzrost współczynnika wypłacalności, który w roku 2017 wyniósł 

11,38%, a następnie 13,21% i 14,53%. Wzrost ten wynikał m.in. przeznaczania bieżących zysków na 

fundusz zasobowy banku odpowiednio z 99.180.173 zł do poziomu 111.320.278 zł w roku 2018  

i 129.043.498 zł w roku 2019.  

 

 

 

NAZWISKA I IMIONA OSÓB SKŁADAJĄCYCH PODPISY:  

Andrzej Kopeć – Członek Zarządu, 

Mariusz Kołakowski – Członek Zarządu,  

Grzegorz Olecki – Członek Zarządu 


