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Nowa strategia przynosi efekty: 
 
- zysk powy Ŝej oczekiwa ń rynku – niemal 200 mln zł 
 
- wzrost wyniku prowizyjnego niemal o 1/3 
 
- wzrost efektywno ści -  ROE powy Ŝej 12 proc.  
 

Bardzo dobre wyniki finansowe Citi Handlowy to sukc es realizacji 
nowej strategii banku. W II kwartale 2010 roku skon solidowany zysk 
netto banku wyniósł 198,4 mln zł. Oznacza to wzrost  o 127 mln zł, 
czyli 178% w stosunku do wyniku z II kwartału 2009 roku. W tym 
samym okresie przychody Citi Handlowy wzrosły o 62, 4 mln zł  
i osi ągnęły pułap 689 mln zł. Ro śnie te Ŝ efektywno ść banku. Stopa 
zwrotu z kapitału (ROE) uzyskała poziom  
12,8% w porównaniu z 6,9% w II kwartale 2009 roku. Poprawiła si ę 
takŜe efektywno ść kosztowa. Obrazuj ący to wska źnik kosztów  
do dochodów zmniejszył si ę do poziomu 51% z 56% przed rokiem.  

 
Na wysoki wynik Citi Handlowy w II kwartale 2010 roku wpływ miały w 
szczególności wyŜszy o 26 proc. wynik z tytułu opłat i prowizji (166,1 mln zł w II 
kwartale 2010 r. wobec 131,5 mln zł w II kwartale 2009 roku); wyŜszy o niemal 
25 mln zł wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji (99,8 mln 
zł w II kwartale 2010 roku wobec 75 mln zł w II kwartale 2009 roku) oraz o ponad 
20 mln zł wyŜszy wynik na inwestycyjnych dłuŜnych papierach wartościowych 
(35,7 mln zł w II kwartale 2010 roku wobec 15.4 mln zł w II kwartale 2009 roku).  
 

*** 
W II kwartale 2010 roku Citi Handlowy kontynuuje realizację nowej strategii, w 
której wysoka jakość oferty usług oraz produktów, innowacyjność działań, 
zaufanie oraz efektywność, odgrywają kluczową rolę.    
 
Zgodnie z zapowiedziami w maju tego roku Citi rozpoczęło pracę nad budową 
polskiego zespołu bankowości inwestycyjnej. Zespół bankowości inwestycyjnej 
Citi ściśle współpracuje z zespołem Citi Handlowy i Domem Maklerskim Banku 
Handlowego S.A. oraz bankierami Citigroup w Londynie. Tym samym Citi 



Handlowy wzmocnił swoją pozycję banku uniwersalnego i wzbogacił szeroki 
wachlarz usług finansowych o większe zaangaŜowanie w obszarze Equity 
Capital Markets oraz działania z zakresu Mergers&Aquisitions.  
 
W pierwszym półroczu tego roku utrzymywało się duŜe zainteresowanie 
transakcjami factoringowymi Citi Handlowy, w szczególności w zakresie 
finansowania dostawców sprzedających do koncernów międzynarodowych.  
W obszarze produktów obsługi handlu (takich jak akredytywa, inkaso, gwarancja) 
Bank odnotował 16% wzrost liczby udzielonych gwarancji w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego.  
 
W II kwartale 2010 roku bank odnotował wysoki wzrost na Elektronicznych 
Przekazach Pocztowych i zrealizował o 18% więcej przekazów w porównaniu do 
poprzedniego kwartału, zwiększając przy tym wartość transakcji o aŜ 23%.  
 
Szczególnym zainteresowaniem wśród klientów niebankowych w II kwartale tego 
roku cieszyła się platforma internetowa CitiFX Puls. Liczba uŜytkowników tego 
zaawansowanego narzędzia transakcji wymiany walutowej przez Internet stale 
rośnie. Rosną przy tym przychody Banku z tytułu operacji transakcji online. Od 
marca do czerwca odnotowano rekordowy 90 proc. wzrost przychodów z tego w 
stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.  
 
W II kwartale bank w konsorcjum z innymi bankami sfinalizował transakcję 
finansowania dla wiodącej spółki rynku energetycznego na łączną kwotę 3 mld 
zł. Przeprowadził równieŜ duŜą emisje obligacji dla Miasta Warszawy w kwocie 
300 mln zł oraz emisję kolejnej transzy obligacji przychodowych w kwocie  
140 mln zł dla znaczącego podmiotu sektora publicznego.  
 
W II kwartale Citi Handlowy systematycznie rozwijał ofertę adresowaną do 
klienta indywidualnego. Skupiono się na intensywnej akwizycji nowych kont 
osobistych oraz kart zbliŜeniowych PayPass. Bank ruszył z promocją konta 
internetowego oferując zbliŜeniową kartę debetową MasterCard® PayPass™ za 
0 zł. Dodatkowo, posiadaczom CitiKonta Direct bank udostępnił wypłaty ze 
wszystkich bankomatów w kraju bez prowizji oraz zagwarantował bezpłatne 
przelewy krajowe przez Internet, a przy wpływie miesięcznym w wysokości co 
najmniej 1500 zł prowadzenie konta za 0 zł. W efekcie, na koniec od marca do 
czerwca bank wydał 50 000 kart zbliŜeniowych. 
 
W II kwartale bank rozwinął teŜ zdalne kanały dostępu z Citi Handlowy. Liczba 
uŜytkowników Citibank Online wzrosła o 22 proc. w stosunku do II kwartału 2009 
roku i wyniosła 597 tys. Wzrosła teŜ o 6,5% do 10,5 tys. liczba klientów 
korporacyjnych aktywowanych w bankowości internetowej CitiDirect 
 
Na początku kwartału Bank uruchomił teŜ bankowość mobilną Citi Mobile. Serwis 
pozwala na zarządzanie rachunkiem bieŜącym oraz rachunkiem karty przez 



telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Na koniec pierwszego półrocza z 
Citi Mobile skorzystało 7 060.  
 
Zgodnie z załoŜeniami nowej strategii, Citi Handlowy rozbudowuje sieć punktów 
styczności z bankiem i rozwija niestandardowe kanały sprzedaŜy. Przykładami 
takich działań są stoiska bankowe we franczyzowych punktach operatora sieci 
komórkowej Polkomtel, stoiska na 5 lotniskach oraz standy w centrach 
handlowych, gdzie klienci mogą wnioskować o kartę kredytową. Dodatkowo,  
od II kwartału tego roku za pośrednictwem 450 punktów Unikasa klienci mogą 
spłacać zadłuŜenie na swoich Kartach Kredytowych Citibank.   
 
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. w I kwartale 2010 r. pośredniczył  
w 15,2 % obrotów akcjami na rynku wtórnym, kolejny kwartał z rzędu utrzymywał 
pod tym względem pierwszą pozycję na rynku. W omawianym okresie wartość 
transakcji zawartych za pośrednictwem DMBH na rynku akcji na Giełdzie 
Papierów Wartościowych S.A. wyniosła 18,5 mld zł (wzrost o 78,1% w stosunku 
do analogicznego okresu 2009 roku). Wartość obrotów na GPW wzrosła o 46,7% 
w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.  
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Dodatkowych informacji udziela: 

Paweł Zegarłowicz, Dyrektor Biura Prasowego, tel. (0-22) 657 72 97 
E-mail: pawel.zegarlowicz@citi.com 
 
Dorota Szostek-Rustecka, Kierownik ds. Kontaktów z Mediami, tel. (0-22) 690 10 49 
E-mail: dorota.szostekrustecka@citi.com 
 
Bank Handlowy  w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi 
Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank 
Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 1 mln klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały 
dystrybucji oraz sieć ponad 200 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski 
Banku Handlowego i Handlowy Leasing. PrzynaleŜność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, 
zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje moŜna 
uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl. 
 
Citi  (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, mająca około 200 milionów klientów w ponad 140 krajach. 
Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, Citi obsługuje klientów indywidualnych, 
korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie 
bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich i zarządzania aktywami. Dodatkowe 
informacje moŜna uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com lub or www.citi.com. 
 


