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• Silny 5% wzrost PKB
• Stabilne, historycznie najniższe stopy procentowe NBP

• Rosnący fundusz płac wspierający oszczędności gospodarstw domowych

Główne osiągnięcia w 4 kwartale i w 2017 roku

Jesteśmy na ścieżce realizacji strategii na lata 2016-2020:
„Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

• Zysk netto: 3,1 mld zł
• Regulacyjna zdolność do wypłaty dywidendy

• Dwucyfrowy wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego

• Aktywa: blisko 300 mld zł
• Najlepsza bankowość mobilna na świecie (IKO)
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Zysk netto: 3,1 mld zł

Zysk netto
[mln PLN]

Powtarzalny zysk netto(1)

[mln PLN]

PKO Bank Polski posiadł zdolność do silnego wzrostu powtarzalnego zysku 
pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP 

Zdarzenia jednorazowe i nietypowe w 2016 roku: +418 mln PLN z tytułu transakcji Visa Europe, +114 mln PLN z tytułu sprzedaży nieruchomości Qualia pomniejszone o efekt
podatkowy 83 mln PLN

(1)

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
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Na ścieżce realizacji strategicznych celów finansowych

(1) Po wyłączeniu zdarzeń nietypowych i jednorazowych

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
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Najlepsza na świecie bankowość mobilna

w rankingu aplikacji mobilnych 
banków z całego świata według 
Retail Banker International

4,7
119,3 tys. recenzji

4,8
8,5 tys. recenzji

4,6
11 tys. recenzji

IKO na pierwszym
miejscu Ocena aplikacji IKO

(grudzień 2017)

Niekwestionowany lider bankowości mobilnej w Polsce i na świecie

Logowanie minimum raz w miesiącu z poziomu urządzenia mobilnego (aplikacja mobilna, wersja lite lub pełna serwisu transakcyjnego)(1)

Liczba aplikacji IKO
i liczba transakcji
[mln]

Liczba aktywnych użytkowników(1)

bankowości mobilnej
[mln]

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
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2/4

Działalność 
biznesowa



Kredyty brutto
wg linii biznesowych
[mld PLN]

Oszczędności
wg linii biznesowych
[mld PLN]
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Wzrost biznesu

Kredyty brutto
[mld PLN]

Oszczędności klientów
[mld PLN] 

Wpływ aprecjacji złotego: ca -2 mld PLN w stosunku do 3Q17 oraz -5,5 mld PLN w stosunku do 2016(1)

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
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Segment detaliczny: Grupa PKO liderem rynku
funduszy inwestycyjnych

Sprzedaż netto
[mld PLN]

Aktywa funduszy inwestycyjnych
[mld PLN]

Grupa PKO liderem rynku funduszy 
inwestycyjnych dla klientów detalicznych 

• Historycznie rekordowy poziom aktywów w zarządzaniu 
(29,4 mld PLN)

• Organiczny wzrost udziału w rynku z 14,4% do 15,7%            
w 2017 roku dzięki …

• … rekordowej sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych 
(4,6 mld PLN)

• Akwizycja Gamma TFI zwiększa udział Grupy w rynku             
o kolejne 1,5 p.p.

• Wysokie oceny produktów inwestycyjnych z oferty 
Grupy PKO

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
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Segment detaliczny: Wzrost sprzedazy i portfela kredytow
konsumpsyjnych i mieszkaniowych

Nowa sprzedaż
[mld PLN]

Wolumen
[mld PLN]

Top marka branży finansowej 

PKO Bank Polski jest najcenniejszą marką polskiego sektora 
finansowego. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 
2017 dziennika „Rzeczpospolita” marka PKO Bank Polski 
wyceniona została na 2,7 mld zł. 

„Mini ratka na spełnienie życzeń”

PKO Bank Polski odświeżył ofertę kredytu konsumpcyjnego 
Mini Ratka, dodatkowo klientom Banku oferowane są 
okołokredytowe produkty ubezpieczeniowe.

E-kantor

Klienci banku zyskali możliwość wymiany walut za pomocą 
serwisu transakcyjnego iPKO. W ciągu niespełna półtora 
miesiąca za pośrednictwem serwisu wykonanych zostało 
ponad 15 tys. transakcji na łączną kwotę 100 mln zł. 

Kredyty konsumpcyjne
i mieszkaniowe

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
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Segment detaliczny: wzrost sprzedaży dla przedsiębiorstw
(MŚP) również dzięki pozycji lidera na rynku leasingu

Wolumen
[mld PLN]

Rejestracja firmy w CEIDG przez bankowość 
elektroniczną iPKO

Klienci banku mogą zarejestrować firmę w CEIDG
przez bankowość elektroniczną iPKO. To pierwsze tego typu 
wdrożenie na polskim rynku i jednocześnie przełom                 
w usługach e-administracji.

Lider kredytów z gwarancją de minimis

Nagroda za największy udział w łącznej wartości 
udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania 
programu.

Centrum Bankowości Przedsiębiorstw

PKO Bank Polski uruchomił pilotażowo Centrum 
Bankowości Przedsiębiorstw, które w nowej formule rozwija 
współpracę z polskimi przedsiębiorstwami z segmentu MŚP.

Kredyty i leasing
dla przedsiębiorstw (MŚP)

Nowa sprzedaż
[mld PLN]

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
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Segment korporacyjny: pozytywne doświadczenia klientów

Depozyty
[mld PLN]

Kredyty i leasing
[mld PLN]

Nowy serwis iPKO biznes i aplikacja mobilna       
dla korporacji 

PKO Bank Polski wprowadza nowoczesny serwis transakcyjny 
dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. iPKO biznes 
oprócz odświeżonej szaty graficznej zyskało nowe funkcje. 
Uzupełnieniem serwisu jest nowa aplikacja mobilna.

Platforma Wsparcia Eksportu

Platforma Wsparcia Eksportu to najnowsze rozwiązanie 
PKO Banku Polskiego dla eksporterów oraz firm 
planujących ekspansję zagraniczną. Zapewnia m.in. dostęp 
do najnowszych informacji o 130 rynkach zagranicznych 
oraz aktualnych analiz branżowych..

Wpływ aprecjacji złotego ca -1,0 mld PLN w stosunku do 2016(1)

Emisja obligacji 
podporządkowanych

2 250 000 000 PLN
Współorganizator, Agent 

Techniczny, Dealer

Program emisji
euroobligacji

500 000 000 EUR
Co-Manager

Kredyt bilateralny

260 000 000 PLN
Kredytodawca

Kredyt bilateralny

31 718 636 EUR
6 000 000 PLN

Kredytodawca

Kredyt konsorcjalny

500 000 000 PLN
Organizator, Agent 
Dokumentacyjny, 

Kredytodawca

Kredyt konsorcjalny

7 000 000 000 PLN
Organizator, Kredytodawca

Kredyt konsorcjalny

1 875 520 000 PLN
Organizator, Kredytodawca

Kredyt konsorcjalny

850 000 000 PLN
Organizator, Agent, Agent 

Zabezpieczeń

Kredyt konsorcjalny dla FTF 
Galleon SA na zakup akcji 

Synthos SA

2 750 000 000 PLN
Organizator, Agent Kredytu, 

Pierwotny Kredytodawca

Kredyt konsorcjalny

2 700 000 000 PLN
Kredytodawca

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
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Segment korporacyjny: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 
brokerem roku w Polsce

Ranking transakcji ECM zrealizowanych w 2017

Transakcje fuzji i przejęć (M&A)

SPO

170 000 000 PLN 
Współprowadzący Księgę 
Popytu, Współoferujący

Przejęcie Aktywów EDF
w Polsce przez PGE

4 270 000 000 PLN 
Doradztwo transakcyjne 
na rzecz strony kupującej

ABB

530 000 000 PLN 
Główny Menedżer

IPO

4 375 764 574 PLN 
Współprowadzący Księgę 
Popytu, Współoferujący

ABB

50 287 078 PLN 
Globalny Koordynator, 

Współprowadzący Księgę 
Popytu

ABB

535 117 000 PLN 
Współprowadzący Księgę 

Popytu

IPO

1 654 978 000 PLN 
Globalny Koordynator, 

Współprowadzący Księgę 
Popytu i Oferujący

Źródło: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, GPW, DealWatch, Bloomberg, spółki

Ranking obrotów akcjami 
na GPW w 2017

M&A: Wartość fuzji i przejęć 
obsłużonych przez Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego
[mld PLN]

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
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Kluczowe obserwacje

Coraz lepsza efektywność kosztowa (spadek C/I do 46%)

Koszt ryzyka (0,71 p.p.) poniżej poziomu definiowanego strategią

Wskaźniki kapitałowe umożliwiające wypłatę dywidendy

Rekordowy poziom przychodów dzięki …
… dwucyfrowemu wzrostowi wyniku odsetkowego i prowizyjnego

WYNIKI FINANSOWE
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Rekordowy poziom przychodów dzięki dwucyfrowemu
wzrostowi wyniku odsetkowego i prowizyjnego

Wynik na działalności bankowej 
[mln PLN]

Wynik na działalności bankowej kwartalnie 
[mln PLN]

PKO Bank Polski posiadł zdolność do silnego wzrostu  wyniku 
pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP 

Zdarzenia jednorazowe i nietypowe w 2016 roku: +418 mln PLN z tytułu transakcji Visa Europe, +114 mln PLN z tytułu sprzedaży nieruchomości Qualia(1)

WYNIKI FINANSOWE



Średnie oprocentowanie 
kredytów i depozytów
[%]

Oprocentowanie 
depozytów terminowych 

na tle WIBOR 3M
[%]
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Wzrost wyniku odsetkowego przy rosnącej marży

Wynik odsetkowy
[mln PLN]

Wynik odsetkowy
[mln PLN]

Przychody (koszty) odsetkowe z tyt. kredytów/depozytów w ostatnich 4 kwartałach / średni stan kredytów netto (depozytów)(1)

WYNIKI FINANSOWE
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Istotnie wyższy wynik z prowizji i opłat

Wynik z prowizji i opłat 
[mln PLN]

Wynik z prowizji i opłat kwartalnie 
[mln PLN]

• Dynamiczny wzrost prowizji kartowych, TFI, maklerskich i kredytowo-ubezpieczeniowych,
• Rachunki: migracja klientów do kanałów zdalnych zrekompensowana wzrostem aktywności klientów 

i transakcyjnością

WYNIKI FINANSOWE
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Poprawiająca się efektywność kosztowa
(spadek C/I do 46%)

Ogólne koszty administracyjne 
kwartalnie
[mln PLN]

Koszty / Dochody 12M 
[%]

Koszty / Dochody
kwartalnie
[%]

• Koszty pod wpływem wzrostu kosztów regulacyjnych oraz wynagrodzeń, przy spadku kosztów rzeczowych,
• Dalszy spadek zatrudnienia wynikający z optymalizacji liczby placówek

Ogólne koszty
administracyjne 
[mln PLN]

WYNIKI FINANSOWE

BFG, KNF, podatki i opłaty(1)
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Koszt ryzyka poniżej poziomu definiowanego strategią

Wynik z tytułu odpisów
[mln PLN]

Wynik z tytułu odpisów kwartalnie 
[mln PLN]

WYNIKI FINANSOWE

Pozostałe
Kredyty gospodarcze
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsumpcyjne  
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Wskaźniki kapitałowe umożliwiające wypłatę dywidendy

Wymogi kapitałowe (Tier 1)
[%]

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)
[%]

PKO Bank Polski posiada zdolność do wypłaty
do 25% zysku netto za 2017 rok

Po uwzględnieniu korekty stopy wypłaty dywidendy o kryteria:
K1 - udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego (16,9%) – korekta o -20 p.p. (gdy >10%)
K2 - udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych (44,9%) - korekta o -30 p.p. (gdy >20%)

(1)

WYNIKI FINANSOWE
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Wpływ MSSF 9: racjonalny wzrost odpisów
zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi

Wpływ wdrożenia MSSF 9 na poziom odpisów kredytowych
[PLN mn]

Wpływ wdrożenia MSSF 9 na TCR
[%] 

Nawet po uwzględnieniu pełnego efektu wdrożenia MSSF 9
PKO Bank Polski spełnia kryteria do wypłaty dywidendy za 2017 rok

WYNIKI FINANSOWE
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Podstawowe dane finansowe
WYNIKI FINANSOWE
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Podstawowe wskaźniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE

Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej  
PKO Banku Polskiego)
Wskaźniki dla kwartału, przy czym ROE, ROA, marża odsetkowa oraz koszt ryzyka zanalizowane

(1)

(2)
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Zysk netto: 3,1 mld

Udana transformacja 
cyfrowa
Najlepsza bankowość mobilna
na świecie (IKO)

Bank 3.1
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Informacje 
dodatkowe, w tym 
otoczenie 
makroekonomiczne
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Prognoza makroekonomiczna i sektora bankowego

Kredyty – tempo wzrostu
[%, skor. o FX]

Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów, NBP, prognozy PKO Banku Polskiego

Sektor finansów publicznych wg ESA2010 (2017-szacunek PKO Banku Polskiego),
Met. Krajowa (2017-szacunek PKO Banku Polskiego)

(1)

(2)

Depozyty – tempo wzrostu
[%, skor. o FX]

OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
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Szybki i zrównoważony wzrost gospodarczy

• Mocny wzrost gospodarczy oparty w rosnącym stopniu o wzrost inwestycji przy utrzymaniu solidnej dynamiki konsumpcji i względnie neutralnego wkładu 
eksportu netto.

• Stabilności wzrostu gospodarczego w dłuższym terminie sprzyja poprawa sytuacji w finansach publicznych. Deficyt fiskalny po 3Q17 był rekordowo niski, a wg 
wstępnych szacunków dług publiczny w całym 2017 obniżył się po raz pierwszy w historii w ujęciu bezwzględnym.

• Zanotowana w 2017 pierwsza od ponad 20 lat nadwyżka na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego świadczy o braku narastania istotnych 
nierównowag w polskiej gospodarce. 

Deficyt i dług publiczny
[%PKB, ESA2010]

Saldo rachunku obrotów bieżących
[%PKB]

Dynamika PKB i jego struktura
[p.p.]

OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
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Podwyżki stóp procentowych nadal odległe

Miary wzrostu płac a inflacja bazowa
[%, r/r]

Stopy procentowe w regionie
[%]

Bariery wzrostu firm - brak 
wykwalifikowanych pracowników
[% firm]

• Narastanie problemów ze znalezieniem pracowników – mimo wzrostu aktywności zawodowej i ogromnej imigracji - przekładają się na nasilenie presji płacowej 
i przyspieszenie faktycznego wzrostu wynagrodzeń.

• Coraz szybszy wzrost wynagrodzeń, przekraczający coraz mocniej tempo wzrostu wydajności pracy, przekłada się na wzrost dynamiki jednostkowych kosztów 
pracy i wzmocnienie fundamentalnej presji inflacyjnej (wzrost inflacji bazowej w kierunku 2% i inflacji CPI powyżej celu na poziomie 2.5%). 

• Efektywne zaostrzenie warunków monetarnych przez aprecjację PLN, poprawa sytuacji w bilansie płatniczym, relatywnie słaby wzrost cen nieruchomości 
mieszkaniowych oraz względnie niska dynamika kredytu oznaczają, że jest mało prawdopodobne, aby RPP podwyższyła stopy procentowe przed końcem 2018. 

• Miary wzrostu płac a inflacja bazowa

OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
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Rynek depozytowo-kredytowy i fundusze inwestycyjne
Umiarkowany wzrost wolumenów

• Depozyty pod presją niższej dynamiki kreacji pieniądza, ujemnych realnych stóp procentowych i rosnącej atrakcyjności alternatywnych form oszczędzania 
(nieruchomości oraz jednostki uczestnictwa TFI). 

• Niskie stopy procentowe i coraz lepsza sytuacja finansowa gospodarstw domowych wspierają popyt na kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe.

• Ożywienie inwestycji sprzyja wzrostowi dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw.

• Dobra koniunktura na rynku akcji i poprawa kondycji finansowej gospodarstw domowych sprzyjały napływom środków do TFI.

Tempo wzrostu kredytów
[% r/r, skor. o FX]

Aktywa TFI
[mld zł]

Tempo wzrostu depozytów i kredytów
[% r/r, skor. o FX] 

OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
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PKO Bank Polski wypracował najwyższy roczny zysk netto
w sektorze bankowym

Suma bilansowa
[mld PLN]

Wynik na działalności biznesowej
[mln PLN]

Zysk netto
[mln PLN]

Powtarzalny zysk netto
[mln PLN]

INFORMACJE DODATKOWE
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PKO Bank Polski zdecydowanym liderem
polskiej bankowości

Liczba bankomatów
[tys.]

Udział Domu Maklerskiego
w obrotach na rynku
wtórnym akcji

Liczba agencji i oddziałów w segmencie detalicznym
[tys.]

PKO TFI – wartość aktywów  w zarządzaniu
[mld PLN]

IKO
[mln]

Liczba rachunków bieżących klientów 
indywidualnych
[tys.]

Liczba klientów korporacyjnych
z dostępem do bankowości elektronicznej
[tys.]

INFORMACJE DODATKOWE
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Poprawa struktury kredytów i depozytów przy zachowaniu 
wysokiej płynności

Depozyty(1)

[mld PLN]
Struktura terminowa depozytów(1) ogółem
[%]

Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów oraz długoterminowe finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji listów zesłanych, sekurytyzacji, obligacji niezabezpieczonych, zobowiązań 
podporządkowanych, kredytów otrzymanych od instytucji finansowych 

(1)

(2)

Kredyty brutto
[mld PLN]

Struktura walutowa kredytów brutto ogółem
[%]

INFORMACJE DODATKOWE
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Jakość portfela kredytowego - segmenty

Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości(1)

[%]
Koszt ryzyka w okresie ostatnich 12 m-cy
[p.b.]

Obliczony przez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek brutto (1)

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości
[%]

Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisem
[%]

INFORMACJE DODATKOWE
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Koncentracja ryzyka kredytowego

Należności od podmiotów gospodarczych
[mld PLN]

Struktura portfela kredytów gospodarczych wg segmentów branżowych
[%]

• Niska koncentracja branżowa,
• Niematerialna ekspozycja na sektor odnawialnej energii.

INFORMACJE DODATKOWE

Podmioty sektora niefinansowego i budżetowego
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Kredyty mieszkaniowe

Średnie LTV
[%]

Średnia wartość bilansowa kredytu
[tys. PLN]

Wolumen walutowych kredytów mieszkaniowych
[mld PLN]

Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych
[%]

INFORMACJE DODATKOWE

Dane uwzględniają  PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny
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Adekwatność kapitałowa
INFORMACJE DODATKOWE

Wskaźnik dźwigni
[%] 

Zmiana q/q TCR Grupy PKO Banku Polskiego
[%]



38

Podstawowe dane operacyjne

• Bank zwiększył liczbę rachunków bieżących r/r o 280 tys.,
• Liczba aktywnych aplikacji IKO uległa prawie podwojeniu, …

• …a zmiana mix’u kanałów dystrybucji doprowadziła do dalszej optymalizacji liczy placówek

INFORMACJE DODATKOWE
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Rachunek wyników Grupy PKO Banku Polskiego

Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego

INFORMACJE DODATKOWE
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Rachunek wyników Grupy PKO Banku Polskiego 
– ujęcie kwartalne

Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego

INFORMACJE DODATKOWE
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Grupy PKO Banku Polskiego

Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego

INFORMACJE DODATKOWE



Notowane:
Indeksy:

ISIN:
Bloomberg:

Reuters:

42

Akcjonariat i rating

Struktura akcjonariatu
(liczba akcji: 1 250 mln)
[%]

Oceny ratingowe

Informacje ogólne o akcjach

GPW w Warszawie od 10.11.2004
WIG, WIG20, WIG30, WIG Banki
PLPKO0000016
PKO PW
PKOB WA

Stan posiadania akcji publikowany w informacjach rocznych o strukturze aktywów funduszy Aviva oraz Nationale Nederlanden 
Od 26 sierpnia 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego jest w posiadaniu 24.487.297 akcji stanowiących 1.96 % w kapitale 
zakładowym

*
**

INFORMACJE DODATKOWE
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Zastrzeżenie

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO Bank Polski S.A.”, „Bank”) wyłącznie w celu informacyjnym na 
potrzeby klientów i akcjonariuszy Banku oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy 
zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek 
transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Banku wiarygodnych źródeł. PKO Bank 
Polski S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. PKO Bank Polski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o 
informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.
Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez PKO Bank Polski S.A. danych zawartych w 
Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez  PKO Bank Polski S.A. w ramach raportów bieżących lub 
okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych.
W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez 
Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie 
mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą 
powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek 
zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika 
z przepisów prawa.
Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału PKO Bank Polski S.A. oraz innych banków w rynku. Z wyjątkiem 
danych, które zostały wskazane jako dane pochodzące wyłącznie z danego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób 
trzecich, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Banku i jego znajomości sektora, w którym Bank 
prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały 
zweryfikowane przez niezależne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od 
osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz że przygotowane informacje rynkowe 
należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Bank prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie 
są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w istotny sposób od 
informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.
Bank zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO Bank Polski S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Banku, jego wyników finansowych oraz wskaźników są 
raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO Bank Polski S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego.
Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.
Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca 
dziesiętnego.
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Kontakt

Biuro Relacji Inwestorskich
Marcin Jabłczyński 
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Tel: +48 22 521 91 82
e-mail: marcin.jablczynski@pkobp.pl
e-mail: ir@pkobp.pl 

Strona internetowa:  
www.pkobp.pl/inwestorzy 

23 maja 2018
29 sierpnia 2018

12 listopada 2018
11 marca 2019

Publikacja raportu kwartalnego 1Q 2018
Publikacja raportu półrocznego 1H 2018
Publikacja raportu kwartalnego 3Q 2018
Publikacja raportu rocznego 2018

Kalendarium


