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BANKI SĄ GOTOWE DO FUZJI OPERACYJNEJ

• Obecnie najwi ększy 
nacisk poło Ŝono na 
szkolenia dla 
pracowników oraz 
zapewnienie 
kompleksowego, 
wielowymiarowego 
wsparcia dla 
oddziałów Nowego 
Pekao

• Oferta produktowa i model obsługi Nowego 

Pekao po podziale zostały zdefiniowane i są w 

trakcie wdroŜenia

• Systemy informatyczne i aplikacje s ą

przygotowane do integracji operacyjnej . 

Sfinalizowano testy w 10 wybranych oddziałach

• Przygotowano komunikacj ę do wszystkich 

grup docelowych, a proces rebrandingu

połączonych oddziałów jest zaawansowany
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PROWADZONE SĄ KOMPLEKSOWE SZKOLENIA ORAZ PROGRAM 
WSPARCIA DLA ODDZIAŁÓW

Zespoły wsparcia

Szkolenia podstawowe i 
poboczne

� Wyznaczono zespoły ekspertów wspierające oddziały w 
działaniach przygotowawczych do migracji, realizacji modelu 
obsługi oraz opiece nad klientami podczas trwania transformacji 

� Przygotowano program kompleksowych szkoleń, obejmujących:
� System IT Nowego Pekao

� Narzędzia oceny ryzyka kredytowego
� Ofertę produktową

Program „Oddziałów 
Partnerskich”

� KaŜdemu oddziałowi BPH 285 przypisany został blisko
zlokalizowany oddział Pekao z przypisanymi zadaniami do 
wsparcia w procesie podziału. 
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UTRZYMANA SILNA KONCENTRACJA NA DZIAŁANIACH BIZNESOW YCH, 
BARDZO OGRANICZONA ROTACJA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

1 Średnia miesięczna za okres kwiecień 2005 – marzec 2006
2 Średnia miesięczna za okres kwiecień 2006 – czerwiec 2007

Utrzymanie 
najlepszych 
pracowników

Bardzo mały 
spadek liczby 
klientów

0,41%

Przed ogłoszeniem 
spin-off1

0,38%

Po ogłoszeniu spin-
off2

Rotacja pracowników obu 
banków
%

Spadek liczby rachunków
% 0,72%

Po ogłoszeniu spin-
off 2

0,76%

Przed ogłoszeniem 
spin-off 1
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WSZYSTKIE KROKI PRAWNE PRZEDSI ĘWZIĘTE

� ZłoŜono wniosek do KNB

� Podział został zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Pekao i BPH

� Prospekt emisyjny przedłoŜono KNF

� Udzielono dodatkowych informacji i odpowiedzi na 
zapytania Regulatora

W toku

�

�

�

�

� Zgody Regulatorów
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KOLEJNE KROKI

� Integracja prawna/spin-off
BPH 285 

� Integracja operacyjna

~30 dni po uzyskaniu zgody 
KNB  

Do 6 miesięcy po integracji 
prawnej


