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Nagyot nőtt, nyereséges is lett Demjánék bankja
2015. április 9. 12:41

Működésének negyedik teljes üzleti évében, már tavaly nyereségessé vált a Gránit
Bank - közölték a társaság sajtótájékoztatóján. A Demján Sándor által megvásárolt,
2013 óta kisebbségi állami tulajdonú hitelintézet induláskori mérlegfőösszege év
végére a húszszorosára, több mint 142 milliárd forintra bővült. 2017-ben tőzsdére
vinnék a bankot, de Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint hosszú távon
is tulajdonos maradhat az állam a bankban, miközben a teljes pénzügyi szektorra az
eddiginél szigorúbb ellenőrzés vár. Elhangzott: a kormány támogatja, hogy 100 ezer
euróra növeljék a Beva kártalanítási összeghatárát.
Az alábbiakat ismertették a Gránit Bank pénzügyi adatairól a társaság csütörtöki
sajtótájékoztatóján:



működésének 4. teljes üzleti évében, vagyis tavaly lett először nyereséges a bank
183 millió forintos adózás előtti és 156 milliós adózás utáni eredményével,



több mint 14 ezer ügyfelük lett mára, velük szembeni kitettsége a banknak
(hitel+garancia) 46,5 milliárd forint,



ebből a vállalati hitelek 43 milliárd forintot tesznek ki, amin belül 47% az NHP-s
hitelek aránya,



a mérlegfőösszeg viszont 142 milliárdra, a betétállomány 112 milliárdra rúgott 2014
végén,



a banknak nincs rossz vagy kétes kintlévősége és lakossági devizahitele sem (sőt,
nagyon konzervatív hitelezőnek tartják magukat), így fordulhatott elő, hogy a
bankszektor tetemes veszteségével ellentétben nyereségesek lettek.

Hegedüs Éva: tovább növekszünk
Hegedüs Éva vezérigazgató egy globális felmérést idézve azt mondta: a digitális
csatornák aránya a banki tranzakciókban 2020-ra kétharmadra, az értékesítésben pedig
50% fölé bővülhet a világon, amit a Gránit Bank szeretne meglovagolni: legújabb
innovációjuk egy okostelefonos megoldás.

A digitális csatornáknak nagy a szerepük abban, hogy a bank működési
költség/mérlegfőösszeg mutatója az MNB által célsávként megjelölt 1,5-2% helyett
mindössze 1,1% volt. A vezérigazgató szerint sokat kell még dolgozniuk a magasabb
profitabilitás érdekében, ez 2015-ben még a tavalyi szint körül alakulhat. Idén egyébként
19%-kal növelnék ügyfélkihelyezéseiket és 29%-kal ügyfélbetéteik állományát.

Varga: támogatjuk az MNB Bevára vonatkozó javaslatát
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is részt vett a sajtótájékoztatón. Elmondása
szerint azért lettek kisebbségi tulajdonosok a bankban 2013-ban, hogy elősegítsék a
kormányzati célt, miszerint a magyar tulajdonú bankok számát, arányát növelni kell a
szektorban. Az EBRD-vel februárban kötött szándéknyilatkozat alapján a rendszer szinten
jelentős bankokban meglévő részesedését az állam értékesíteni fogja, ám a Gránit
Bankkal nincs ilyen terve.
Szigorúbb, erőteljesebb felügyeleti működésre, az ellenőrzések gyakoriságának
növelésére van szükség a pénzügyi szektorban - reagált az elmúlt hónapok eseményeire
Varga, hozzátéve: ennek érdekében több törvényjavaslatot is benyújtanak a közeljövőben.
A pénzintézeti rendszer összességében stabil, biztonságos és működőképes, és csak
töredékét érintik a szabálytalanságok, visszaélések. Sem a vállalati, sem a lakossági
betételhelyezőknek nincs okuk aggodalomra. Elhangzott: a kormány támogatja, hogy 100
ezer euróra növeljék a Beva kártalanítási összeghatárát.
Az államnak nem kell beleszólnia, miként pótolja vagyonát a Beva, csak a cél fontos: hogy
a befektetések minél nagyobb biztonságban legyenek - mondta Varga.

Demján: megyünk a tőzsdére
Egy banknak nem az az elsődleges célja, hogy hitelezzen - hívta fel a figyelmet Demján
Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magántulajdonosa. A bankok legfontosabb feladata a
betétek megőrzése - magyarázta. Felidézte, hogy eredetileg a működés 7. évében
szerettek volna nyereségesek lenni, ehhez képest már a 4. évben összehozták ezt. A
bankot 2017-ben tőzsdére akarják vinni (addig nem terveznek tőkeemelést) - az állammal
karöltve.
A nagyvállalkozó sajnálatosnak nevezte, hogy az európai pénzpolitika jelentős
fáziskéséssel követi az amerikait, de legalább most már ösztönzőleg hat a növekedésre,
ami a bankszektor számára is kedvező lesz. Ha a külföldi tőke bizalmát erőteljesebben
sikerül megszereznie a kormánynak, erőteljes növekedési periódus vár ránk prognosztizálta. A legmagasabb kamatot ígérő befektetéseket ne vegyük meg - reflektált
Demján is a brókerbotrányra.
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Ilyen jól megy Demján Sándor és az állam közös bankja
Nagy László Nándor, 2015. április 09., 13:06

Működésének 4. évében nyereségessé vált a Gránit Bank. A pénzintézetben 49 százalékos
tulajdonos államnak nem kell és nem is áll szándékában eladni a részesedését. Az alapító
főrészvényes, Demján Sándor szerint a Gránit továbbra is a tőzsdére lépésben látja a jövőt - erre
2017-ben kerülhet sor.
Tetszik a kormánynak a Gránit - nem is adják el
A Gránit Bank elmúlt két éves teljesítménye igazolta a kormányzat várakozásait, hiszen az adatok azt
mutatják, hogy akár egy induló bank is rövid távon nyereséges tud lenni – mondta Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter a bank közgyűlését követően. A miniszter szerint a 49 százalékos
részvénycsomagot a kormány befektetésként, jól fialó befektetésként kezeli. Az EBRD-vel kötött
megállapodás a rendszerszinten kiemelkedő bankokban szerzett pénzintézetek esetében írja elő a 3
éven belüli értékesítést, ez nem vonatkozik a Gránit Bankra, amelyben a kormányzat a jövőben is meg
akarja tartani részesedését – mondta Varga Mihály.
Hamar összejött a nyereség
A 2010-ben 7 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett a WestLB jogosítványait átvevő, lényegében
zöldmezősként induló Gránit Bank Hegedűs Éva, a pénzintézet alelnök-vezérigazgatója szerint a
legjobban fejlődő hitelintézet volt tavaly Magyarországon.

A bank mérlegfőösszege a tavaly év végén 142 milliárd forint volt, a négy éve indult bank 183 milliós
adózás előtti és 156 milliós adózott nyereséget tudott felmutatni. Az eredeti tervek arról szóltak, hogy a
bank a 7. évben legyen nyereséges.
Nincs devizahiteles problémájuk
A pénzintézet tavaly év végén 46,5 milliárd forintnyi hitelállományt és 110 milliárdos betétállományt
kezelt. A diverzifikáció jegyében a betétek 20 százaléka már lakossági forrás. A Gránitot nem érintette
a devizahiteles probléma, a társaságnál lényegében nincs minősített hitelállomány.
A Gránit Bank 14 ezer számlát kezel, ennek fele lakossági. A hitelállomány tavaly 55 százalékkal nőtt,
ennek 90 százaléka vállalati hitel, amelyen belül – 47 százalékban – nhp-hitelt folyósított a Gránit.
Hegedűs Éva – akit a Business Worldwide magazin az év magyarországi vezérigazgatójának választott
a napokban – a bankrendszer jelenlegi helyzetét elemezve komoly sikerként jellemezte, hogy a
bankrendszer hitel/betét mutatója 105 százalékra csökkent az elmúlt hónapokban. A Gránit 37,3

százalékos hitel/betét mutatója ennek fényében kiemelkedő, ám Hegedűs Éva szerint egy ilyen induló
banknál indokolt az óvatosság, hiszen kulcsszó a biztonság.
Az ügyfelek számára komoly előny, hogy a kamatszintek számottevően csökkentek, ám az ezzel járó
marzs-szűkülés a korábbi hagyományos banki működést már nem teszi lehetővé. Ezért a jövő az
elektronikus bankolásé – vélekedett Hegedűs Éva, aki szerint a Gránit Bank indulásától ezt az irányt
vette fel.
A Gránit stratégiájának központjában a konzervatív kockázatkezelés, diverzifikált forrásgyűjtés és
innovatív megoldások állnak. Ennek legfrissebb lépése, hogy az ingyenes üzenetküldést lehetővé tevő
Gránit Üzenő immár IOS platformon is elérhető.
Demján Sándor is elégedett
A legnagyobb magántulajdonosként elmondhatom: elégedett vagyok – mondta Demján Sándor. A
szakember szerint egy bank alapvető feladata, hogy megőrizze a betétesek pénzét és nem az, hogy
hitelezzen. Demján Sándor szerint a közép-hosszú távú cél, hogy a bank tőzsdére lépve tudjon új
forrásokat szerezni a növekedéséhez.
Idén nem terveznek tőkeemelést
Az idei üzleti terv nem tartalmaz tőkeemelést - a bank tőkemegfelelési mutatója 16 százalék - mondta
el a Privátbankár.hu kérdésére Hegedűs Éva. Tavaly sem terveztek ilyen lépést, ám magántulajdonos
megkeresése alapján mégis történt tőkeemelés. (A tulajdonosok megtartották tulajdoni arányaikat.) A
tőzsdére lépést a bank 2017-re tervezik - mondta az alelnök-vezérigazgató.
Új pénzügyi törvénycsomag jön
A kormány tegnap elfogadta azt a jogszabály-csomagot, amely a pénzügyi rendszer ellenőrzésének
hatékonyságát teremti meg. Új befektetővédelmi szabályokat, a jegybanktörvényt módosítják majd.
Ennek ellenére a magyar pénzügyi szféra stabil, jól teljesít és fontos eleme a magyar gazdaságnak. A
banki ügyfeleknek, a betéteseknek nincs oka arra, hogy elbizonytalanodjanak – hangsúlyozta a
miniszter, emlékeztetve, hogy a bankrendszer 29 ezer milliárd forintnyi összeget kezel, a befektetési
vállalkozások által kezelt vagyon ennek töredéke, 3 ezer milliárd forint – problémák most itt keletkeztek,
de ennek ellenére a rendszer stabilitása megkérdőjelezhetetlen és az új szabályok mellett még
biztonságosabb lesz – mondta Varga Mihály.
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Nyereséggel zárta fennállása negyedik évét a Gránit Bank
- 2015.04.09

Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb
ütemben növekvő magyar pénzintézet - ismertették a pénzintézet vezetői Budapesten,
évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit Bankban
tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a bankrendszerben lévő többi
részesedését már felszámolta. A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén “zöldmezős”
beruházásban létrehozott Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás
utáni eredményt ért el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7
milliárd forint mérlegfőösszegét. A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási
csatornák elterjesztésére és az ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító
magyar pénzintézet részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint volt,
amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az növekedési
hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén meghaladta a 110 milliárd
forintot.

Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor

leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta, miközben az
átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az első nyereséges évet.

Hegedűs Éva

vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor újításokra összpontosító
üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények között “tiszta lappal” indult bank
elmúlt években elért sikereit.

Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány

aránya 50 százalék alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb a bankrendszer átlagánál.

A vezérigazgató

szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a digitális csatornák térnyerése,
hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják le. Mindez újszerű
megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket.

Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb

magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott,
hogy “a banknak nem az az elsődleges dolga, hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”.
Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei bevezetésével
tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva vezérigazgató a
pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű dátumaként. Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres gazdálkodását nyugtázva,
2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész megvásárlásával. Hangsúlyozta, hogy a
magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok ellenére is stabil, hiszen a
magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a szabálytalanságok ennek csak

töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek nincs okuk aggodalomra, a rendszer
képes a hibákat korrigálni - fogalmazott.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, beszélt a BEVA-val kapcsolatos tervekről is.
(Klubrádió)
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Csak egy bankból nem vonja ki a pénzt az állam
ZUBOR ZALÁN2015. 04. 09. 14:50

Nem adja el tulajdonrészét a Gránit Bankban az állam –
mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Szerinte az
eddigi növekedés alapján jó befektetés volt 49 százalékos
tulajdonjogot szerezni.
A budapesti Westend Hilton hotelben tartott sajtótájékoztatót a Gránit Bank eddigi eredményeiről
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a bank vezetőivel közösen. A bank eredményei mellett szó
esett a Quaestor-ügyről is, de Varga Mihály arról nem kívánt beszélni, hogyan kaphatott a
brókercég milliárdos hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól.
Még nem békültek ki
A Gránit Bankban 2013-ban szerzett 49 százalékos részesedést a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Az eredetileg MILTON Bank néven nevű intézményt egy évvel korábban vette meg a Demján
Sándor-féle Magyar Tőketársaság, ezután keresztelte át a bankot a TriGránit után Gránit Bankra.

Varga Mihály és Demján Sándor
Fotó: Polyák Attila – Origo

Demján, aki jelenleg is a bank legnagyobb magánbefektetője, szintén részt vett a sajtótájékoztatón.
Ez azért is meglepő, mivel az üzletember a Takarékbank eladása miatt éppen perben áll a magyar
állammal. Kérdésünkre Demján elmondta, az ügy továbbra is az Európai Bíróság előtt van, és a

felek álláspontjai nem közeledtek. „Kitartunk amellett, hogy a Takarékbank privatizációja
jogellenes volt.”
Nem veszik ki a közpénzt
Varga Mihály elmondta: a magyar állam belátható időn belül nem fogja eladni részesedését a
Gránit Bankban. „A februári megállapodás szerint a magyar kormány a meghatározó banki
tulajdonrészeit értékesíteni fogja, azonban ez a Gránit Bankban levőre nem vonatkozik. Az
eredmények alapján úgy látjuk, ez megtérülő befektetetés.”
A bank eredményeit Hegedűs Éva, a Gránit Bank vezérigazgatója mutatta be, elmondása szerint a
várakozásoknál sokkal gyorsabban fejlődik a cég, amelyet 2014-ben a The European angol
gazdasági lapban az év magyarországi bankjává választottak. Szerinte a Gránit Bank sikerének
titka, hogy a betétek kivételes biztonságban vannak náluk. „A 2008-as válság óta felértékelődött a
biztonság, a konzervatív hitelezés, a tőkeerős tulajdonosi háttér” – mondta. Emellett szerinte élen
járnak technikai innovációban is, példaként említette az úgynevezett videobankot és az
okostelefonos alkalmazást.
Közpénzből fektettek be
Ahogy az egyik újságíró felhívta rá a figyelmet, a képet kicsit árnyalja, hogy a bank hiteleinek 47
százaléka a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjával finanszírozott. Az egyik újságíró
kérdésére – miszerint lesz-e szükség további tőkeemelésre a növekedési tervek megvalósításához Hegedűs Éva válaszában azt mondta, erre az évre nem terveznek tőkeemelést, a Bank
tőkemegfelelési mutatója magas, 15.4 % 2014 végén Persze ha új befektető jelentkezik (mint 2014ben) akkor nem zárkóznak el a tőke emeléstől.

Szigorúbb ellenőrzést ígér a miniszter
Fotó: Polyák Attila – Origo

A bankolást a nőknek találták ki
„Egy banknak nem az a fő célja, hogy hitelezzen, hanem, hogy megőrizze a betétesek pénzét” –
mondta Demján Sándor. „Ezt sokan elfelejtik, ezért egyedülálló, hogy a Gránit Bankban nincs
kockázatos hitel.” Ezzel kapcsolatban méltatta Hegedűs Éva üzletvezetését, megjegyezve: szerinte
„a bankolást nőknek találták ki, hiszen a nőkben nagyobb a felelősségérzet, jobban tudnak
takarékoskodni.”
A jegybanktörvényt is átírják
Varga Mihály beszédében szót ejtett a Quaestor-botrányról is, később az újságírók szintén
leginkább erről kérdezték. A miniszter azt ígérte, a kormány törvényjavaslatot készít elő, amely
szigorítani fogja a pénzintézetek ellenőrzéseit: az MNB felügyelete gyakrabban végez majd
ellenőrzéseket, szigorúbb szabályok szerint. Emellett módosulhatnak a befektető-védelmi és a
jegybankról szóló szabályok is – mondta, majd hozzátette: „ezzel együtt a magyar bankrendszer
stabil, nincs oka aggodalomra a betéteseknek.”
Kérdések a Quaestor-ügy körül
Egy újságíró a Tarsoly Csaba és Orbán Gábor, a nemzetgazdasági tárca államtitkára közötti
tárgyalásról kérdezte Varga Mihályt. A miniszter felhívta rá a figyelmet, a találkozóra már a
Quaestor közcsődje után került sor. „Tarsoly Csaba kereste meg a kormányt, valóban beszélt Orbán
Gáborral, de egy olyan megoldást ajánlott, amit az állam nem tudott elfogadni. Más tárgyalásokról
nem tudok, és arról sem, hogy más banki vezető hasonló ügyben fordult volna a kormányhoz” –
mondta.
Az ATV riportere arra volt kíváncsi, hogy kaphatott több milliárd forint értékű hitelt a Quaestor az
Magyar Fejlesztési Banktól. Varga Mihály nem válaszolt érdemben a kérdésre, mert, mint mondta,
„tiszteletben tartja a bank autonómiáját."
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Nyereséges lett a Gránit Bank
2015. április 9., csütörtök 14:58

Működésének negyedik teljes üzleti évében, már tavaly nyereségessé vált a Gránit Bank - írja a
Portfolio.hu.

A Demján Sándor által megvásárolt, 2013 óta kisebbségi állami tulajdonú hitelintézet
induláskori mérlegfőösszege év végére a húszszorosára, több mint 142 milliárd forintra
bővült. 2017-ben tőzsdére vinnék a bankot, de Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
szerint hosszú távon is tulajdonos maradhat az állam a bankban, miközben a teljes
pénzügyi szektorra az eddiginél szigorúbb ellenőrzés vár. Elhangzott: a kormány
támogatja, hogy 100 ezer euróra növeljék a Beva kártalanítási összeghatárát.
A Gránit Bank pénzügyi adatairól közölték:






működésének 4. teljes üzleti évében, vagyis tavaly lett először nyereséges a bank 183 millió
forintos adózás előtti és 156 milliós adózás utáni eredményével,
több mint 14 ezer ügyfelük van, velük szembeni kitettsége a banknak (hitel+garancia) 46,5
milliárd forint,
ebből a vállalati hitelek 43 milliárd forintot tesznek ki, amin belül 47 százalék az NHP-s hitelek
aránya,
a mérlegfőösszeg viszont 142 milliárdra, a betétállomány 112 milliárdra rúgott 2014 végén,
a banknak nincs rossz vagy kétes kintlévősége és lakossági devizahitele sem (sőt, nagyon
konzervatív hitelezőnek tartják magukat), így fordulhatott elő, hogy a bankszektor tetemes
veszteségével ellentétben nyereségesek lettek.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is részt vett a sajtótájékoztatón. Elmondása szerint azért
lettek kisebbségi tulajdonosok a bankban 2013-ban, hogy elősegítsék a kormányzati célt, miszerint a
magyar tulajdonú bankok számát, arányát növelni kell a szektorban. Az EBRD-vel februárban kötött
szándéknyilatkozat alapján a rendszer szinten jelentős bankokban meglévő részesedését az állam
értékesíteni fogja, ám a Gránit Bankkal nincs ilyen terve. Elhangzott: a kormány támogatja, hogy 100
ezer euróra növeljék a Beva kártalanítási összeghatárát. Az államnak nem kell beleszólnia, miként
pótolja vagyonát a Beva, csak a cél fontos: hogy a befektetések minél nagyobb biztonságban legyenek
- mondta Varga.
Demján: megyünk a tőzsdére

Egy banknak nem az az elsődleges célja, hogy hitelezzen - hívta fel a figyelmet Demján Sándor, a
Gránit Bank legnagyobb magántulajdonosa. A bankok legfontosabb feladata a betétek megőrzése magyarázta. Felidézte, hogy eredetileg a működés 7. évében szerettek volna nyereségesek lenni,
ehhez képest már a 4. évben összehozták ezt. A bankot 2017-ben tőzsdére akarják vinni (addig nem
terveznek tőkeemelést) - az állammal karöltve - tudósított aportfolio.hu.
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Demján: stabil a magyar bankrendszer
MTI|2015. ápr 09. 14:53

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Gránit Bank Zrt. évértékelő sajtótájékoztatóján. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb
ütemben növekvő magyar pénzintézet - ismertették a pénzintézet vezetői csütörtökön
Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A 2010 közepén “zöldmezős” beruházás keretében létrehozott Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint
adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank 2014 végére 142 milliárd
forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és az
ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar pénzintézet
részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.

Demján Sándor, a bank alapító tulajdonosa. MTI Fotó: Balogh Zoltán

A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint
volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az
növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor
leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta,
miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az első nyereséges évet.
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények
között “tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit. Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő
hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb a
bankrendszer

átlagánál.
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szolgáltatásokban, megindult a digitális csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már
mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a
pénzintézeteket.

Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a
sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az elsődleges dolga,
hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”. Bejelentette, hogy a Gránit Bank a
biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei bevezetésével tervezi előteremteni a
terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók
függvényében

2017-et

nevezte

meg

a

kibocsátás

valószínű

dátumaként.

Varga

Mihály

nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres gazdálkodását
nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok ellenére
is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek
nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni - fogalmazott.
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Tőzsdére készül a Gránit Bank
2015. április 09. csütörtök 15:01
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Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a
leggyorsabb ütemben növekvő magyar pénzintézet - ismertették a pénzintézet vezetői
csütörtökön Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit
Bankban tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a
bankrendszerben lévő többi részesedését már felszámolta.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén “zöldmezős” beruházásban
létrehozott Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás
utáni eredményt ért el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte
induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák
elterjesztésére és az ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére
összpontosító magyar pénzintézet részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni
további növekedését.

A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5
milliárd forint volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd
forint volt az növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány
az év végén meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai
bankszektor leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét
nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az
első nyereséges évet.
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő,
ugyanakkor újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai
piaci körülmények között “tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit.
Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék
alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb a bankrendszer átlagánál.
A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult
a digitális csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát
digitális úton bonyolítják le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a
pénzintézeteket.
Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának
a sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az
elsődleges dolga, hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”.
Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei
bevezetésével tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét.
Hegedűs Éva vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a
kibocsátás valószínű dátumaként.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank
sikeres gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos
tulajdonrész megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok
ellenére is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel,
és a szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági
betéteseknek nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni - fogalmazott.
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Nyereséggel zárta fennállása negyedik évét a Gránit
Bank
2015. április 9. 15:30

Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb
ütemben növekvő magyar pénzintézet - ismertették a pénzintézet vezetői csütörtökön Budapesten,
évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit Bankban
tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a bankrendszerben lévő
többi részesedését már felszámolta.

A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén “zöldmezős” beruházásban létrehozott Gránit
Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank
2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és az
ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar pénzintézet
részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint
volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az
növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor
leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta,
miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az első nyereséges évet.

Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények
között “tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit.
Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és
költség/bevétel mutatója is jobb a bankrendszer átlagánál.
A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a digitális
csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják
le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket.
Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a
sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az elsődleges dolga,
hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”.

Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei
bevezetésével tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva
vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű
dátumaként.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres
gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész
megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok ellenére
is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek
nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni - fogalmazott.
(MTI)
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NYERESÉGGEL ZÁRTA FENNÁLLÁSA NEGYEDIK ÉVÉT A GRÁNIT
BANK
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Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a
leggyorsabb ütemben növekvő magyar pénzintézet – ismertették a pénzintézet
vezetői csütörtökön Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit
Bankban tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a
bankrendszerben lévő többi részesedését már felszámolta.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén “zöldmezős” beruházásban létrehozott
Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért
el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forint
mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és
az ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar
pénzintézet részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd
forint volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt
az növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell
bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már
fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik,
hetedik év végére teszi az első nyereséges évet.
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív
kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor újításokra összpontosító üzleti politikának
tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények között “tiszta lappal” indult bank elmúlt
években elért sikereit.
Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány
aránya 50 százalék alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb a bankrendszer átlagánál.
A
vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a
digitális csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton
bonyolítják le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket.
Demján
Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a sikerekben
játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az elsődleges dolga, hogy
hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”.
Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei
bevezetésével tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva
vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű
dátumaként.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a
bank sikeres gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos
tulajdonrész megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok
ellenére is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek
nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni – fogalmazott.(MTI)

Menedzsment Fórum Online

Az állam megtartja részesedését a
Gránit Bankban
2015. április 9. csütörtök 16:34:59
Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb
ütemben növekvő magyar pénzintézet - ismertették a pénzintézet vezetői csütörtökön
Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit Bankban
tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a bankrendszerben lévő
többi részesedését már felszámolta.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén “zöldmezős” beruházásban létrehozott Gránit
Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank
2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és az
ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar pénzintézet
részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint
volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az
növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor
leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta,
miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az első nyereséges évet.
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények
között “tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit.
Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és
költség/bevétel mutatója is jobb a bankrendszer átlagánál.
A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a digitális
csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják
le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket.
Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a
sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az elsődleges dolga,
hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”.

Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei
bevezetésével tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva
vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű
dátumaként.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres
gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész
megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok ellenére
is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek
nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni - fogalmazott.
MTI
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Nagyot lépne előre a Gránit Bank
Nyereséggel zárta 2014-es évet, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a
leggyorsabb ütemben növekvő magyar pénzintézet – ismertették a pénzintézet vezetői
Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit Bankban
tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a bankrendszerben lévő
többi részesedését már felszámolta.
Robbanásszerű mérlegfőösszeg-növekedés
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén “zöldmezős” beruházásban létrehozott Gránit
Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank
2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és az
ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar pénzintézet
részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint
volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az
növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot. Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a
bank mára a hazai bankszektor leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik
évét nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az
első nyereséges évet.
A vezérigazgató fontolva haladna
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények
között “tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit. Rámutatott arra, hogy a banknak nincs
nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb
a bankrendszer átlagánál.
A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a digitális
csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják
le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket. Demján Sándor, a Gránit
Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a sikerekben játszott szerepét
hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az elsődleges dolga, hogy hitelezzen, hanem hogy
megőrizze a betétesek pénzét”.

Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok ellenére
is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek
nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni – fogalmazott.
Irány a BÉT?
A Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei bevezetésével tervezi
előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva vezérigazgató a
pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű dátumaként. Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres
gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész
megvásárlásával.
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156 milliós nyereséggel zárt a Gránit Bank
Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank,
ismertették a pénzintézet vezetői csütörtökön Budapesten, évértékelő
sajtótájékoztatójukon. A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt
mondta, hogy az állam a Gránit Bankban tartott 49 százalékos részesedését meg fogja
tartani azután is, hogy a bankrendszerben lévő többi részesedését már felszámolta.
A Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni
eredményt ért el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte
induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét. A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és
garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint volt, amiből a vállalati hitelek közel
43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az növekedési hitelprogram (nhp)
keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén meghaladta a 110 milliárd
forintot.
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A Gránit Bank az év bankja, Hegedűs Éva az év
vezérigazgatója
K. B. / 2015.04.09., csütörtök 17:50 /

Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét
a Gránit Bank, a leggyorsabb ütemben növekvő magyar pénzintézet ismertették a pénzintézet vezetői csütörtökön budapesti
sajtótájékoztatójukon.
Az évértékelő rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy az elmúlt 2
év igazolta a kormány várakozását, és az állam a Gránit Bankban 2013 óta tartott 49 százalékos
részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a bankrendszerben lévő többi részesedését
értékesíteni kívánja a következő években.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb kiderült, nagy
visszahangot kiváltó szabálytalanságok ellenére is stabil. A magyarországi pénzügyi rendszer 26
ezer milliárd forint tőkét kezel, melynek csak egy töredékét érintik a szabálytalanságok. Sem az
intézményi, sem a lakossági betéteseknek nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat
korrigálni - fogalmazott.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén létrehozott Gránit Bank 2014-ben 183
millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank 2014 végére
142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forint mérlegfőösszegét.

Hegedűs Éva, Varga Mihály, Demján Sándor

A csütörtöki sajtótájékoztatón Hegedűs Éva a bank alelnök-vezérigazgatója úgy
fogalmazott: a válság megváltoztatta a bankolási szokásokat, ezért újszerű megoldásokra
volt/van szükség. Alkalmazkodni kell a változáshoz: a készpénz, a csekk, a bankkártya,
a mobilbankolás után a videó bankkal a Gránit Bank felvette a tempót. Hegedűs azt is
elárulta, hogy az új tendencia szerint 2020-ra már a banki tranzakciók és az értékesítés is
kétharmad részben digitális csatornákon keresztül történik majd.
A Business Worldwide szerint az év vezérigazgatójának választott Hegedűs Éva
elmondta, hogy 2017-re tervezik a pénzintézet részvényének tőzsdei bevezetését, mellyel
a további növekedés finanszírozása a cél.
Hegedűs szerint a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának köszönhetőek az elért sikerek. Mint mondta a
költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor
leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált.
A vezérigazgató rámutatott arra is, hogy a banknak nincs nem teljesítő hitele, a
hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb a
bankrendszer átlagánál.
Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese kijelentette: az évértékelő
számai alapján elégedett. Majd elmondta: az is siker, hogy a bank már fennállásának
negyedik évét nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik,
hetedik év végére teszi az első nyereséges évet.
A nagyvállalkozó emellett hangsúlyozta: egy banknak nem az az elsődleges dolga, hogy
hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét hozzátéve, hogy a magyar
lakosság pénzügyi nevelésre még mindig nagy szükség lenne.
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Jelentős nyereséggel zárt a Gránit Bank
2015. április 9., csütörtök 18:35 , forrás: MTI, szerző: MA

Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb
ütemben növekvő magyar pénzintézet – ismertették a bank vezetői csütörtökön Budapesten,
évértékelő sajtótájékoztatójukon.
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit
Bankban tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a
bankrendszerben lévő többi részesedését már felszámolta.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén „zöldmezős” beruházásban létrehozott
Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért
el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra, vagyis közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd
forint mérlegfőösszegét.
A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és
az ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar pénzintézet
részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését.

Sikeres üzletpolitika
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel- és garanciaállomány) a múlt év végén 46,5 milliárd
forint volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt
a növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, hogy a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai
bankszektor leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét
nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci benchmark a hatodik, hetedik év végére teszi az első
nyereséges évet.
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci
körülmények között „tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit.
Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és
költség/bevétel mutatója is jobb a bankrendszer átlagánál.

Demján: A bank dolga az, hogy megőrizze a betétesek pénzét
A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban: megindult a
digitális csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton
bonyolítják le. Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket.
Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a
sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy „a banknak nem az az elsődleges dolga,
hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”.
Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei
bevezetésével tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva
vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű
dátumaként.

Varga: A magyar bankrendszer működése stabil
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres
gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész
megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok
ellenére is stabil, hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek
nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni – fogalmazott.
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A Gránit Bank sikere
Írta: zéta - 4/09/15 • Rovat: Gazdaság
Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb ütemben növekvő
magyar pénzintézet – ismertették a pénzintézet vezetői a mai közgyűlésüket követő évértékelő sajtótájékoztatójukon a
Westend Hilton Budapest City Tokaji termében.

A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
elmondta, hogy az állam a Gránit Bankban tartott 49
százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is,
hogy a bankrendszerben lévő többi részesedését már
felszámolta. A miniszter elmondta, az állam, a bank sikeres
gazdálkodását nyugtázva, 2013-ban lépett be a
részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész
megvásárlásával. Hangsúlyozta, hogy a magyar
bankrendszer működése a legutóbb felfedett
szabálytalanságok ellenére is stabil, hiszen a magyarországi
pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a
szabálytalanságok ennek csak töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek nincs okuk
aggodalomra, a rendszer képes a hibákat korrigálni – fogalmazott a miniszter.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén zöldmezős beruházásban létrehozott Gránit Bank 2014-ben
183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra,
közel hússzorosára növelte induló, hétmilliárd forint mérlegfőösszegét. A tevékenységét új banki termékek bevezetésére,
a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és az ügyfelek kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére
összpontosító magyar pénzintézet részvényének tőzsdei bevezetésével tervezi finanszírozni további növekedését. A
bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint volt, amiből a
vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből húszmilliárd forint volt az növekedési hitelprogram keretében
folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén meghaladta a 110 milliárd forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor leggyorsabban
növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci benchmark a
hatodik, hetedik év végére teszi az első nyereséges évet. Hegedűs Éva alelnök-vezérigazgató a konzervatív
kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz
globális és hazai piaci körülmények között tiszta lappal indult bank elmúlt években elért sikereit. Rámutatott: a banknak
nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és költség/bevétel mutatója is jobb a
bankrendszer átlagánál. A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a
digitális csatornák térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják le.
Mindez újszerű megoldások bevezetésére ösztönzi a pénzintézeteket.
Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a sikerekben játszott
szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy a banknak nem az az elsődleges dolga, hogy hitelezzen, hanem hogy
megőrizze a betétesek pénzét. Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye
tőzsdei bevezetésével tervezi előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva
vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók függvényében 2017-et nevezte meg a kibocsátás valószínű dátumaként.

Népszava II.

Bennmarad az állam a Gránit
Bankban
Népszava-MTI információ|2015. ápr 10. 05:24
A hetedik évtől vártak a tulajdonosai nyereséget a Gránit Banktól, de már tavaly, alapításának
negyedik évében profitot hozott a pénzintézet. Talán ennek is betudható, hogy Varga Mihály,
gazdasági miniszter, bejelentette, bár az EBRD-vel kötött megállapodás alapján 3 éven belül
privatizálják az állami tulajdonba került pénzintézeteket, ez nem érvényes a Gránit Bankban
meglévő 49 százalékos állami tulajdonrészre.
A Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el.
A bank tavaly év végére 142 milliárd forintra, majd hússzorosára növelte induló, 7 milliárd forintos
mérlegfőösszegét. Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív
üzletpolitikának a sikerekben játszott szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy “a banknak nem az az
elsődleges dolga, hogy hitelezzen, hanem hogy megőrizze a betétesek pénzét”. Bejelentette, hogy a
Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei bevezetésével tervezi
előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Erre a tervek szerint 2017-ben kerülhet
sor.
A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint
volt, amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az
növekedési hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén
meghaladta a 110 milliárd forintot.
Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor
újításokra összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények
között “tiszta lappal” indult bank elmúlt években elért sikereit. A vezérigazgató közölte, a banknak nincs
nem teljesítő hitele, a hitel-betét állomány aránya 50 százalék alatti, és költség-bevétel mutatója is jobb
a bankrendszer átlagánál. Hegedűs hangsúlyozta, a digitális csatornák térnyerésével hamarosan a
tranzakcióknak már legalább kétharmadát digitális úton hajtják végre.

Blikk.hu

Nyereséggel zárt a Gránit Bank
2015-04-10 06:00:00

Nyereséggel zárta 2014-et, fennállása negyedik teljes üzleti évét a Gránit Bank, a leggyorsabb
ütemben növekvő magyar pénzintézet - ismertették a pénzintézet vezetői csütörtökön Budapesten,
évértékelő sajtótájékoztatójukon.

A 2010 közepén âzöldmezősâ beruházás keretében

létrehozott Gránit Bank 2014-ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni
eredményt ért el. A bank 2014 végére 142 milliárd forintra, közel hússzorosára növelte induló, 7 milliárd
forint mérlegfőösszegét.
MTI

Budapest Business Journal

Granit Bank’s assets climb to HUF 142
bln
Hungary AM
Friday, April 10, 2015, 8:55 AM CET

Gránit Bank, established nearly five years ago by construction industry magnate
Sándor Demján to help troubled Hungarian SMEs, ended 2014 with total assets of
HUF 142 bln, the bankʼs management announced yesterday, Hungarian news
agency MTI reported.
Gránit booked after-tax profit of HUF 156 mln in 2014.
Stock of client loans amounted to HUF 46.5 bln by
year-end. Corporate loans approached HUF 43 bln
and included HUF 20 bln in cheap financing from the
National Bank of Hungaryʼs Funding for Growth
Scheme.

Demján said that financing for the bankʼs expansion will be derived from a planned listing
of its shares. The state currently has 49% stake in Gránit Bank, which it acquired in 2013.

VS.hu
A KORMÁNY 30 MILLIÓIG KÁRTALANÍTANÁ A BRÓKERBOTRÁNY KÁROSULTJAIT
Varga Mihály gazdasági miniszter a Gránit Bank éves közgyűlése után bejelentette,
hogy a kormány támogatja a jegybank javaslatát, amely a befektetők nagyobb
védelméről szól. A Gránit Bank alapító-tulajdonosa, Demján Sándor is egyetért a
befektetők védelmével, csak nehogy a végén visszamenőleges hatály és
bizalomvesztés legyen.
„Bárki ígéri is a legmagasabb kamatot, ne higgyenek neki” – Demján Sándor szerint ez a
tanulsága az elmúlt hetek brókerbotrányainak. Az üzletember, aki a Gránit Bank éves
közgyűlése után tartott sajtótájékoztatót, azt mondta: az ilyen és ehhez hasonló ígéretek
általában csődhöz vezetnek. Szerinte a felügyeletnek is fel kellett volna tűnnie, hogy
bizonyos cégek extra feltételeket ígérnek a befektetőknek, és figyelmeztetnie kellett volna
az embereket, hogy a befektetés gyanús, ne tárgyaljanak az adott vállalattal.
Próbáljunk a botrányból előnyt kovácsolni!
– ezt a Gránit Bank 49 százalékos tulajdonosát, az államot képviselő Varga Mihály
gazdasági miniszter mondta, majd gyorsan hozzátette: a versenyt nem szabad korlátozni
a piacon, neki mint betétesnek az az érdeke, hogy a pénze kamatozzon.
Arra az újságírói kérdésre, hogy a felügyelet helyesen járt-e el, amikor tavaly
novemberben 70 milliárd forint értékű kötvény kibocsátására adott engedélyt a Quaestor
kötvénykibocsátó cégének, a Quaestor Hrurira Kft.-nek, Varga Mihály azt válaszolta:
az elmúlt 20 évben gazdasági miniszterként megtanultam, hogy egy gazdasági
miniszternek a jegybanki függetlenséget semmilyen formában nem szabad sértenie,
köszönöm a kérdést.
A miniszter a brókercégek csődjét úgy értékelte: egy pénzügyi rendszerben mindig
előfordulhatnak problémák, most is ez történt, de a rendszer összességében stabil, a
befektetőknek nincs okuk aggódni.
Mindenesetre a kormány támogatja az MNB javaslatát, hogy 20 ezerről 100 ezer euóra
(azaz kb. 30 millió forintra) emelkedjen a kártalanítás összege a Befektető-védelmi

Alapnál. Európában nem szokatlan ez az összeg, a miniszter Spanyolországot említette
példaként. A jegybank kedden jelentette be, hogy törvényt módosítana, és ennek
részeként összevonná az Országos Betétbiztosítási Alapot és a Befektető-védelmi Alapot
is.
A kormány saját pénzügyi javaslatcsomagot is készített, ennek része a felügyeleti
működés szigorítása, az ellenőrzések sűrítése és hatékonyabbá tétele. A javaslatról
tegnap tárgyaltak, hamarosan be is nyújtják a parlamentnek – mondta Varga Mihály,
hozzátéve: reméli, hogy a törvényjavaslat-csomag segít abban, hogy a visszaéléseket a
felügyelet időben fel tudja tárni, és meg tudja szüntetni.
Demján Sándor erre úgy reagált: támogatja a kormány ötletét, azt azonban előrebocsátja,
hogy a Vállalkozók Országos Szövetségének elnökeként biztosan nem fog egyetérteni
azzal, hogy a javaslatot esetleg visszamenőleges hatállyal szavazzák meg a
parlamentben, mert szerinte az újabb bizalomvesztést jelentene.
Mindenki elgondolkodik a jövőben, kire bízza a pénzét
– jegyezte meg az üzletember, aki szerint hihetetlen nyomás nehezedik a bankokra,
hogy hitelezzenek, miközben ma egy banknak nem a hitelezés, hanem az volna az
elsődleges célja, hogy megőrizze a betétesek pénzét. Ez nem könnyű, mert akinek
pénze van, az nem betétben tartja, hanem tőzsdére, esetleg befektetési alapba
viszi. Ebben Demján Sándor szerint szerepet játszhat az is, hogy a bankok nem
népszerűek, és sokszor a politika áldozatai.

Híradó.hu (+képek)
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Nyereséggel zárta fennállása negyedik évét a Gránit Bank
Forrás: MTI | 2015. 04. 09. 14:49:00

A kedvező mérleget a pénzintézet vezetői ismertették Budapesten, évértékelő
sajtótájékoztatójukon. Mint mondták, a Gránit Bank a leggyorsabb ütemben növekvő
magyar pénzintézet .
A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állam a Gránit
Bankban tartott 49 százalékos részesedését meg fogja tartani azt követően is, hogy a
bankrendszerben lévő többi részesedését már felszámolta.
A bank vezetőinek tájékoztatása szerint a 2010 közepén "zöldmezős" beruházásban létrehozott Gránit Bank 2014ben 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A bank 2014 végére 142
milliárd

forintra,

közel

hússzorosára

növelte

induló,

7

milliárd

forint

mérlegfőösszegét.

A tevékenységét új banki termékek bevezetésére, a digitális bankolási csatornák elterjesztésére és az ügyfelek
kényelmét szolgáló új banki megoldások fejlesztésére összpontosító magyar pénzintézet részvényének tőzsdei
bevezetésével

tervezi

finanszírozni

további

növekedését.

A bank ügyfelekkel szembeni kitettsége (hitel és garancia állomány) a múlt év végén 46,5 milliárd forint volt,
amiből a vállalati hitelek közel 43 milliárd forintot tettek ki, ebből 20 milliárd forint volt az növekedési
hitelprogram (nhp) keretében folyósított hitelösszeg. A betétállomány az év végén meghaladta a 110 milliárd
forintot.
Közölték, a költséghatékony, direkt banki modell bevezetésével a bank mára a hazai bankszektor leggyorsabban
növekvő szereplőjévé vált. Már fennállásának negyedik évét nyereséggel zárta, miközben az átlagos piaci
benchmark

a

hatodik,

hetedik

év

végére

teszi

az

első

nyereséges

évet.

Hegedűs Éva vezérigazgató a konzervatív kockázatkezelésre, a biztonságra törekvő, ugyanakkor újításokra
összpontosító üzleti politikának tulajdonította a nehéz globális és hazai piaci körülmények között "tiszta lappal"
indult

bank

elmúlt

években

elért

sikereit.

Rámutatott: a banknak nincs nem teljesítő hitele, a hitel/betét állomány aránya 50 százalék alatti, és
költség/bevétel

mutatója

is

jobb

a

bankrendszer

átlagánál.

A vezérigazgató szerint új tendencia körvonalazódik a pénzügyi szolgáltatásokban, megindult a digitális csatornák

térnyerése, hamarosan a tranzakcióknak már mintegy kétharmadát digitális úton bonyolítják le. Mindez újszerű
megoldások

bevezetésére

ösztönzi

a

pénzintézeteket.

Demján Sándor, a Gránit Bank legnagyobb magánrészvényese a konzervatív üzletpolitikának a sikerekben játszott
szerepét hangsúlyozva rámutatott, hogy "a banknak nem az az elsődleges dolga, hogy hitelezzen, hanem hogy
megőrizze

a

betétesek

pénzét".

Bejelentette, hogy a Gránit Bank a biztató növekedési kilátások tükrében részvénye tőzsdei bevezetésével tervezi
előteremteni a terjeszkedés finanszírozásához szükséges tőkét. Hegedűs Éva vezérigazgató a pénzpiaci kondíciók
függvényében

2017-et

nevezte

meg

a

kibocsátás

valószínű

dátumaként.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, az állam, a bank sikeres gazdálkodását
nyugtázva, 2013-ban lépett be a részvényesek közé 49 százalékos tulajdonrész megvásárlásával.
Hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer működése a legutóbb felfedett szabálytalanságok ellenére is stabil,
hiszen a magyarországi pénzügyi rendszer 26 ezer milliárd forint tőkét kezel, és a szabálytalanságok ennek csak
töredékét érintik. Sem az intézményi, sem a lakossági betéteseknek nincs okuk aggodalomra, a rendszer képes a
hibákat korrigálni - fogalmazott.

Népszabadság Online

Demján Sándor érdekeltsége lett a
leggyorsabban növekvő bank
Működésének negyedik évére nyereségessé vált a Demján Sándorhoz köthető
Gránit Bank – hangzott el a hitelintézet eredményeiről szóló sajtótájékoztatón. A
pénzintézet tavaly 183 millió forint adózás előtti és 156 millió forint adózás utáni
nyereséget termelt. A bank mérlegfőösszege az elmúlt évben jelentősen
megugrott, hiszen elérte a 142 milliárd forintot, míg 2013-ban még 72,9 milliárd
forintot mutattak ki az éves beszámolóban. Ezzel itthon a leggyorsabban növekvő
pénzintézet lett a Gránit Bank – jelezték a társaság vezetői. A hitelintézet
fejlődése egyébként az állam számára sem mellékes, miután a kormány 2013-ben
úgy döntött, hogy egy 2,6 milliárd forintos tőkeemeléssel megszerzi a Gránit
Bank 49 százalékát.
A számokat ismertetve Hegedűs Éva vezérigazgató kifejtette: ma már a Gránit
Bankot a közepes méretű hazai pénzintézetek között tartják számon. E mögött az
húzódik meg, hogy év végén már több mint 14 ezer ügyfélnek nyújtottak
pénzügyi szolgáltatást, ennek az állománynak mintegy 70 százaléka
magánszemély. A vezérigazgató jelezte, hogy a betétállomány meghaladta a 112
milliárd forintot, míg az ügyfelekkel szembeni kitettség – a hitel- és
garanciaállomány – a múlt év végére 46,5 milliárd forintra rúgott. A konzervatív
pénzügyi politika eredménye, hogy a banknak lényegében nincs problémás, nem
teljesítő hitele. A tervek szerint a Gránit Bank erre az évre hitelkihelyezésben 19
százalékos, míg az betétnövekedésben 29 százalékos fejlődést tervez.
A Gránit Bank a napokban két díjat is elnyert, miután az angol The European
gazdasági magazin 2014-ben az „Év bankja" díjat adta Magyarországon a
Gránitnak. Ezenfelül az ugyancsak angol Business Worldwide „Az év
vezérigazgatója" címmel tüntette ki Hegedűs Évát.
Demján Sándor mint a hitelintézet legnagyobb magánbefektetője kifejtette: a
számok alapján elégedett. Hozzátette azonban, hogy a politika és a közvélemény

elvárásaival és nyomásával ellentétben egy banknak nem az az elsődleges célja,
hogy hitelezzen, hanem hogy a betétesek pénzét megőrizze.
Jelezte, amikor a Gránit Bankba betették a pénzüket, akkor a hetedik évre
számoltak eredményes működéssel, az azonban örömteli, hogy ez már a
negyedik évben megtörtént.
Demján Sándor a tervekkel kapcsolatban jelezte, hogy egyértelmű szándékuk a
tőzsdei megjelenés, s az így befolyó tőkét a növekedésre szeretnék fordítani. Arra
a kérdésre, hogy ez mikorra történhet meg, Demján Sándor úgy jelezte, hogy
valószínűleg 2017-ben.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, mint az állam képviselője szerint a
számok igazolták a várakozásaikat, s arról is tanúskodnak, hogy egy induló bank
is eredményes tud lenni a piacon. Kijelentette: a magyar kormány februárban
aláírt az EBRD-vel egy megállapodást, amelyben vállalta, hogy három éven belül
eladja meghatározó banki részesedéseit. Ez alól a Gránit Bank kivételt jelent, ezt
az üzletrészt nem kívánja piacra dobni az kormány – jelentette ki.

Stabil a magyar pénzügyi szektor
- Az elmúlt hetekben, hónapokban történtek azt mutatják, hogy szigorúbbá kell
tenni a hazai pénzügyi szektorban az ellenőrzést – hangsúlyozta Varga Mihály.
Ennek érdekében tegnap elfogadta a kormány a vonatkozó törvénycsomagot,
amelyet hamarosan a parlament elé terjesztenek. Mindezektől függetlenül a
nemzetgazdasági miniszter kijelentette: a magyar bankszektor minden területen jól
működik, megfelelő tőkeellátottsága van, s stabil. Összesen 26000 milliárd forint
értékű eszközt kezel, ahol gondok voltak, az egy kicsiny kör csupán. Véleménye
szerint a most beterjesztett csomag arra lesz alkalmas, hogy az elmúlt időszakban
nyilvánosságra kerül csalásokat már olyan korai szakaszban kiderítsék, hogy azok
ne növekedjenek ekkora méretűvé. Ennek a törvénycsomagnak a része lesz, hogy a
BEVA biztosítását 20 ezer euróról 100 ezer euróra növeljék. Ezzel a tervvel Demján
Sándor egyetértett, ám jelezte: csak abban az esetben, ha az nem visszamenőleges
hatályú.

