
jednym z największych graczy na rynku kre-
dytów hipotecznych i ma szansę odgrywać
podobną rolę na rynku kredytów konsu-
menckich. Sieć dystrybucji mBanku, ze
względu na specyfikę działania, nie ma swo-
jego odpowiednika w bankowości detalicz-
nej, dlatego musiała być budowana samo-
dzielnie. Przykład rozwoju mKiosku, aż do

wersji, która może być uznana za innowację, pokazuje zdolność zespołu do
poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań na każdym polu działania.
Projekt udoskonalenia mKiosku, przeprowadzony w oparciu o metodolo-
gię HumanCentered Design firmy IDEO, był samw sobie nowatorskim po-
dejściem do wyzwań biznesowych.

Autorem projektu nowego kiosku był zespół mBanku.Właśnie takiemu
podejściu do rozwiązania problemu należy zawdzięczać niewątpliwy suk-
ces tego przedsięwzięcia. To przykład, że procesu poszukiwania innowacji
można się nauczyć, a następnie skutecznie go zrealizować. Kilka lat później
podobny projekt został zrealizowany w BRE Banku, gdzie w podobnym pro-
cesie poszukiwania najlepszych rozwiązań powstały projekty stołówki pra-
cowniczej i zagospodarowania Atrium, najbardziej reprezentacyjnej części
siedziby banku.

Outsider na podium

Po dwóch latach działalności, kiedy mBank zdobył 330 tysięcy klientów
i 1,7 miliarda złotych depozytów – a liczba użytkowników bankowości in-
ternetowej w Polsce w tym czasie wzrosła 22 razy osiągając próg 1,2 miliona
na koniec 2002 roku – stało się oczywiste, że nie jest to zjawisko niszowe.
Udział mBanku w rynku bankowości internetowej utrzymywał się stale na
poziomie ok. 30 procent, więc wszystko wskazywało na to, że bank interne-
towyma szansę stać się bankiemmasowym.W kolejnych latachmBank po-
twierdził swoje aspiracje, by stać się jednym z największych bankóww kra-
ju. W 2003 roku miał już 542 200 klientów a wzrost ich liczby przyspieszył
w kolejnych latach.W 2004 rokumBank osiągnął poziom 759 600 klientów,
a w 2005 roku przekroczył pierwszymilion. Przez cały ten okres był najszyb-
ciej rosnącym polskim bankiem detalicznym; co czwarty nowy klient tutaj
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otwierał swóje konto osobiste. W 2008 ro-
ku przekroczony został próg 2 milionów
klientów, a już w 2010, dzięki ekspansji na
rynek Słowacji i Czech, liczba klientów osią-
gnie 3 miliony. Fenomenalnym osiągnię-
ciem mBanku jest utrzymanie wzrostu
tempa akwizycji klientów przez kolejne
osiem lat z rzędu. W ostatnim, rekordowym, 2008 roku bank pozyskiwał
średnio miesięcznie ponad 30 tysięcy klientów. Niezwykłe jest to, że więk-
szość klientów jest pozyskiwana poprzez własną stronę internetową i por-
tale współpracujące z mBankiem.Wielkość akwizycji klientów poprzez In-
ternet na koniec kolejnych lat kształtowała się narastająco w zestawieniu
z łączną liczbą klientów, pozyskanych w danym roku.
 2001 rok: 88 tysięcy – 62 procent
 2004 rok: 582 tysiące – 76 procent
 2007 rok: 1 milion 232 tysiące – 76 procent
 2008 rok: 1 milion 465 tysięcy – 72 procent.

W 2008 roku przekroczony zo-
stał próg 2 milionów klientów,
a już w 2010, dzięki ekspansji
na rynek Słowacji i Czech, licz-
ba klientów osiągnie 3 miliony.

Liczba klientów mBanku (w tys.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6.2010

mBank razem 9,3 140 330 540 760 1020 1290 1650 2280 2690 2880

Polska 9,3 140 330 540 760 1020 1290 1630 2040 2300 2436

Czechy 17,5 190 290 330

Słowacja 6,3 60 100 120



Poziom akwizycji przez Internet jest imponująco wysoki. Niewielki spadek
w ostatnich latach wiąże się ze wzrostem sieci placówek naziemnych i obec-
ności w świecie rzeczywistym.

Największą siłę przyciągania miało przez cały miniony okres eKonto –
rachunek osobisty, prosty w obsłudze, najtańszy na rynku. Ma wiele zalet,
ale największą jest integracja wszystkich pozostałych produktów i usług fi-
nansowych. Udoskonalane przez cały czas, nie miało sobie równych na ryn-
ku. eKonto ucieleśnia misję mBanku: maksimum korzyści i wygoda. Kon-
to prowadzone jest za darmo, przelewy i karta debetowa do rachunku są bez-
płatne, podobnie jak wypłaty z wybranych sieci bankomatów w Polsce
i wszystkich za granicą. W ostatniej dekadzie wiele banków w Polsce i na
świecie, by sprostać konkurencji cenowej niskokosztowych banków inter-
netowych, wprowadziło podobne oferty lub obniżyło radykalnie opłaty za
korzystanie z kont osobistych.

Ale banki te, mając znacznie wyższą bazę kosztową i coraz mniej alter-
natywnych przychodów, w końcu zostają zmuszone do wprowadzenia z po-
wrotem zniesionych opłat i prowizji. Tak było w Polsce z ofertą wchodzą-
cego na rynek banku Alior. Podobnie PKO BP, największy polski detalista,
znacznie podwyższył opłaty w ostatnim okresie. Z bezpłatnych rachunków
dla klientów indywidualnych zmuszone są rezygnować największe banki
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amerykańskie i europejskie, a wynika to
z faktu, że coraz trudniej znaleźć środki na
krzyżowe subsydiowanie nierentownych
produktów. Tymczasem oferta banku inter-
netowego wynika z niskich kosztów ogólnych na klienta oraz samoobsługi
w kanałach zdalnych, głównie w Internecie, która uzasadnia bezpłatną ofer-
tę konta osobistego.

eKonto jest centrum świata finansów klienta indywidualnego. Bezpośred-
nio stąd może on zarządzać swoimi wszystkimi aktywami, optymalizować
przepływy gotówkowe, inwestować w fundusze i na giełdzie, dokonywać bez-
piecznych płatności e-commerce, regulować wszelkie zobowiązania, zacią-
gać i spłacać kredyty oraz ubezpieczyć się najkorzystniej na rynku. Dodat-
kowo konto jest zintegrowane z rachunkiem firmowym, co dlamikroprzed-
siębiorstwma zasadnicze znaczenie. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszystko
to można robić 24/7/365 z każdego miejsca na świecie.

mBank zmienił spojrzenie wielu klientówwPolsce na oszczędzanie. Kon-
to oszczędnościowe w tradycji polskiej miało zbliżone parametry do prze-
chowywania pieniędzy „pod materacem” lub w „pończosze”, bo przynosi-
ło symboliczne przychody odsetkowe. Różnica polegała głównie na tym, że
pieniądze w banku były bezpieczne. eMax zrewolucjonizował rynek
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w dwóch aspektach: zaoferował oprocento-
wanie porównywalne z lokatami termino-
wymi i zapewnił nieograniczony dostęp do
pieniędzy, wydając posiadaczom konta kar-
ty debetowe. Karty debetowe umożliwiają
dostęp do gotówki poprzez sieć bankoma-
tów, a dodatkowo pozwalają na płatności
bezgotówkowe we wszystkich punktach
akceptujących Karty płatnicze. mBank
uwolnił pieniądze, które pracują na wyso-

kich stopach procentowych, niezależnie od wpłaconej kwoty. Strategia po-
zyskiwania depozytówmBanku była całkowicie podporządkowana oszczęd-
nościom składanym przez klientów na rachunkach eMax. Co więcej, odci-
snęła swoje piętno na zmianie struktury depozytów klientów indywidualnych
w Polsce, bowiem inne banki, głównie ING Bank, były zmuszone wprowa-
dzić podobne produkty lub zmodyfikować istniejące. Skorzystali na tym
klienci otrzymując znacznie lepsze oprocentowanie i wolność dysponowa-
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nia pieniędzmi. Obecnie blisko połowa oszczędności gospodarstw domo-
wych to depozyty na żądanie; wobec 21 procent w 2000 roku.Wielkość środ-
ków klientów na kontachmBanku rosła w tempie Internetu.Wokresie 2002–
2005, kiedy wielkość depozytów w bankach spadała, wmBanku wzrosła o 2
miliony 250 tysięcy. W połowie 2010 roku poziom depozytów osiągnął 13
milionów 973 tysiące złotych i 3,5 procenta udziału w rynku. W ciągu 10
lat mBank stał się jednym z potentatów na rynku depozytów w Polsce. Ja-
ko jeden z niewielu banków charakteryzuje się strukturalną nadwyżką de-
pozytów nad kredytami. Stawia go to w komfortowej pozycji na rynku zdo-
minowanym przez ograniczoną płynność i walkę o przyciągnięcie oszczęd-
ności klientów indywidualnych, które są głównym źródłem finansowania
akcji kredytowej (kredyty walutowe są, z założenia, finansowane pożyczka-
mi od instytucji finansowych w tej samej walucie).

Kredyty hipoteczne stały się strategicznymproduktemmBankuw następ-
stwie wykorzystania ekspertyzy oceny ryzyka kredytowego, zbudowanej
w równolegle tworzonymMultiBanku i dopasowania sprzedaży do możli-
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wości banku internetowego, który nie posiada tradycyjnych oddziałów ban-
kowych. Koncepcję systemu sprzedaży stworzył Krzysztof Tworus, inżynier
elektronik z firmy będącej operatorem telefonii komórkowej, który dołączył
do nas we wczesnym okresie realizacji projektu. Sprzedaż była realizowana
przez pracownikówmBanku (sieć własna), agentów na wyłączność oraz po-
średników kredytowych. Kanałami sprzedaży, podporządkowanymi sieci
własnej, były najprzeróżniejsze miejsca w sieci i call center, skąd informa-
cja o zainteresowaniu klientów trafiała drogą elektroniczną do pracowni-
kówmBanku, odpowiedzialnych za sprzedaż kredytów hipotecznych (zob.
schemat konwersja leadów).

Wszyscy pracowali w systemie prowizyjnym, inaczej premiowana była
sprzedaż własna (kontakt w klientem od początku do końca procesu) a ina-
czej konwersja z innych źródeł. Konwersja zewnętrzna dostarczała dane oso-
bowe klienta zainteresowanego produktem hipotecznym lub nawet komplet
dokumentów transakcji.

Proces sprzedaży, wieńczony podpisem umowy kredytowej, był zawsze
kończony w sieci sprzedaży własnej: Centrum Finansowym lub mKiosku.
Doradcy sieci własnej nie posiadali stałychmiejsc pracy, spotykali się z klien-
tami w części front office nielicznych placówekmBanku. Praca własna, po-
legająca na kompletowaniu dokumentów, wypełnianiu wniosków, itp. od-
bywała się na powierzchni back office przy wykorzystaniu „gorących biu-
rek” tj. powierzchni wykorzystywanej wspólnie z innymi pracownikami. Dla
zapewnienia wysokiej efektywności i jakości działania wykorzystuje się spe-
cjalny programmQuality jako metody kontroli i podnoszenia jakości oraz
utrzymywania założonych standardów obsługi. Standardy obsługi klientów
i jakość przygotowywanej dokumentacji obejmowały między innymi kwe-
stie ubioru, rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej, czas odpowie-
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dzi na zapytania mailowe klientów, aktywną sprzedaż innych produktów
mBanku oraz jakość dostarczanej dokumentacji kredytowej.

Skuteczność tej metody opierała się na bezpośrednim przełożeniu jako-
ści obsługi Doradcy na jego wynagrodzenie prowizyjne. W tym celu stwo-
rzono 5 lig jakości. Obecność w każdej z nich skutkowała zastosowaniem
odpowiedniego mnożnika do wartości faktury Doradcy.Współczynniki te
zawierały się w przedziale d 1,2 do 0,85. W każdymmiesiącu oceniane by-
ły: wiedza produktowa Doradcy, opinia klientów o jego pracy, jakość doku-
mentów dostarczanych doDepartamentu Kredytów, prawidłowość rejestra-
cji wniosków w systemach elektronicznych Banku oraz liczba reklamacji.

Oprócz własnej sieci sprzedaży, istotną rolę w sprzedaży kredytów hipo-
tecznych spełniali pośrednicy kredytowi, którzy w Polsce spełniają bardzo
ważną rolę. Dla wielu z nichmBank był preferowanym partnerem ze wzglę-
du na przejrzyste procesy i szybkość realizacji. Aplikacja sprzedaży kredy-
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tów, działająca na platformie internetowej, jest połączona interfejsem z sys-
temem informatycznym banku, co zapewnia bezpośredni wgląd w przebieg
procesu realizacji wniosku. Udział pośrednikóww sprzedaży ogółemwyno-
sił ok. 50 procent.

W programie mPlan mBank oferuje pięć rodzajów kredytów hipotecz-
nych, które zaspokajają wszystkie potrzeby związane z zakupem mieszka-
nia lub budową domu. Dodatkowo kredyt zabezpieczony posiadanymi nie-
ruchomościami (pożyczka hipoteczna)może zastąpić wszystkie inne potrze-
by kredytowe optymalizując koszt pozyskania środków, bowiem z zasady jest
on tańszy niż każdy inny rodzaj kredytu. Udział kredytów hipotecznych
w portfelu kredytów mBanku jest dominujący i wynosi ponad 80 procent.

mBank stał się w krótkim czasie jednym z czołowych banków w Polsce
pod względem wolumenu sprzedanych kredytów hipotecznych. Jego
udział w rynku w okresie hossy wynosił blisko 7 procent. Konkurował „w ro-
dzinie” z powodzeniem z MultiBankiem, który się w tej dziedzinie specja-
lizował, co skutkowało w sumie niezwykłą skutecznością sprzedaży, gdzie
obie marki BRE Banku razem ustępowały tylko PKO Bank Polski. To nie-
zwykłe osiągnięcie dla internetowego banku w obszarze, który wydawało-
by się jest zarezerwowany dla banków posiadających rozbudowaną sieć od-
działów. mBank oferuje i sprzedaje z sukcesem różne rodzaje kredytów,
w tym bardzo popularny kredyt odnawialny (linia kredytowa w eKoncie),
kredyt w karcie kredytowej, kredyt gotówkowy i samochodowy oraz kredyt
na zakup akcji na giełdzie (mEmisja).
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Kredyty konsumenckie oferowane były w ograniczonym zakresie klien-
tommBanku od samego początku. Kredyty gotówkowe weszły do sprzeda-
ży na szerszą skalę późno, bo dopiero po siedmiu latach. Ich gwałtowny
wzrost w 2008 roku był efektem rozwoju kiosków i mPoków oraz podjęcia
intensywnej współpracy z pośrednikami, kiedy inne banki w obawie przed
skutkami kryzysu zahamowały współpracę z pośrednikami, którzy dostar-
czają kredyty niższej jakości niż sieć własna. Zahamowanie akcji kredyto-
wej w 2009 roku jest związane z kryzysem finansowym, pogorszeniem ja-
kości portfela kredytów konsumenckich, zachwianiem płynności na rynku
finansowym i ograniczeniami kapitałowymi.

Klienci mBanku

Wczorajsze dane na temat oczekiwań i doświadczeń klientów to jedynie historia.
Dzisiejsze wiadomości na temat oczekiwań i doświadczeń klientów

to jutrzejsze zyski.
J. Robinson

Największym skarbemmBanku są jego klienci. To niezwykle aktywna ży-
ciowo i zawodowo, wymagająca grupa relatywnie młodych i doskonale wy-
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kształconych ludzi. Aż 72 procent z nichma poniżej 35 lat, a 67 procent klien-
tów to absolwenci wyższych uczelni; w zdecydowanej większości to miesz-
kańcy dużych miast.
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Typowy klient mBanku to:
Mężczyzna (64 procent)
Wiek: ok. 25–30 lat
Mieszkaniec dużego miasta (pow. 200 tys.)
Dobrze wykształcony
Otwarty i aktywny życiowo
Mający pozytywny stosunek do nowych technologii
Posiadający telefon komórkowy
Korzystający z Internetu
Ceniący sobie wygodę i czas
Świadomy swoich potrzeb
Samodzielny – „Self directed” (kieruje swoim życiem, sam o sobie decydu-
je, nie potrzebuje doradztwa, decyzje podejmuje na bazie racjonalnych prze-
słanek).



Klienci mBanku to wyzwanie i ogromy
potencjał komercyjny, jeśli bank potrafi ich
utrzymać a następnie zaspokoić ich zmie-
niające się z wiekiem potrzeby finansowe. Są
średnio znaczniemłodsi, nieporównywalnie
lepiej wykształceni, doskonale posługujący
się nowoczesną technologią i bardziej skłon-
ni do korzystania z innowacyjnych produk-
tów bankowych aniżeli klienci innych, tra-
dycyjnych banków. Są na początku cyklu życia klienta bankowego, z każdym
rokiem ich wartość komercyjna dla banku jest większa.

Wraz z upływem czasu stają się bardziej zamożni, a tym samym rośnie
ich wiarygodność kredytowa. Pojawia się wtedy zapotrzebowanie na kredy-
ty hipoteczne i inne wyrafinowane produkty bankowe. Zakres relacji z ban-
kiem wzrasta pozwalając na zwiększenie przychodów i rentowności. Jeśli
bank potrafi sprostać wymaganiom swoich klientów, to obie strony na tym
korzystają, w efekcie zwiększa się lojalność klientów i rentowność banku.
Gdyby zestawić cechy bazy klientów mBanku i bazy klientów banków tra-
dycyjnych to widać zasadnicze różnice. Klienci mBanku mają nie tylko in-
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ny styl życia, ale także niepodobny do klientów banków tradycyjnych pro-
fil korzystania z usług bankowych. Przychodzą do banku trzy razy częściej
niż klienci banków tradycyjnych, na szczęście logując się tylko do systemu
transakcyjnego. Dwa razy częściej korzystają z posiadanych kart płatniczych,
ograniczając wykonywanie transakcji gotówkowych dominimum.W 2008
roku 250 tysięcy klientów logowało się do banku przeciętnie co dnia.Wśród
klientówmBanku dominują grupa tzw. Samodzielnych (self-directed), któ-
rzy sami podejmują decyzje finansowe, poszukują najlepszych produktów
i cen, a w bezpośrednich kontaktach z bankiem cenią informacje, konku-
rencyjne ceny, szybkość oraz łatwość zarządzania produktami, z których ko-
rzystają. Pewne zdziwienie mogą budzić wyniki analizy cech polskich kon-
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sumentów produktów finansowych, która raczej nieoczekiwanie pokazuje,
że są oni znacznie bardziej samodzielni niżWłosi i Francuzi, a nawet lepiej
się prezentują w tymwzględzie niż średnia w siedmiu krajach starej Unii Eu-
ropejskiej. To stanowi po części wyjaśnienie niezwykle szybkiego wzrostu
popularności bankowości internetowej w Polsce.



W ścisłej czołówce banków detalicznych

Zupełnie nieoczekiwanie niemożliwe stało sięmożliwe:mBank jest w 2010
roku jednym z największych banków detalicznych w Polsce, i internetowych
na świecie. W Polsce zajmuje trzecie miejsce w sektorze bankowym pod
względem liczby klientów mając prawie 10 procent udziału w rynku. Wy-
przedzają go tylko zasiedziałe giganty, PKOBank Polski oraz Pekao SA, któ-
ry powstał przed kilku lat jako efekt fuzji czterech banków komercyjnych.
Tempo wzrostu liczby klientów mBanku jest najwyższe w sektorze banko-
wym, co oznacza, że zmniejsza się dystans do liderów oraz zwiększa w sto-
sunku do banków zajmujących kolejne miejsca w rankingu, BZWBK, ING
Bank, Eurobank i BankMillenium.Wziąwszy pod uwagę różnice jakościo-
we bazy klientów mBanku w stosunku do
pozostałych konkurentów, to jego perspek-
tywy rozwoju są niezwykle optymistyczne.
Wśród banków Internetowych mBank zaj-
muje pod względem liczby klientów czwar-
te miejsce w Europie i piąte na świecie. Dla
porównywalności zestawienie obejmuje da-
ne na koniec 2008 roku, bowiem dla niektó-
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Zupełnie nieoczekiwanie
niemożliwe stało się możliwe:
mBank jest w 2010 roku
jednym z największych banków
detalicznych w Polsce,
i internetowych na świecie.



rych banków brak jest danychw okresie póź-
niejszym. To niebywałe, że w kraju, gdzie In-
ternet do niedawna był dobrem luksusowym
i penetracja odbiegała znacznie od średnich
europejskich i światowych dla krajów rozwi-
niętych, bank Internetowy zdobył tak dużą

popularność. mBank w istocie ma potencjał, by zagrozić w średnim okre-
sie największym graczom rynkowym, jak tylko zdoła utrzymać dotychcza-
sowe tempo wzrostu liczby klientów, depozytów i kredytów.
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WEuropie mBank jest znacznie mniejszy pod względem liczby klientów od
ING DiBa, który zajmuje trzecie miejsce wśród największych banków de-
talicznych wNiemczech, i niewiele ustępuje brytyjskiemu bankowi Egg, na-
leżącemu do Citi Group oraz hiszpańskiemu Unoe Bank, który jest praw-
nie niezależnym podmiotemw hiszpańskiej grupie bankowej Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA).W świetle publikowanych informacji, na świe-
cie mBank wyprzedza jeszcze ING Direct USA, który ustępuje pod wzglę-
dem liczby klientów tylko INGDiBa. Jak więc widać mBank przegrywa tyl-

Wśród banków Internetowych
mBank zajmuje pod względem
liczby klientów czwarte miejsce
w Europie i piąte na świecie.



ko z bankami Internetowymi z krajów znacznie większych od Polski, bar-
dziej rozwiniętych gospodarczo, co przejawia sięmiędzy innymi o wiele wyż-
szą penetracją Internetu w społeczeństwie i bankowości.

Na koniec dnia liczy się zysk

Zysk nie jest wyjaśnieniem, przyczyną czy racjonalną przesłanką zachowań
i decyzji biznesowych, lecz raczej testem ich zasadności.

Peter Drucker

Misja, wizja i strategia działania, o których tak wiele powiedziano wcze-
śniej na kartach tej książki, to dokumenty abstrakcyjne, pobudzające wy-
obraźnię, przyciągające uwagę i mobilizujące emocje wewnątrz organizacji.
Mają także istotne znaczenie w komunikacji z rynkiem i interesariuszami
zewnętrznymi: akcjonariuszami, dostawcami i bezpośrednim otoczeniem.
Określają kierunek i cel, często odległy w czasie i trudno osiągalny; uzasad-
niają, że warto mu poświęcić wiele uwagi i wysiłku. Zazwyczaj w przejrzy-
sty i ciekawy sposób informują, co liderzy i organizacja zamierzają osiągnąć.
Szczegółowej odpowiedzi na pytanie jak te cele zrealizować udziela Biznes
Plan.

To prosty dokument ilustrujący rozwój biznesu w czasie, a horyzont pro-
gnozy waha się od 1–3 lat. Plan roczny nazywany jest zazwyczaj budżetem.
Ma charakter operacyjny, tj. szczegółowo opisuje sposoby realizacji zadań.
Oprócz niego działające przedsiębiorstwa planują zwykle równolegle w ho-
ryzoncie 3-letnim, przy czym taki Plan Średniookresowy jest aktualizowa-
ny corocznie przy okazji przygotowania Budżetu Rocznego. Najważniejsze
części obu tych dokumentów to analiza rynku, strategiczne, ogólne
i szczegółowe cele biznesowe – ilościowe i jakościowe – oraz plan finanso-
wy. Dla nowych przedsięwzięć horyzont czasowy Biznes Planu wydłuża się
do co najmniej 5 lat. Stworzenie Biznes Planu dla innowacyjnego projektu
banku internetowego było niezwykłym wyzwaniem ze względu na brak ja-
kichkolwiek wcześniejszych praktycznych doświadczeń z zakresu działania
tego rodzaju instytucji. Ponieważ jest on podstawą kierunkowych decyzji in-
westycyjnych, projekt mBankmiał swój początkowy Biznes Plan, który póź-
niej ulegał wielu zmianom. Jak trudno było planować nawet podstawowe
elementy świadczy prognoza liczby klientów, która całkowicie się rozminę-
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ła z rzeczywistością, na szczęście dla nas; zakładaliśmy znacznie mniejsze
przyrosty klientów. Plan sprzedaży zawiera wiele pozycji, które mają wpływ
na koszty i przychody. Ostatecznie Plan Finansowy zbiera wszystkie istot-
ne dane i przy pomocy arkusza kalkulacyjnego tworzy prognozy podstawo-
wych sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat, bilans i przepły-
wy gotówkowe.

Na podstawie tych trzech dokumentówmożna wyliczyć wszystkie wskaź-
niki potrzebne do analizy finansowej i oceny efektywności działania. Model
finansowy dla banku nie jest prosty. Nasz był stworzony przez Ewę Głowac-
ką, która uczestniczyła we wszystkich kluczowym projektach, realizowanych
przezemnie, jako specjalista z zakresumodelowaniamatematycznego i pla-
nowania finansowego.Model finansowy został rozbudowany na tyle, że sy-
mulacja wyników trwała nieraz kilka godzin.

„Nie próżnowaliśmy jeśli chodzi o tworzenie nowych projekcji finansowych. Cze-
go jak czego, ale różnych wersji planów rocznych, 3-letnich, nowych projektów
strategicznych, programów, prognoz, itd. nigdy namnie brakowało. Co rusz oka-
zywało się, że rzeczywistość jest bardziej śmiała niż my – wszystkiego było wię-
cej niż planowaliśmy: i klientów, i depozytów...i kosztów, niestety, też. Na szczę-
ście wzrost przychodów też można było odnaleźć”

–mówi EwaGłowacka, której magiczny programwypluwał niezliczone wer-
sje symulacji Planów Finansowych.

Projekt miał w wielu aspektach charakter podróży w świat nierzeczywi-
sty, zresztą w powszechnym użyciu były określenia „u nas w sieci” dla prze-
ciwstawienia „tam w realu”, czyli w świecie rzeczywistym. mBank był wir-
tualny, ale pieniądze inwestora i depozyty klientów jak najbardziej rzeczy-
wiste. Zderzenie tych dwóch światów wywierało ogromną presję na wyniki
finansowe. Powszechna opinia, mająca źródło w niedawnej historii bankruc-
twa większości firm internetowych, na fali pęknięcia bańki internetowej
w 2000 roku, przepowiadała mBankowi katastrofę finansową. „Ten bank ni-
gdy nie będzie rentowny, to marketingowy show” – mówiono. To były gło-
sy zazdrosnej konkurencji, która nie była w stanie zaoferować podobnie ko-
rzystnej oferty cenowej bez ponoszenia strat. W tym tonie w początkowej
fazie komentowała poczynania mBanku także prasa i część analityków po-
sługujących się modelami matematycznym prognoz finansowych dla ban-
ków tradycyjnych.
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Nie zwracano uwagi na rzecz najważniej-
szą: że niezwykle korzystna oferta cenowa
bazuje na niskich kosztach imawymiarmo-
delu biznesowego a nie kampanii reklamo-
wej. Aby model finansowy działał zgodnie
założeniami wymagana jest umiejętność za-
rządzania w czterech obszarach:
 Wdrożenie, zarządzanie bieżące i rozwój modelu biznesowego opartego

na technologii internetowej;
 Jakość procesów, produktów i relacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 Kontrola kosztów;
 Zniesienie sprzeczności pomiędzymaksymalizacją korzyści klienta i ban-

ku poprzez poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla obu stron.
Fundamentalne znaczenie dla modelu finansowegoma rezygnacja z roz-

budowanej sieci oddziałów, która likwiduje ogromną część kosztów trady-
cyjnego modelu, ale wcale nie mniej ważna jest samoobsługa klientów
w zdalnych kanałach, która pozwala na dodatkowe oszczędności. Dlatego
w sposób naturalny klienci nabywają prawo do udziału w oszczędnościach,
ponieważ sami je wypracowują. Przewaga kosztowama trwały charakter, ale
przeradza się w strategiczną przewagę konkurencyjną, jeśli jakość produk-
tów i procesów osiąga poziom co najmniej równy bankom tradycyjnym.Mo-
del biznesowy i finansowy dyskontu finansowego, jakimw istocie jest bank
internetowy, zaprzecza niektórym podstawowym regułom tradycyjnego biz-

Niezwykle korzystna oferta
cenowa bazuje na niskich
kosztach i ma wymiar modelu
biznesowego a nie kampanii
reklamowej.



nesu. Przywykliśmy do tego, że za wyższą jakość trzeba więcej zapłacić. No-
woczesna technologia, umiejętnie zastosowana w banku internetowym
i w pełni wykorzystywana przez klientów, zapewnia lepszą jakość i większą
wygodę w stosunku do banku tradycyjnego, a przy tym pozwala utrzymać
niższe koszty jednostkowe.

Aby te oczywiste przewagi modelu biznesowego znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w wynikach finansowych, potrzeba niezwykłej determinacji i dys-
cypliny w fazie realizacji. Nie zdziwi zatem nikogo fakt, że mBank, nieza-
leżnie od atrybutów firmy o luźnych strukturach i dużej autonomii wielu in-
dywidualności, od początku był zdyscyplinowaną i racjonalnie funkcjonującą
organizacją. Dla specjalistów marketingu, takich jak Arek Jadczak, stano-
wiło to pewną uciążliwość, do której musieli się szybko przyzwyczaić:

„Nikt chyba nie miał wątpliwości, że w całym tym interesie liczby były naj-
ważniejsze.WmBanku, niczymw amerykańskim kampusie naukowymWydzia-
łu Matematyki, panował kult liczb. Trudno było znaleźć większego od samego
Lachowskiegomiłośnika danych. Jegomaniakalne wręcz podejście do liczenia,
szacowania prognozowanych wyników, omawiania zrealizowanych lub nie pla-
nów, czy analizowania metody wyliczenia dopiero co przedstawionej przez pra-
cownika powodowało, że ludzie naprawdę zaczynali skrupulatnie liczyć, two-
rzyć modele, przypominać sobie statystykę ze studiów lub uczyć się jej na no-
wo. Błąd wmyśleniu czy wyliczeniu bolał bardziej niż na najważniejszej klasówce
w liceum. Był natychmiast wyłapywany i każdy, kto się go dopuścił – z opusz-
czoną głową szedł liczyć dalej ;-) Liczył do skutku, a trwało to niekiedy długo
i kończyło się w nocy... Do ludzi przemawiał jednak fakt, że znajdowali się w ban-
ku i tu, jak nigdzie indziej, należało dbać o cyfry. Cyfry reprezentowały pienią-
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dze. Pieniądze to Klienci, a Klienci i ich korzyści byli w mBanku od początku
najważniejsi. Ale liczenie było tylko częścią tej swoistej matematyki biznesowej.
Równie dużą uwagę przywiązywano do prezentacji danych, wyliczeń, które by-
ły pożywką gorących dyskusji.

Poniedziałkowe prezentacje podsumowujące z żelazną konsekwencjąminio-
ny tydzień pod kątemmnogości danych, otwartych ale też i zamkniętych rachun-
ków, przypływu depozytów (ale też i wypływających do konkurencji), sprzeda-
nych kart, jak również wykonanych rozmów wychodzących w call center, ode-
branychmaili, i tak dalej –przeradzały się w dobrze ustrukturyzowane seminaria,
na których coraz częściej, jeśli dane na to pozwalały, wyciągano twarde wnio-
ski w formie lekcji na przyszłość. To przywiązanie do danych skutkowało dzia-
łaniami bieżącymi i strategicznymi projektami.

Oczkiem w głowie była ogromna hurtownia danych istniejąca praktycznie
od początku projektu. Zbudowana własnymi siłami, wypluwała liczne raporty
i kwerendy, któremógł zamawiać w IT każdy pracownik. Budowany konsekwent-
nie latamiMIS (Management Information System)miał praktyczne zastosowa-
nie dla każdego, umożliwiał nawet skomplikowaną analizę logów systemu trans-
akcyjnego, wreszcie po zbudowaniu pełnego portfela produktowego, także ana-
lizę koszykową i sekwencji zakupów Klientów.Wszystkie te narzędzia, metody
pokazywały wielką dbałość o przejrzysty obraz, na podstawie któregomożna by-
ło podejmować decyzje biznesowe.

Nawet jeśli kogoś to z początku drażniło potem stawało się oczywiste i na-
turalne, a co najważniejsze – przydatne. Tak, jakmozolne przenoszenie tych da-
nych do prezentacji Power Point z dużą dbałością o ich widoczność czy zrozu-
miałość całej prezentacji. Można było bowiemmieć dobre, ale słabo widoczne
– przez comało zrozumiałe dla słuchających i oglądających – dane, i wtedy by-
ło to równoznaczne z dzieleniem przez zero...”.

Liczba klientów, wartość depozytów rosły w bezprecedensowym tem-
pie. W sytuacji, gdy otworzyła się niepowtarzalna okazja przejścia do zu-
pełnie innego wymiaru skali działania i wejścia przebojem do czołówki naj-
większych bankóww Polsce, nie było ani chwili wahania. Plan wstępny oka-
zał się makulaturą, podobnie jak jego dwie późniejsze wersje, jeśli chodzi
o założenia biznesowe: liczbę klientów, wartość depozytów i kredytów. Pro-
jekcje finansowe uległy również zasadniczym zmianom; wielkość nakładów
inwestycyjnych i kosztów wzrosła proporcjonalnie do biznesu, ale co waż-
ne osiągnięcie progu rentowności przesunęło się tylko nieznacznie w cza-
sie, a wskaźniki efektywności inwestycji w długim okresie poszybowały
w górę.
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mBank osiągnął punkt przełamania w połowie czwartego roku działa-
nia, a już w szóstym roku suma zysku przekroczyła nakłady inwestycyjne.
W dziesiątym roku działalności wypracuje blisko 300 milionów nadwyżki
finansowej.W kolejnych latach powinno być jeszcze lepiej ze względu na pro-
ces dojrzewania bazy klientów i możliwości sprzedaży wiązanej. Liczba 2,5
miliona klientów stawia mBank na trzecimmiejscu w sektorze bankowym,
ale pod względem aktywów plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki, co
jest zrozumiałe wziąwszy pod uwagę strukturę wiekową i cykl życia klientów.

Dotychczas klienci przychodzili domBanku przyciągani jedną z jego wy-
godnych funkcji lub innowacyjnych produktów: darmowe konto osobiste, wy-
sokie oprocentowanie konta osobistego, zakupy funduszy inwestycyjnych bez
prowizji, usługa maklerska, tanie ubezpieczenie samochodu. Jak wielokrot-
nie podkreślano, to w większości ludzi młodzi, dobrze wykształceni, którzy
wmiarę upływu czasu staną się bardzo dochodowymi klientami dla banku.
Wzrost ich zamożności, wiarygodności kredytowej i równolegle także wzrost
zakresu potrzeb finansowych, które ze względów oczywistych powinni za-
spokajać wmBanku, stwarza szansę bliską pewności, że przychody i zyski bę-
dą w przyszłości ponadprzeciętnie rosły. Z punktu widzenia inwestora bie-
żące i przyszłe zyski są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest wartość inwestycji.
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mBank jest częścią BRE Banku, który jest spółką publiczną o znacznej war-
tości42. „Jak wycenićmBank?” – zapytałem JakubaKorczaka, który przez wie-
le lat pracował w Domu Inwestycyjnym CAIB, później był Dyrektorem ds.
relacji Inwestorskich w BRE Banku, więc temat był mu poniekąd bliski.

„Przeprowadzenie wyceny mBanku, o którą mnie poproszono, stanowi
wyzwanie ze względu na fakt, że nie dokonujemy tutaj wyceny odrębnego
podmiotu, lecz części większego organizmu gospodarczego. Przecież to nic
trudnego, prawda? Zwykle w takim przypadku dokonujący wyceny przepro-
wadza due dilligence i – mając dostęp do wszelkich danych ‘z wewnątrz’ –
buduje swój model finansowy.

Moje zadanie polegało na wycenie mBanku bez due dilligence i bez bu-
dowania skomplikowanegomodelu finansowego, jako że zakres publicznie
dostępnych informacji finansowych omBanku jest stosunkowo ograniczo-
ny. Czy to w ogóle jest możliwe? Analityk pracujący na sell-side (w branży
pracę w biurze maklerskim albo banku inwestycyjnym określa się pracą na
‘sell-side’, w odróżnieniu od ‘buy-side’, czyli pracy na rzecz funduszy kupu-
jących akcje), dość często mierzy się z podobnymi wyzwaniami, ponieważ
nie otrzymuje informacji i danych innych niż publicznie dostępne. Tutaj tak-
że należy zrobić zastrzeżenie: wycena opiera się na szeregu założeń, co ma
oczywisty wpływ na wynik, który nazwałbym raczej szacunkiem wartości,
a nie konkretną wartością firmy.

Odniesienie tak uzyskanego szacunku wartości do realiów nie jest pro-
ste. Zwykle (w przypadku banków) analitycy po prostu dokonują porówna-
nia wycen spółek rówieśniczych do analizowanej i na podstawie uśrednio-
nych wskaźników P/E (ang. price to earnings ratio; pol. wskaźnik C/Z – ce-
na/zysk czyli iloraz ceny akcji i zysku netto na akcję przypadającego – ang.
EPS – earnings per share) czy P/BV (ang. price to book value ratio; pol.
wskaźnik C/WK – cena/wartość księgowa czyli iloraz ceny akcji i wartości
księgowej przypadającej na akcję – ang. BVPS) uzyskują wycenę spółki, któ-
ra jest traktowana na równi z wycenami uzyskanymi innymi metodami.

Niestety, z racji specyfiki mBanku – jako internetowego banku detalicz-
nego z ograniczoną obecnością fizycznych placówek – nie jest możliwe zbu-
dowanie odpowiedniej grupy rówieśniczej banków, do tego notowanych na
jakimś rynku. Z tego też względu wycena metodą porównawczą będzie dla
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mnie stanowiła jedynie formę weryfikacji czy wartości uzyskane podstawo-
wymi metodami, opisanymi poniżej, nie są zupełnie oderwane od realiów
rynkowych.

Dlatego do oszacowania wartości mBanku przyjąłem innąmetodę, oczy-
wiście dość powszechnie stosowaną przez analityków i inwestorów na ryn-
ku kapitałowym: opartą na implikowanych przez SML (security market li-
ne; wyznaczaną na podstawie CAPM–Capital Asset PricingModel – po pol-
sku to model wyceny aktywów kapitałowych) mnożnikach P/BV i P/E.
Dla zrozumienia moich dalszych krokóww procesie wycenymBanku, istot-
ne jest poznanie kilku założeń, które poczyniłem:
1. Wyniki finansowemBanku, podawane do publicznej wiadomości przez

BRE Bank w kwartalnych interwałach, w sposób pełny ujmują całość
przychodów i kosztów, jakie generuje i ponosi mBank, a także – poprzez
alokację kosztów ‘centrali’ i ogólnego zarządu – koszty, jakie ponosiłby
mBank będąc odrębnym podmiotem, nie zaś tylko częścią BRE Banku.

2. mBankmógłby zostać przez BRE Bank sprzedany, jako wydzielona część
przedsiębiorstwa bankowego, i po uzyskaniu licencji bankowej byłby zdol-
ny do rozpoczęcia działalności jako ‘kompletny’ bank – ze wszystkimi
funkcjami zaplecza, które są niezbędne w działalności każdego banku,
a które nie mogą zostać zlecone zewnętrznemu podmiotowi (np. zarzą-
dzanie ryzykiem).

3. Założenia co do stóp procentowych dla aktywówwolnych od ryzyka (Rf)
i premii za ryzyko (ERP) wziąłem z rynkowego konsensusu dla tychże
wartości podawanego przez Bloomberg, aktualnego na dzień dokonywa-
nia wyceny (sierpień 2010).
Chciałbym także zaznaczyć (dla analityka takie zastrzeżenie to nawyk ;-),

że przedstawiona niżej próba wyceny jest wyłącznie ćwiczeniem teoretycz-
nym, wyrazem tylko i wyłączniemoich osobistych poglądów i w żadnym ra-
zie nie może być podstawą jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przecho-
dząc już do samego modelu wyceny pokrótce opiszę, jak został zbudowa-
ny. Otóż za punkt wyjścia wziąłem publicznie dostępne dane finansowe
mBanku za lata 2007–2009. Opierając się na przyjętych założeniach co do
trendu wzrostu przychodów (wyhamowujący, ale wciąż dwucyfrowy), sto-
sunku kosztów do dochodów (C/I; zachowana wysoka efektywność), efek-
tywnej stopy podatkowej (20%) oraz trendu wzrostu wymogu kapitałowe-
go (nie więcej niż 10% rocznie), otrzymałem następujące dane:
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Kolejnym krokiem było obliczenie kosztu kapitału, czyli innymi słowy
minimalnej wymaganej stopy zwrotu dla aktywa takiego jak akcje mBan-
ku. Jako stopę zwrotu od aktywów wolnych od ryzyka (Rf) przyjąłem ak-
tualną średnią prognozę rentowności polskich obligacji 10-letnich, podawa-
ną przez Bloomberg. Premię za ryzyko, której inwestorzy skłonni będą ocze-
kiwać od aktywów bardziej ryzykownych niż obligacje (ERP – ang. equity
risk premium), założyłem na poziomie 60% Rf, zaś współczynnik zmienno-
ści akcji Beta (czyli współczynnik ustalający stopień korelacji pomiędzy
zwrotem z inwestycji w akcje danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w in-
deks rynku; w tym przypadkuWIG) przyjąłem na poziomie 1,2x – dość po-
wszechnym dla banków notowanych na GPW.Wymaganą stopę zwrotu (R)
obliczyłem według formuły używanej w CAPM:

R = Rf + β × ERP

Obliczenia (R) dla poszczególnych lat prezentuje tabela poniżej.
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Mając prognozę zysku netto oraz kapitałów własnych, obliczam wskaźnik
zwrotu z kapitału własnego (ROE – ang. return on equity), dzieląc zysk da-

Tabela 1. mBank – podstawowe dane finansowe do wyceny, w tym prognoza

Źródło: dane historyczne – prezentacje inwestorskie BRE Bank, prognoza – opracowanie własne.

PLN MLN 2008 2009 2010E 2011E 2012

WINDB 431 318 447 559 671

Koszty ogółem –193 –203 –192 –241 –289

Wynik brutto 238 115 255 319 383

Wynik netto 190 92 204 255 306

Kapitały własne (eqity) 746 841 917 1009 1100

Tabela 2. Kalkulacja minimalnej wymaganej stopy zwrotu/kosztu kapitału

2010E 2011E 2012E

Rf 5,0 5,5 5,8

ERP (%) 3,0 3,3 3,5

Beta (x) 1,2 1,2 1,2

Wymagana stopa zwrotu (%) 8,6 9,5 10,0



nego okresu przez średni stan kapitałówwłasnych (średnia z wartości na ko-
niec roku bieżącego i na koniec roku poprzedniego). Sięgając do metody
mnożnikowej, obliczam następnie implikowany mnożnik P/BV, wedle po-
niższego wzoru:

P/BV = ROE ÷ COE

Gdzie COE to koszt kapitału {cost of equity}, inaczej minimalna wymaga-
na stopa zwrotu, obliczona w tabeli 2. Następnie podstawiając prognozo-
waną wartość księgowąmBanku, wyliczam implikowanąmnożnikiem P/BV
wartość spółki:

EV = P/BV × wartość księgowa

Wyniki tak przeprowadzonej wyceny zaprezentowane zostały w tabeli 3.
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Jako wartość wyjściową przyjąłem wycenę mBanku na koniec roku 2012,
a aby otrzymać wartość bieżącą (a tak naprawdę wartość na koniec 2010 ro-
ku) uzyskany wynik zdyskontowałem przy użyciu minimalnej wymaganej
stopy zwrotu dla lat 2012 i 2011. Metoda mnożnika P/BV dała zatem bie-
żącą wycenę mBanku na poziomie blisko 2,7mld PLN. Aby lepiej przybli-
żyć wycenę mBanku oraz choćby częściowo ją zweryfikować, użyłem tak-
że drugiej metody mnożnikowej, opartej na wskaźniku P/E (cena /zysk).
Wskaźnik P/E obliczyłem według następującego wzoru:

P/E = 1 ÷ COE

Tabela 3. Wycena przy zastosowaniu implikowanego wskaźnika P/BV

2010E 2011E 2012E

Wymagana stopa zwrotu (%) 8,6 9,5 10,0

ROE (%) 23,2 26,5 28,9

Implikowany mnożnik P/BV (x) 2,7 2,8 2,9

Wartość księgowa (PLN MLN) 917 1009 1110

Implikowana wycena (PLN MLN) 2475 2825 3214

Wycena 2012 dyskontowana do YE2010 (PLN MLN) 2670 2923



Drugi szacunek wycenymBanku otrzymałemmnożąc implikowany powyż-
szym równaniemmnożnik P/E przez prognozowany zysk netto, według for-
muły:

EV = P/E × zysk netto

Wyniki obliczeń prezentuje tabela 4.
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Postępując analogicznie do sposobu opisanego przy metodzie mnożniko-
wej P/BV, wartośćmBanku obliczoną na koniec 2012 roku zdyskontowałem,
otrzymując wartość bieżącą na poziomie 2,5 mld PLN. Podsumowując,
przeprowadzona przeze mnie wycena mBanku metodami mnożników
implikowanych przez linię rynku kapitałowego (SML) zmodelu wyceny
aktywów kapitałowych (CAPM) dała wynik w przedziale 2,5–2,7 mld
PLN.

W tym momencie czytelnik może zapytać czy obliczone przeze mnie
wskaźniki P/BV i P/E w ogóle przystają do warunków rynkowych. Poza pro-
gnozą, dla której zrobienia poczyniono liczne założenia, to właśnie owe
mnożniki decydują o wyjściowej wartości firmy, otrzymanej przy wycenie
metodą mnożnikową. Jak już wspominałem, nie udało mi się znaleźć od-
powiedniej grupy rówieśniczej dla mBanku, aby spróbować oszacować je-
go wartość na podstawie wycen rynkowych innych podmiotów. Zatem tak-
że spojrzenie na aktualne średnie rynkowewskaźniki P/BV oraz P/E dla ban-
ków komercyjnych notowanych na giełdzie wWarszawie (GPW) będzie tylko
próbą bardzo ogólnej weryfikacji czy wskaźniki, według których wyceniłem
mBank, w jakikolwiek sposób przystają do warunków rynkowych. Aktual-
nie polskie banki notowane na GPW są notowane przy średnim wskaźni-

Tabela 4. Wycena przy zastosowaniu implikowanego wskaźnika P/E

2010E 2011E 2012E

Wymagana stopa zwrotu (%) 8,6 9,5 10,0

Implikowany mnożnik P/E (x) 11,6 10,6 10,0

Zysk netto (PLN MLN) 204 255 306

Implikowana wycena (PLN MLN) 2373 2696 3068

Wycena 2012 dyskontowana do YE2010 (PLN MLN) 2549 2790



ku P/BV na poziomie 1,8x oraz P/E na poziomie 16,9x43. Stosując progno-
zowane dla mBanku wartość księgową oraz zysk netto w horyzoncie 2012
otrzymujemy wyceny w przedziale 1,6 mld – 3,4 mld PLN.
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43 Dane za: „EMEA banks valuation stats”, ING Equity Research, 26/08/2010.

Tabela 5. Indykatywna wycena mBank na podstawie średnich rynkowych mnożników P/BV
i P/E

P/BV P/E

Średni mnożnik dla banków notowanych na GPW (x) 1,8 16,9

Prognozowana wartość księgowa (BV) oraz zysk netto dla mBanku (2010, PLN MLN) 917,3 204,0

Indykatywna wycena mnożnikowa (PLN MLN) 1651,1 3448,4

Obie wyceny z zastosowaniemmetod wskaźnikowych zawierają się w prze-
dziale określonym przez wycenę porównawczą. Należy jednak wskazać, że
w porównaniu z bankami notowanymi na GPW,mBank charakteryzuje się
znacznie wyższym poziomem zwrotu na kapitale (ROE): prognozowany
wskaźnik to 23,2%w 2010 r., w porównaniu z zaledwie 11,8% dla innych ban-
ków.

W tymmiejscumoglibyśmy poważnie rozważać, czy wycenamBanku nie
powinna zawierać premii za znacznie wyższą, od grupy rówieśniczej, ren-
towność. Co więcej, należy także pamiętać, że klienci mBanku są średnio
znacznie młodsi od przeciętnego klienta polskiego banku, co może ozna-
czać, że potencjał dochodowy mBanku pozostanie jeszcze nie w pełni od-
zwierciedlony w bieżących wynikach finansowych. Dlatego uważam, że (teo-
retyczny) inwestor długoterminowy/strategiczny, zainteresowany wej-
ściem w tak wysoko rentowną inwestycję, jednocześnie dającą szansę na
dalszy wzrost rentowności, byłby w stanie zapłacić premię w stosunku do
rynkowej wyceny równą co najmniej 25%. W takim scenariuszu (w wyce-
nach analitycy mówią zwykle wtedy o ‘blue-sky scenario’) wycena mBank
mogłaby sięgnąć nawet 4,3 mld PLN”.

Wycena, opracowana przez Jakuba Korczaka, ma charakter indykatywny
w oparciu o średnie rynkowe mnożniki P/BV i P/E oraz prognozy warto-
ści księgowej zyskumBanku w horyzoncie 2 lat. Jednakże mBank reprezen-
tujemodel biznesowy przyszłości, który wyróżnia szybko rosnąca liczba spe-


