
 

 

Utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch 

Ratings Ltd. 

 

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 5 marca 2015 roku 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 5 września 2013 r. Zarząd 

Alior Bank S.A. („Bank”, „Alior Bank”) informuje, że agencja Fitch Ratings Ltd. („Fitch”, 

„Agencja”) utrzymała na niezmienionym poziomie nadany Alior Bank rating podmiotu: BB z 

perspektywą stabilną.  

Pełna ocena ratingowa nadana przez Agencję prezentuje się następująco: 

1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term Foreign Currency IDR): BB perspektywa 

stabilna 

2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term Foreign Currency IDR): B 

3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): BBB+(pol), perspektywa 

stabilna 

4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): F2(pol) 

5. Viability Rating (VR): bb 

6. Rating wsparcia (Support Rating): 5 

7. Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor): 'No Floor' 

 

W swoim raporcie Agencja Fitch wskazała na wysoki wzrost zysku operacyjnego oraz niską 

ekspozycję na walutowe kredyty hipoteczne. Wymieniono ponadto, że pozycja płynnościowa Alior 

Banku jest adekwatna do założonych planów wzrostu oraz stosunkowo krótkiego terminu 

zapadalności portfela kredytowego. Zdaniem Agencji przejęcie Meritum Bank S.A. jest neutralne 

dla wskaźnika ryzyka kredytowego Banku ze względu na stosunkowo niski poziom 

przejmowanych aktywów. Agencja Fitch Ratings zwraca jednocześnie uwagę, że Viability Rating 

na poziomie bb, odzwierciedla poziom kapitalizacji i jakości aktywów Banku. Podwyższenie VR 

będzie wymagało zwiększenia kapitalizacji, spowolnienia wzrostu aktywów, osiągania stabilnych 

wyników w dłuższym okresie oraz utrzymania stabilnego trendu w zakresie jakości aktywów. 



 

 

Ponadto, Agencja zwróciła uwagę również na fakt, że poziom generowanych dochodów jest 

skorelowany z szybkim tempem wzrostu wolumenów kredytowych, którego utrzymanie może 

okazać się trudne w kolejnych okresach. 

 

Definicje ratingów Fitch dostępne są na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com, gdzie 

publikowane są także ratingi, kryteria oraz metodyki. 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: 

§ 5 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm). 

 
 


