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Zmiana perspektywy ratingu kredytowego banku Alior Bank S.A.  

ze stabilnej na pozytywną 

 

Warszawa, 9 listopada 2012 r. – Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę 

ratingu banku Alior Bank S.A. ze stabilnej na pozytywną. Sam rating pozostał  

na dotychczasowym poziomie BB. 

Zmiana perspektywy ratingu Alior Banku związana jest z zapowiedzianą przez bank emisją  

w ofercie publicznej nowych akcji o wartości 700 mln zł, w celu pozyskania kapitału na dalszy 

rozwój. Dodatkowo około połowy posiadanych akcji zamierza pozbyć się dotychczasowy 

akcjonariusz banku - Carlo Tassara S.p.A. (spółka kontrolowana przez rodzinę Zaleskich).  

Po ofercie w obrocie giełdowym ma znaleźć się ponad 50 proc. akcji. 

Potencjalne dokapitalizowanie banku kwotą 700 mln zł skutkować będzie (przynajmniej 

tymczasowym) istotnym zwiększeniem udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów, 

którego relatywnie niski poziom w ciągu ostatnich kilku kwartałów wpływał negatywnie na ocenę 

ryzyka kredytowego banku. Wzrost wartości kapitału własnego pozwoli także na zwiększenie 

współczynnika wypłacalności oraz zwiększy możliwości dalszego rozwoju skali działalności 

banku. 

Ponadto wprowadzenie akcji Alior Banku do obrotu giełdowego i poddanie go rygorowi 

obowiązków informacyjnych przynależnych spółkom publicznym zwiększy również 

transparentność działalności banku, co z punktu widzenia oceny jego wiarygodności należy 

zaliczyć do czynników pozytywnych. 

Ewentualne podwyższenie poziomu ratingu banku uzależnione jest obecnie od powodzenia 

oferty publicznej akcji – w tym w szczególności w zakresie emisji nowych akcji.  

Alior Bank działa od jesieni 2008 r. Z ponad 680 placówkami (stan na 30 września 2012 roku), 

Alior Bank zbudował trzecią co do wielkości bankową sieć dystrybucji w Polsce, na którą 

składają się oddziały własne, placówki partnerskie i mini oddziały pod marką Alior Bank Express. 

Bank obsługuje ponad 1,3 mln klientów i zatrudnia 4,7 tys. pracowników. Według stanu na 

koniec III. kwartału b.r. wolumen depozytów osiągnął poziom 13,6 mld zł, wartość udzielonych 

kredytów wyniosła 12,3 mld zł, a suma bilansowa wyniosła 16,5 mld zł. 

 

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy 

największych polskich banków od 2010 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, 

nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach 

publicznie dostępnych. Prezentowany rating jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę 

wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczy ryzyka kredytowego jego 

niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).  


