
ALIOR BANK S.A. 

   komunikat ratingowy 

EuroRating Sp. z o.o.  

Warszawa  (Poland) 

 
 
 

Warszawa, 09.01.2013 r. 
 
 
  

Podwyższenie ratingu kredytowego banku Alior Bank S.A. do BB+ 
 

Warszawa, 9 stycznia 2013 r. – Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating 

kredytowy nadany bankowi Alior Bank S.A. do BB+ z BB. Perspektywa ratingu została 

zmieniona z pozytywnej na stabilną. 

Podwyższenie oceny wiarygodności finansowej Alior Banku związane jest przede wszystkim  

z zakończoną sukcesem w grudniu 2012 r. pierwszą ofertą publiczną akcji, w ramach której 

bank podwyższył kapitał własny o 700 mln zł. Część posiadanego pakietu akcji sprzedał także 

większościowy akcjonariusz Alior Banku – Carlo Tassara S.p.A. (spółka kontrolowana przez 

rodzinę Zaleskich). W rezultacie istotnej zmianie uległa struktura akcjonariatu banku: w obrocie 

giełdowym znajduje się obecnie 58 procent akcji. 

Dokapitalizowanie banku kwotą 700 mln zł oznacza (przynajmniej tymczasowe) znaczące 

zwiększenie 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 przełoży się także na podwyższenie współczynnika 

wypłacalności oraz zwiększy możliwości dalszego rozwoju skali działalności banku. 

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

obowiązków informacyjnych spółek publicznych zwiększy również transparentność działalności 

banku, co z punktu widzenia oceny jego wiarygodności należy zaliczyć do czynników 

pozytywnych. 

Ponieważ główny akcjonariusz banku, spółka Carlo Tassara S.p.A., zadeklarował już, iż do 

końca 2013 roku zamierza sprzedać wszystkie pozostałe akcje Alior Banku na rzecz nowego 

akcjonariusza strategicznego, na kształtowanie się ratingu banku w perspektywie 

średnioterminowej wpływać będzie przebieg procesu pozyskiwania nowego inwestora  

dla banku. 

 

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).  


