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EuroRating potwierdza rating kredytowy Enea SA  

na poziomie BBB z perspektywą stabilną 

 
 
DZIAŁANIE RATINGOWE 

Warszawa, 21 października 2015 r. – Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła 

nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Enea SA. Rating został 

utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną. 

 
UZASADNIENIE 

Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego Enea S.A. związana jest z zakończonym 

sukcesem ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji LW Bogdanka SA, w wyniku 

którego poznański koncern energetyczny osiągnie 66-procentowy udział w akcjonariacie 

wydobywczej spółki. Ponieważ Enea uzyskała już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Bogdanką, transakcję tą można w praktyce uznać  

za dokonaną. 

EuroRating spodziewa się, że transakcja przejęcia Bogdanki sfinansowana zostanie przez Eneę  

w dużym stopniu z kapitałów obcych, w wyniku czego wzrośnie zadłużenie grupy. Według obecnych 

szacunków agencji nie będzie to jednak wzrost na tyle znaczący, aby istotnie wpływał na ogólny 

profil ryzyka kredytowego spółki. 

EuroRating zaznacza również, że przejęcie kontroli nad Bogdanką pozwoli Enei na zapewnienie 

ciągłości dostaw węgla, wydobywanego przez jedną z najbardziej efektywnych polskich kopalń. 

W dłuższym horyzoncie poziom ratingu kredytowego Enei zależeć będzie m.in. od wielkości 

ponoszonych przez spółkę innych nakładów inwestycyjnych. EuroRating spodziewa się, że w ciągu 

najbliższych 2-3 lat przejściowemu pogorszeniu ulegną m.in. wskaźniki finansowania aktywów oraz 

relacja długu netto do EBITDA. Agencja szacuje jednak, iż zadłużenie grupy Enea nie powinno 

osiągnąć nadmiernie wysokich poziomów.  

 
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU 

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating 

rating nadany spółce Enea S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej  

nie powinien ulec zmianie. 



                 ENEA S.A. 

 

EuroRating Sp. z o.o., ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa (Poland) 

tel.: +48 22 349 24 89   fax: +48 22 349 28 43 

e-mail: info@eurorating.com     www.EuroRating.com   

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY 

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową spółki w dłuższej perspektywie mogłyby mieć: mniejszy  

od obecnie spodziewanego wzrost zadłużenia i utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania 

aktywów, poprawa generowanych przepływów z działalności operacyjnej oraz wolnych przepływów 

pieniężnych, a także utrzymanie wysokiego poziomu płynności finansowej. 

Negatywnie na bieżącą ocenę wiarygodności kredytowej spółki mogłoby rzutować: większe  

od obecnie planowanych nakłady inwestycyjne i nadmierny wzrost zadłużenia, ewentualne 

pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, a także potencjalne 

połączenie z inną spółką energetyczną, charakteryzującą się niższym poziomem wiarygodności 

finansowej. 

 
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA 

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Enea S.A. w ramach prowadzonej przez agencję od 2007 

roku ratingowej oceny ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu 

giełdowego WIG20. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy 

agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.  

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa 

uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)  

i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. Przyznawane przez EuroRating ratingi kredytowe 

mają zastosowanie w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje 

uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń. 
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UJAWNIENIA REGULACYJNE 

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji 

(www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. 

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20  

są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest  

na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub 

powiązanych z nimi stron trzecich. 

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony 

bez zmian wynikających z tego ujawnienia. 

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania 

wiarygodnego ratingu kredytowego. 

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego 

podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych. 

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane  

w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”,  

w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. 

EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje 

wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które 

agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym 

przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny. 

Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja  

nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług 

dodatkowych. 

Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji 

(www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”. 
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