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Obniżenie ratingu kredytowego BZ WBK S.A. z A- do BBB+
DZIAŁANIE RATINGOWE
Warszawa, 9 stycznia 2013 r. – Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu
kredytowego nadanego Bankowi Zachodniemu WBK S.A. z A- do BBB+. Perspektywa ratingu
została zmieniona z negatywnej na stabilną.
Obniżenie ratingu Banku Zachodniego WBK wynika z szacunkowego wpływu, jaki zarejestrowana
właśnie przez sąd gospodarczy fuzja z Kredyt Bankiem będzie miała na ogólne ryzyko kredytowe
banku po połączeniu. BZ WBK połączył się bowiem z bankiem słabiej skapitalizowanym, o niższym
współczynniku wypłacalności, charakteryzującym się niższą rentownością oraz posiadającym
mniejsze pokrycie kredytów depozytami. Szacujemy, że wpłynie to na pogorszenie części wskaźników
finansowych połączonego banku (w stosunku do dotychczasowej sytuacji BZ WBK), którego to efektu
w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie będą w stanie w pełni zrównoważyć wzrost udziału
banku w rynku oraz spodziewane efekty synergii związane z fuzją.
Według agencji ratingowej EuroRating po fuzji obu banków nie ulega natomiast zmianie
prawdopodobieństwo (oceniane jako stosunkowo wysokie) wsparcia banku BZ WBK ze strony
inwestora strategicznego - hiszpańskiej grupy Banco Santander, która po przeprowadzonym
połączeniu pozostaje większościowym udziałowcem banku.

Mniejszościowym udziałowcem jest

natomiast belgijska grupa KBC (będąca dotychczas wiodącym akcjonariuszem Kredyt Banku).
Docelowo KBC ma wycofać się z akcjonariatu polskiego banku, a Banco Santander zobowiązany jest
do zwiększenia płynności akcji BZ WBK na warszawskiej giełdzie do co najmniej 25 proc.
do 1. kwietnia 2013 r. (lub ostatecznie ponad 30 proc. do końca 2014 r.).
W wyniku tej znaczącej dla polskiego sektora bankowego fuzji powstała trzecia co do wielkości - pod
względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów - instytucja finansowa w Polsce.

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).
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