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Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Murapol S.A.
DZIAŁANIE RATINGOWE
Warszawa, 28 lutego 2019 r. – Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny
ratingowej spółki Murapol S.A. i wycofała nadany spółce zamówiony publiczny rating
kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie 'BB-' z perspektywą stabilną).
UZASADNIENIE
Powodem zakończenia oceny ratingowej Murapol S.A. jest wygaśnięcie umowy na prowadzenie
oceny ratingowej zawartej z ocenianym podmiotem.
Agencja ratingowa EuroRating oceniała ryzyko kredytowe spółki od stycznia 2016 roku.

HISTORIA RATINGU MURAPOL S.A.
Zgodnie z polityką agencji ratingowej EuroRating historia ratingu Murapol S.A. (a także archiwalne
raporty i komunikaty ratingowe dotyczące spółki) będą nadal publikowane w serwisie internetowym
agencji przez trzy kolejne lata (jest to horyzont czasowy długoterminowych ocen ratingowych
nadawanych przez EuroRating).
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
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.
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej). Nadawane
przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów
regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe 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
Ratingi kredytowy nadawany spółce Murapol S.A. był ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating
otrzymywał wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział
w procesie ratingowym poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów
interesów”, agencja nie świadczyła dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług
dodatkowych.
Rating nadany spółce Murapol S.A. był ratingiem publicznym. 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 nie bierze odpowiedzialności za informacje o ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez
jakiekolwiek strony trzecie.
Informacja o wycofaniu ratingu na skutek wygaśnięcia umowy na prowadzenie oceny ratingowej została przedstawiona
ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem.
EuroRating uważał zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania
wiarygodnego ratingu kredytowego. 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, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji
wykorzystywanych w procesie oceny.
Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji
(www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa
stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji
„Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.
Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat
kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być traktowane
inaczej.
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