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Informacja o istniejących lub mogących być postrzegane  

jako istniejące konfliktach interesów 

 

Zgodnie z przepisami określonymi w punkcie 1 sekcja B Załącznika nr 1 do Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, a także zgodnie  

z obowiązującymi w agencji ratingowej EuroRating zasadami dotyczącymi unikania, wskazywania, 

ujawniania, eliminowania i zarządzania konfliktami interesów, EuroRating ujawnia i publikuje  

w swoim serwisie internetowym informacje o wszelkich istniejących (lub mogących być postrzegane 

jako istniejące) konfliktach interesów, które potencjalnie mogą mieć wpływ na działalność ratingową 

prowadzoną przez agencję. 

 

Potencjalne konflikty interesów oraz sposoby ich eliminacji i zarządzania nimi 

1. Jako potencjalny konflikt interesów może być postrzegany fakt, że ratingi kredytowe dla części  

z ocenianych przez EuroRating podmiotów nadawane są na podstawie umowy zawartej przez 

agencję z ocenianymi podmiotami i wnoszonych przez te podmioty opłat za nadanie i monitoring 

ich ratingu kredytowego (model issuer pays – dotyczy to ratingów zamówionych). 

EuroRating skutecznie zarządza tym potencjalnym konfliktem interesów poprzez oddzielenie 

działalności biznesowej przedsiębiorstwa (w tym w szczególności w zakresie negocjacji 

wynagrodzenia otrzymywanego od ocenianych podmiotów) od działalności analitycznej  

oraz procesu nadawania i monitoringu ratingów kredytowych. W żadnym przypadku poziom 

nadanego ratingu nie jest uzależniony od samego faktu wnoszenia przez oceniany podmiot opłat 

za rating, lub też od wartości wnoszonych opłat. 

Ponadto, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009  

w sprawie agencji ratingowych, EuroRating publikuje w swoim serwisie internetowym informację  

o ocenianych podmiotach, od których agencja otrzymuje ponad 5% swoich rocznych przychodów. 
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2. Jako potencjalny konflikt interesów może być postrzegany fakt, że EuroRating zrealizował  

we wrześniu 2020 r. (w ramach prowadzonych przez agencję działalności pobocznych) 

jednorazowe zlecenie na wycenę przedsiębiorstwa dla Banku Gospodarstwa Krajowego,  

tj. dla podmiotu, który podlega ocenie ratingowej agencji na zasadach ratingu niezamówionego 

(za który oceniany podmiot nie wnosi opłat). 

W ocenie agencji realizacja tego zlecenia dla BGK nie stanowiła ryzyka powstania konfliktu 

interesów, ponieważ zlecenie było realizowane bez udziału w nim analityków ratingowych oraz 

członków Komitetu Ratingowego biorących udział w nadawaniu ratingu kredytowego BGK  

i stąd nie miało ono oraz nie będzie miało żadnego wpływu na rating nadany ocenianemu 

podmiotowi, a ponadto przychody z realizacji zlecenia nie stanowiły istotnej części łącznych 

rocznych przychodów agencji (poniżej 5%). 

 

Rzeczywiste konflikty interesów oraz sposoby ich eliminacji i zarządzania nimi 

Rzeczywiste konflikty interesów nie występują.    


