Akcja ratingowa podjęta przez agencję Fitch Ratings
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data sporządzenia: 5 sierpnia 2022 r.
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. agencja
ratingowa Fitch Ratings („Fitch”, „Agencja”) umieściła Viability Rating („VR”) Banku („bbb-”) na
liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative).
Umieszczenie VR Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym spowodowane jest
pogorszeniem oceny środowiska prowadzenia działalności operacyjnej w Polsce (z „bbb+” na
„bbb”), głównie w związku z wprowadzonymi niedawno wakacjami kredytowymi dotyczącymi
kredytów hipotecznych udzielonych w złotych, poziomem ingerencji państwa w działalność sektora
bankowego oraz oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym.
Oceny Issuer Default Rating Banku (LT IDR na poziomie „A+” z perspektywą stabilną oraz ST IDR
na poziomie „F1”) bazują na wsparciu BNP Paribas S.A. i opisywana powyżej akcja ratingowa nie
ma na nie wpływu, bowiem Fitch nie spodziewa się osłabienia zaangażowania BNP Paribas S.A.
w wyniku ostatnich wydarzeń.
Fitch podejmie decyzję co do dalszej obecności ratingu VR na liście obserwacyjnej po
przeprowadzeniu pełnej analizy Banku, obejmującej ocenę bezpośredniego wpływu wakacji
kredytowych na kluczowe wskaźniki finansowe.
Rating VR Banku może zostać potwierdzony, jeżeli Agencja stwierdzi, że wpływ obniżenia oceny
punktowej środowiska prowadzenia działalności operacyjnej na działalność i profil ryzyka Banku
jest niewielki, a koszt wakacji kredytowych i innych obciążeń może zostać zaabsorbowany bez
istotnego pogorszenia jego kluczowych wskaźników finansowych.
Fitch obniży ocenę VR dla Banku, najprawdopodobniej o jeden stopień, jeśli uzna, że obniżenie
oceny środowiska działalności operacyjnej powinno negatywnie wpłynąć na ogólną ocenę profilu
kredytowego Banku, zarówno samodzielnie, jak również w połączeniu z innymi czynnikami.
Opisywana akcja ratingowa nie ma wpływu na pozostałe oceny ratingowe Banku:


Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR) na poziomie „A+” z perspektywą stabilną,



Short-Term Issuer Default Rating (ST IDR) na poziomie „F1”,



National Long-Term Rating (Natl LT) na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną,



National Short-Term Rating (Natl ST) na poziomie „F1+(pol)”,



Shareholder Support Rating (SSR) na poziomie „a+”.

Tekst oryginalnego komunikatu Fitch Ratings jest dostępny na stronie internetowej Agencji.
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