2020-04-06 Raport nr 23/2020: Podwyższenie ratingów przez agencję Fitch.
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 6 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa Fitch
Ratings („Fitch”) podjęła dwie, niezależne od siebie, decyzje dotyczące ratingów Banku.
Po pierwsze, w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Bank w raporcie bieżącym nr 8/2020
z 5 marca 2020 roku, agencja Fitch podwyższyła długoterminowy rating Banku (Long-Term IDR) do
„A+” z „A” oraz krótkoterminowy rating Banku (Short-Term IDR) do „F1+” z „F1”, usuwając tym samym
status obu ratingów „pod obserwacją kryteriów” (ang. Under Criteria Observation, UCO).
28 lutego 2020 roku agencja Fitch opublikowała zaktualizowane kryteria ratingów dla banków, które
umożliwiają uwzględnienie buforów banku-matki zbudowanych w oparciu o dług podporządkowany
w ocenie wsparcia dla spółki-córki. W opinii agencji Fitch taka sytuacja ma miejsce w przypadku Banku,
ponieważ jest on znaczącą spółką zależną ING Bank N.V. (akcjonariusz dominujący Banku), a Grupa ING
posiada strategię przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (ang. Single Point
of Entry – SPE). W konsekwencji, agencja Fitch opiera ratingi IDR dla Banku na ratingu IDR dla ING
Bank N.V., a nie na ratingu Viability Rating co miało miejsce wcześniej. Obecnie rating IDR dla ING
Bank N.V. jest o jeden poziom wyższy niż jego rating Viability Rating.
Po drugie, agencja Fitch zdecydowała o umieszczeniu obu ratingów IDR dla Banku na liście ratingów
z perspektywą negatywną. Jest to bezpośrednia konsekwencja umieszczenia na tej liście ratingów dla
ING Bank N.V. Zmiana perspektywy ratingu IDR dla ING Bank N.V. nastąpiła 1 kwietnia 2020 roku
i wynikała z ryzyka jakim dla ING Bank N.V. w opinii agencji Fitch jest kryzys ekonomiczny
spowodowany epidemią koronawirusa.
W konsekwencji wyżej opisanych decyzji ratingowych agencji Fitch, ratingi dla Banku znajdują się na
następujących poziomach:
1) Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term IDR): A+,
2) Perspektywa ratingu podmiotu: Negatywna,
3) Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1+,
4) Viability Rating: bbb+,
5) Rating wsparcia: 1,
6) Rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol),
7) Perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: Stabilna,
8) Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

