Fitch potwierdził rating IDR Banku Zachodniego WBK na
poziomie „A”
Fitch Ratings-Londyn-11 sierpień 2006: Fitch Ratings potwierdził dzisiaj ratingi Banku
Zachodniego WBK ("BZWBK"): podmiotu (Issuer Default Rating – IDR) na poziomie „A”
(pojedyncze „A”) z perspektywą pozytywną, krótkoterminowy na poziomie „F1’,
indywidualny na poziomie „C” i wsparcia na poziomie „1”.
“Bank osiąga dobre wyniki, przy poprawiającej się jakości aktywów, zyskowności na wysokim
poziomie, i silnej kapitalizacji,” powiedział Chris Birney, Dyrektor w dziale Instytucji
Finansowych w Londynie. “Zarządzanie aktywami i usługi brokerskie mają pozytywny wpływ
na wyniki, poprawiając jednocześnie dywersyfikację przychodów. „Długo oczekiwany powrót
wzrostu wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw sygnalizuje poprawiające się perspektywy.”
Fitch zauważa również, że Bank z większym zaufaniem wykorzystuje systemy zarządzania
ryzykiem, uelastyczniając niektóre z zasad udzielania kredytów, co przekłada się na
wydłużające się terminy finansowania w segmencie korporacyjnym i szybki wzrost wolumenu
bardziej ryzykownych klas aktywów takich jak kredyty gotówkowe w segmencie detalicznym.
Dodatkowo, coraz większy udział w portfelu kredytowym mają kredyty hipoteczne i inne
rodzaje kredytów detalicznych, których zachowanie nie zostało przetestowane w całym cyklu
koniunktury gospodarczej w Polsce, z powodu krótkiej dostępności na rynku.
Ratingi podmiotu (IDR), krótkoterminowy i wsparcia odzwierciedlają bardzo wysoki potencjał
wsparcia jakie Bank mógłby otrzymać od dominującego akcjonariusza - Allied Irish Bank
(„AIB”, rating „AA-„ (podwójne „A” z minusem), perspektywa pozytywna). Rating IDR
Banku jest obecnie ograniczony pułapem krajowym „A” dla Polski.
AIB jest jednym z największych banków w Irlandii z kapitałami na poziomie 8.4 miliardów
euro na koniec 2005 roku. AIB zatrudnia 24,000 osób w 700 placówkach na całym świecie.
W latach 1995-1996 AIB stał się posiadaczem 60.1% akcji banku WBK. W 1999 roku nabył
80% akcji Banku Zachodniego SA od Skarbu Państwa. W 2001 w wyniku połączenia obu
banków powstał Bank Zachodni WBK, w którym AIB posiada obecnie 70.5% akcji.
BZWBK jest piątym bankiem w Polsce pod względem wysokości aktywów. Według stanu na
koniec czerwca 2006 Bank posiada 372 oddziały i zatrudnia 7,798 pracowników w pełnym
wymiarze czasu.
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Definicje ratingów Fitch i zasady wykorzystania tych ratingów są dostępne na stronie agencji
pod adresem www.fitchratings.com. Strona ta umożliwia stały dostęp do opublikowanych
ratingów, kryteriów i metodyk. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji "Code of Conduct"
znajdują się również następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of
interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty
dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

