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Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie

Przegląd sytuacji na polskim 
rynku wierzytelności

Claim Value

I I  K W A R T A Ł  2 0 1 6



W II kwartale 2016 roku nie 

obserwowaliśmy istotnego wzrostu 

poziomu zagrożenia wierzytelności 

znajdujących się w bilansach banków 

i oddziałów instytucji kredytowych. 

Wzrost szkodowości zauważalny był jedynie 

w segmencie kredytów frankowych 

– wskaźnik kredytów zagrożonych

 dla wierzytelności hipotecznych 

denominowanych w szwajcarskiej walucie 

wzrósł od początku roku z poziomu 

3,4% do 3,7%. 

Niewielkiej poprawie uległy 

w II kwartale wskaźniki zagrożenia 

wierzytelności z tytułu kredytów 

konsumpcyjnych osób prywatnych 

oraz wierzytelności z tytułu kredytów 

udzielonych przedsiębiorstwom.
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Sytuacja na rynku 
wierzytelności
WSKAŹNIK KREDYTÓW ZAGROŻONYCH W SEKTORZE BANKOWYM W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY WIERZYTELNOŚCI

•  podsumowanie aktywności podmiotów z branży 

    wierzytelności na rynku obligacji

•  podsumowanie informacji o najważniejszych fuzjach   

    i przejęciach w branży

•  przegląd wybranych transakcji nabycia portfeli 

    wierzytelności

•  komentarz odnośnie najistotniejszych wydarzeń 

    mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów 

    z rynku wierzytelności

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z raportem, 
w którego dalszej 

części prezentujemy:
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.



W II kwartale 2016 roku na rynku Catalyst 

dużą aktywnością wykazały się firmy 

windykacyjne, które zwiększyły łączną 

wartości emisji w stosunku do 

poprzedniego kwartału o 26,1%. Na rynku 

odnotowano zwiększoną aktywność 

w segmencie listów zastawnych, za co 

odpowiadał głównie PKO Bank Hipoteczny. 

Pomimo dużej aktywności niektórych 

podmiotów, wartość obligacji banków 

komercyjnych spadła w II kwartale o 2,8%. 

Firmy pożyczkowe, które skupiły się 

w ostatnim czasie na pozyskiwaniu 

finansowania bankowego, zwiększyły 
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Aktywność 
na rynku obligacji

Fuzje i przejęcia w branży

wartości emisji na Catalyst o zaledwie 

2,2 mln zł. Podobnie jak w poprzednich 

miesiącach duży udział w nowych emisjach 

na Catalyst miały emisje publiczne, na czele 

z dwiema seriami obligacji Alior Bank 

o łącznej wartości 220 mln zł. Pomimo 

obniżenia parametrów emisji popyt na 

papiery Alior Banku ponowie kilkukrotnie 

przewyższył wartości emisji. Istotne emisje 

publiczne przeprowadzili również 

Eurobank, Bank Pocztowy i Getin Noble 

Bank. Rynek nowych emisji w branży 

windykacyjnej zdominował Kruk, który był 

przy tym bardzo aktywny inwestycyjnie. 

Publiczna oferta Kruka zakończyła się 

istotną nadsubskrypcją. Znaczące emisje 

w minionym kwartale przeprowadzili także 

GetBack i Best. Jedyne nowe seria obligacji 

firm pożyczkowych, które pojawiły się na 

Catayst to majowa emisja dwóch serii 

obligacji Capital Service opiewająca na 

łącznie 3,2 mln zł i emisja Mikrokasy na 

1,0 mln zł. Niemiecka spółka należąca do 

grupy Ferratum zrealizowała w II kwartale 

emisję stanowiącą część z ogłoszonego 

programu emisji obligacji na potrzeby 

wsparcia dalszego rozwoju grupy.
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WARTOŚCI EMISJI OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST BANKÓW KOMERCYJNYCH, LISTÓW ZASTAWNYCH, FIRM WIERZYTELNOŚCIOWYCH 

I FIRM POŻYCZKOWYCH W II KWARTALE 2016 ROKU (W MLN ZŁ)

Źródło: opracowanie własne na podstawie gpwcatalyst.pl.



W II kwartale wysoką aktywność utrzymał KRUK, którego kwartalne nakłady 
inwestycje osiągnęły rekordową wartość i wyniosły 667 mln zł. Suma ta nie 
uwzględnia umowy nabycia portfela wierzytelności w ramach współpracy 
z Bankiem Światowym w Rumunii, o wartości nominalnej 597 mln euro. 
Do istotnych transakcji, które złożyły się na tę wartość należy m.in. zakup 
portfela wierzytelności od włoskiego banku Monte dei Paschi di Siena za 
cenę 51 mln euro o wartości nominalnej 350 mln euro, który obejmuje około 
40 tys. spraw konsumenckich.

Grupa KRUK wygrywając przetarg na zakup portfela wierzytelności od 
hiszpańskiego banku BIGBANK AS Consumer Finance zadebiutowała na 
rynku hiszpańskim. Ponadto w II kwartale KRUK sfinalizował przejęcie 100% 
udziałów w Presco Investments S.à r.l. wraz z portfelem wierzytelności 
obejmującym 2 mln spraw o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. 

BEST zawarł umowę głównego przelewu w ramach procesu sekurytyzacji 
wierzytelności z Credit Agricole Bank Polska. Umowa obejmuje określenie 
zasad i warunków zawierania jednostkowych umów sekurytyzacji 
pomiędzy funduszem należącym do Grupy BEST a bankiem. Przedmiotem 
poszczególnych umów sekurytyzacji mają być portfele wierzytelności 
o wartości nominalnej pomiędzy 10 mln zł a 60 mln zł. Fundusz z Grupy 
BEST zawarł ponadto umowę nabycia od banku BZ WBK trzech portfeli 
wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 87,2 mln zł za łączną cenę 
22,4 mln zł. 

EGB Investments zawarła warunkową umowę przelewu wierzytelności
 z ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3, na podstawie której spółka nabyła 
wierzytelności o łącznej wysokości nominalnej wynoszącej ponad 69 mln zł.

Kredyt Inkaso  zawarła z GetBack umowę zbycia 100% posiadanych 
certyfikatów inwestycyjnych w funduszach Trigon Profit XIV NS FIZ, 
Trigon Profit XV NS FIZ i Trigon Profit XVI NS FIZ. Łączna cena sprzedaży 
certyfikatów inwestycyjnych wyniosła 20 mln zł.
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Udany kwartał KRUKA

EGB Investments podpisuje umowę
z funduszem z grupy Altus

Kredyt Inkaso przejmuje 
certyfikaty od GetBack

BEST z kolejnymi umowami bankowymi

Wybrane 
transakcje

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie
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Komentarz 
rynkowy

Wejście w życie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim
Zgodnie z danymi ZFP, 17% firm pożyczkowych monitorowanych w prowadzonym przez Związek Rejestrze Firm Pożyczkowych 

zawiesiło działalność lub nie spełniło wymogów ustawowych nowelizacji u.o.k.k. wchodzącej w życie 11 marca 2016 r., 

wprowadzonej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze finansowym oraz niektórych innych ustaw. Wydaje się 

jednak, że największe firmy pożyczkowe, które były w stanie przygotować rozwiązanie neutralizujące negatywny wpływ 

m.in. limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, nie odczuły istotnie nowych przepisów. Podstaw do oceny wpływu regulacji 

dostarczą sprawozdania finansowe spółek publicznych za II kwartał bieżącego roku.

W ofercie firm pożyczkowych uwidacznia się natomiast tendencja przebudowy portfeli w kierunku bardziej kapitałochłonnych 

produktów o wyższych kwotach i dłuższych terminach zapadalności, co może generować zwiększone zapotrzebowanie na kapitał 

i większą podaż portfeli NPL, znajdujących się we wcześniejszej fazie cyklu windykacji. Przed firmami pożyczkowymi otwiera się 

perspektywa przejmowanie biznesu lombardowego, który zgodnie z doniesieniami branży, nie wytrzymuje wpływu regulacji, 

spod której wbrew początkowym opiniom, nie został wyłączony.

Listy zastawne
Rozpoczęta w lutym bieżącego roku akcja przenoszenia części kredytów do banku hipotecznego przez PKO BP w II kwartale weszła 

w fazę emisji listów zastawnych. Bank dołożył starań, aby zapewnić wysoką jakość zabezpieczeń – decyzja odnośnie migracji 

poszczególnych kredytów do banku hipotecznego była uwarunkowana pozytywnym wynikiem ekspertyzy nieruchomości. 

Benchmarkowa emisja pięcioletnich listów o wartości 500 mln zł to pierwsza emisja w Polsce, którą przeprowadzono na podstawie 

znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. To także pierwsza emisja zabezpieczona wyłącznie złotowymi 

kredytami mieszkaniowymi dla osób fizycznych. Popyt na uplasowane w II kwartale listy o łącznej wartości 1,0 mld zł spotkał się 

z wysokim popytem inwestorów instytucjonalnych, a bank zapowiedział dalsze emisje w II połowie roku.

Niższa opłata sądowa 
nie dla windykatorów
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 30 maja 2016 r., 

sygn. akt I ACz 388/16, potwierdziło, że firma windykacyjna, która nabyła 

wierzytelność wynikającą z czynności bankowej, po czym złożyła pozew 

przeciwko dłużnikowi, nie może liczyć na objęcie regulacją u.k.s.s.c., 

zgodnie z którą w przypadku wniesienia pozwu w sprawach o roszczenia 

wynikające z czynności bankowych opłata sądowa nie może 

przekroczyć 1 tys. zł.

Sytuacja w sektorze SKOK
W II kwartale b.r. zostały ogłoszone lub wniesione 

wnioski o ogłoszenie upadłości kilku kas, 

a w kolejnych SKOKach zostali ustanowieni 

komisaryczni zarządcy. Trwająca restrukturyzacja 

sektora, w którą w minionym kwartale przez przejęcie 

Powszechnej SKOK włączył się Alior Bank, może 

prowadzić do zwiększonej podaży portfeli kredytów 

detalicznych na rynku w kolejnych kwartałach.

Przemysław
Grobelny

S T A R S Z Y  A N A L I T Y K

 C M T  A D V I S O R Y
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Kontakt

WYCENA PORTFELA
WIERZYTELNOŚCI
  

ANALIZA SZKODOWOŚCI 
PORTFELI

DORADZTWO 
TRANSAKCYJNE

RESTRUKTURYZACJA POZYSKIWANIE 
FINANSOWANIA

Biuro w Poznaniu

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

Bazar Poznański

e-mail: biuro@cmt-advisory.pl

tel./fax 61 855 30 10
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Biuro w Warszawie:

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Budynek Lumen, IX piętro

e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl

tel. 22 280 91 85

CMT Advisory jest podmiotem 
wyspecjalizowanym w doradztwie 
transakcyjnym. Oprócz wsparcia 
w realizacji procesów fuzji i przejęć, 
nasza firma oferuje usługi związane 
z rynkiem kapitałowym oraz 
pozyskiwaniem finansowania. 

CMT Advisory posiada bogate 
doświadczenie w doradztwie na rzecz 
podmiotów z branży finansowej, takich 
jak banki, firmy pożyczkowe, firmy 
windykacyjne i SKOKi. 

Dla klientów z sektora finansowego 
realizowaliśmy projekty z zakresu 
m.in. procesów restrukturyzacyjnych, 
nadzoru właścicielskiego, pozyskiwania 
finansowania, wycen portfeli 
wierzytelności i wycen przedsiębiorstw. 

W 2016 roku firma CMT Advisory 
dołączyła do stowarzyszenia 
międzynarodowych doradców 
transakcyjnych, AICA.
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