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Przegląd sytuacji na polskim 
rynku wierzytelności
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W III kw. 2016 r., podobnie jak we wcześniejszych trzech miesiącach, wierzytelności znajdujące się w bilansach 

banków i oddziałów instytucji kredytowych utrzymały stabilny poziom zagrożenia. Po trwającej od końca ubiegłego 

roku serii wzrostów wskaźnika zagrożenia w segmencie hipotecznych kredytów frankowych, szkodowość 

wierzytelności denominowanych w szwajcarskiej walucie ustabilizowała się na poziomie 3,6%.

Dalszej, nieznacznej poprawie uległy w III kw. wskaźniki zagrożenia wierzytelności z tytułu kredytów 

konsumpcyjnych osób prywatnych oraz wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych 

przedsiębiorstwom. 

Efekt ten może być konsekwencją wzmożonej sprzedaży złych długów przez banki do firm 

windykacyjnych, którą napędza podatek bankowy. W minionym kwartale windykatorzy

po raz kolejny ustanowili nowe rekordy zakupowe. 

Dodatkowo w ostatnich miesiącach na szerszą skalę zaczął rozwijać się rynek 

portfeli wierzytelności hipotecznych, który wraz z dojrzewaniem portfeli 

bankowych, powinien stopniowo rosnąć, odciążając bilanse banków

z przeterminowanych hipotek.  

Na rynku wierzytelności zauważalny jest ponadto napływ

do gospodarstw domowych środków z programu 500+. 

Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli sektora 

bankowego, w grupie klientów otrzymujących 

świadczenia można odnotować wzrost skali 

oszczędności przewyższający wzrost 

konsumpcji czy zadłużania. Poprawie 

uległa również zdolność obsługi 

zobowiązań beneficjentów 

programu.
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Sytuacja na rynku 
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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Podobnie jak w okresie od kwietnia do czerwca., na rynku Catalyst 

szczególnie dużą aktywnością cechowały się firmy windykacyjne, 

które zwiększyły łączną wartości emisji w stosunku do czerwca 2016 

r. o 8,9%. Stanowi to dynamikę niższą niż obserwowana trzy 

miesiące temu, jednak w dalszym ciągu pozostającą znacznie 

powyżej poziomów osiąganych w innych branżach, czy w innych 

segmentach rynku wierzytelności.

Po gwałtowanym wzroście aktywności w segmencie listów 

zastawnych, obserwowanym w ubiegłym kwartale, w III kw. b.r. 

wartość wyemitowanych listów, znajdujących się w obrocie na 

rynku Catalyst zmniejszyła się o 2,7%.

W III kw. b.r. wzrosła o 1,3% wartość emisji znajdujących się w 

obrocie na rynku Catalyst banków komercyjnych. Nowe emisje 
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Emisje 
na rynku Catalyst

systematycznie w kolejnych miesiącach do obrotu wprowadzał 

Getin Noble Bank. We wrześniu, na siedem miesięcy przed 

wygaśnięciem prospektu, Alior Bank zapowiedział rezygnację z 

kolejnych publicznych emisji obligacji podporządkowanych. Do 

obrotu we wrześniu trafiły warte 50,0 mln zł podporządkowane 

obligacje Banku Pocztowego, które bank uplasował w czerwcu.

Firmy pożyczkowe w ostatnich miesiącach stronią od rynku 

Catalyst. W III kw. b.r. na rynek obligacji nie trafiła żadna nowa 

emisja pożyczkodawców. Zgodnie z opublikowanymi 

komunikatami, niepubliczne emisje poza rynkiem Catalyst 

przeprowadzili w III kw. b.r.: Capital Service, Mikrokasa, SMS Kredyt 

Holding i EUROCENT.
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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.

10 687

5 463

1 868

300

10 631

5 463

2 008

296

10 665

5 463

2 077

292

10 823

5 313

2 034

290

1,3%

-2,7%

8,9%

-3,5%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

 -

 2 000,0

 4 000,0

 6 000,0

 8 000,0

 10 000,0

 12 000,0

Banki komercyjne Listy zastawne Firmy wierzytelnościowe Firmy pożyczkowe
czerwiec 2016 lipiec 2016 sierpień 2016 wrzesień 2016 % kwartalna dynamika zmian wartości emisji

 



Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w branży wierzytelności w minionym kwartale jest zakończone sukcesem wezwanie do 
sprzedaży akcji Kredyt Inkaso, ogłoszone przez fundusz private equity Waterland Private Equity Investments. Pozyskanie przez spółkę 
inwestora, który oferując 25 zł za akcję, nabył 7 911 380, czyli 61,16% akcji, może oznaczać nowe rozdanie w trwającym od miesięcy 
konflikcie Kredyt Inkaso z niedawnym głównym akcjonariuszem, a zarazem jej konkurentem – spółką Best.

W sektorze bankowym III kw. b.r. upłynął pod znakiem repolonizacji sektora bankowego. Po upłynnieniu przez UniCredit w ramach 
transakcji SPO pakietu 10,0% akcji Banku Pekao S.A. zintensyfikowały się spekulacje na temat przejęcia banku. Zgodnie z opublikowanymi 
komunikatami, w listopadzie ma okazać się, czy PZU w konsorcjum z PFR nabędzie pakiet akcji zapewniający kontrolę nad drugim co do 
wielkości bankiem w Polsce.

Na fali repolonizacji toczą się również negocjacje w sprawie przejęcia Raiffeisen Polbank. Alior Bank poinformował w komunikacie, że 
ma wyłączność na negocjacje w sprawie nabycia podstawowej działalności oddziału austriackiego banku. Podobnie, jak w przypadku 
zrealizowanego przejęcia BPH, z przejmowanej jednostki miał zostać wydzielony portfel wierzytelności denominowanych w frankach. 
Z ostatnich doniesień stron zaangażowanych w proces wynika jednak, że z transakcji miałby zostać wyłączony cały portfel hipoteczny.

Pod koniec września Grupa Kruk poinformowała o wygraniu przetargu na zakup portfela wierzytelności konsumenckich o wartości 
nominalnej 930,0 mln EUR we Włoszech. Dzisiaj wiadomo już, że sprzedającym w ramach wskazanej transakcji była Grupa Unicredit. 
Poza wskazaną transakcją, która ma zostać zamknięta w IV kw. b.r., KRUK przeprowadził w III kw. inwestycje na czterech rynkach o 
łącznej wartości 205,0 mln zł.

Dużą aktywnością zakupową wykazała się w minionym kwartale Grupa Best, nabywając łącznie za 54,2 mln zł pakiety wierzytelności
o wartości nominalnej 517,9 mln zł.

Kredyt Inkaso poinformowało o uzyskaniu przez KI I NS FIZ zgody wierzyciela pierwotnego na zawarcie umowy cesji, której przedmiotem 
było zbycie pakietu wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne o łącznej wartości nominalnej około 61,6 mln zł za cenę około 
1,8 mln zł.

Medius Collection S.L., spółka zależna od Kancelarii Medius, zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie 
niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 4,0 mln EUR. Kancelaria Medius poinformowała 
ponadto, że pod koniec września, otrzymała podpisany przez Alior Bank list intencyjny w sprawie zakupu portfela wierzytelności 
kredytów detalicznych o wartości 22,6 mln zł.

Centrum Finansowego Banku BPS w ostatnim dniu września zawarła z podmiotem będącym funduszem sekurytyzacyjnym umowę zbycia 
dwóch pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 195,2 mln zł za kwotę 14,6 mln zł.

EGB Investments poinformowało, że z dniem 18.07.2016 r. weszła w życie warunkowa umowa przelewu wierzytelności zawarta z ALTUS NS 
FIZ Wierzytelnosci 3, o której informowaliśmy w ostatnim wydaniu „Claim Value”.

MEBIS TFI, jednostka zależna Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus", zawarło w dniu 28.09.2016 r. umowę sprzedaży 10 513 wierzytelności 
bankowych, o wartości nominalnej 277,0 mln zł, za cenę 43,7 mln zł.
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Fuzje i przejęcia
w branży

Wybrane transakcje
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Komentarz 
rynkowy

Hossa w branży obsługi wierzytelności nie ustaje
Firmy windykacyjne ustanawiają kolejne rekordy w zakresie wartości nabywanych portfeli wierzytelności. Czołówka firm 
windykacyjnych po trzech kwartałach bieżącego roku podwoiła wartość zarządzanych wierzytelności w stosunku do stanu 
z końca 2015 r. i zrealizowała już w pełni plany zakupowe założone na cały 2016 r.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli branży, nie oznacza to jednak zwalniania tempa w kolejnych miesiącach. 
Nadchodząca końcówka roku, wzorem lat poprzednich, może przynieść zwiększoną podaż pakietów wierzytelności 
bankowych. Zjawisko czyszczenia bilansów na koniec roku, może oznaczać, że prawdziwy boom zakupowy windykatorów 
znajduje się dopiero przed nami.

W ślad za rekordowymi zakupami idzie duża aktywność firm windykacyjnych w zakresie emisji obligacji, co wyraźnie 
widoczne jest na rynku Catalyst. Pomimo istotnych wartości lewarowanych zakupów windykatorów w ostatnich 
miesiącach, bieżące wskaźniki zadłużenia wskazują, że poziom zadłużenia nie będzie barierą rozwojową sektora
w najbliższym czasie.

Polskie firmy windykacyjne coraz śmielej wychodzą z zakupami na rynki zagraniczne, co generuje popyt na hedging 
w postaci finansowania denominowanego w zagranicznych walutach. Po uplasowanych w III kw. 2016 r. emisjach 
denominowanych w euro, firmy windykacyjne zapowiadają dalszy rozwój w kierunku finansowania w europejskiej 
walucie.

Sektor pożyczkowy przetrwał regulację i przyciąga kolejnych graczy
Wyniki finansowe firm pożyczkowych opublikowane w III kw. b.r. potwierdzają, że firmy, które odpowiednio dostosowały się do wchodzących w życie

w marcu 2016 r. regulacji są zdolne do kontynuacji wzrostu.

Zainteresowane sektorem firm pożyczkowych w coraz większym stopniu widoczne jest wśród przedstawicieli branży windykacyjnej. Presco sprzedała cały 

posiadany pakiet wierzytelności Grupie Kruk, by skupić się na rozwoju działalności pożyczkowej. Mimo, że oferta ma wystartować w IV kwartale b.r., Presco 

planuje zbudować portfel pożyczek o wartości 16,8 mln zł do końca 2017 r. Pożyczki dla dłużników od jakiegoś czasu posiadają w swojej ofercie Kruk, Ultimo 

i Kredyt Inkaso, natomiast rozwój oferty pożyczkowej poza stosowany dotychczas w branży windykacyjnej model biznesowy zapowiedział Getback.

Faktoring nieprzerwanie
na fali wzrostowej
Kolejne rekordy ustanawiane są nie tylko w branży windykacyjnej. 

Zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów zrzeszone firmy 

odkupiły w trzech kwartałach 2016 r. faktury o łącznej wartości 

112,7 mld zł, co stanowi wzrost wartości w ujęciu rocznym na 

poziomie 19,8%. Oznacza to, że 2016 r. dla branży będzie stanowił 

kolejny w sześcioletniej passie rekordowy rok.

Nowy typ portfeli wierzytelności
W październiku 2016 r. ma wystartować pilotażowa wersja Polskiej Platformy 

Kredytowej – przedsięwzięcia kojarzącego małe firmy poszukujące 

finansowania z inwestorami. Rozwiązanie to może stworzyć na naszym rynku 

nową klasę aktywów, która z powodzeniem rozwija się zagranicą – portfele 

pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw. Model biznesowy tego przedsięwzięcia 

czerpie z rozwiązań znanych z rynku firm pożyczkowych, takich jak relatywnie 

krótki okres produktów, automatyzacja procesu udzielania czy ograniczone 

formalności wymagane od pożyczkobiorców.

Przemysław
Grobelny, CFA

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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