
Claim Value
Przegląd sytuacji na polskim
rynku wierzytelności

Budynek Szwajcarskiego Banku Narodowego w Bernie 
- jedna z dwóch siedzib banku centralnego w Szwajcarii.
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W trzecim kwartale 2019 roku sytuacja na rynku 
wierzytelności utrzymała stabilność. Największa zmiana 
w ciągu ostatniego kwartału zaszła w kredytach dla 
przedsiębiorstw. Wskaźnik zagrożonych kredytów 
przedsiębiorstw spadł o 0,16 pp. z poziomu 7,01% do 
6,85%. W ciągu ostatniego roku widać trend poprawiania 
się jakości kredytów w sektorze korporacyjnym. Kredyty 
dla osób prywatnych utrzymują stały wskaźnik kredytów 
zagrożonych. W ciągu III kwartału wskaźnik spadł o 0,05 
pp. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kredytów 

mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.
Ich jakość polepszyły się minimalnie. Spadek wskaźnika 
wyniósł 0,02 pp., a wartość ukształtowała się na 
poziomie 2,44%. Różnica między jakością kredytów 
udzielonych w walucie polskiej i frankach szwajcarskich 
pozostała stała w całym kwartale.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

SYTUACJA NA RYNKU WIERZYTELNOŚCI
Wskaźnik kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w podziale na główne grupy wierzytelności:

11,04%

6,85%

11,09%

7,01%

Zapraszamy
do zapoznania
się z raportem,
w którego dalszej
części prezentujemy:

• 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

2,46% 2,44%
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Wartości emisji obligacji na rynku catalyst banków komercyjnych, listów zastawnych, firm wierzytelnościowych i firm pożyczkowych w III kwartale 2019 roku (w mln zł)

Wartości emisji w EUR zostały przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień 31.12.2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

EMISJE NA RYNKU CATALYST
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W III kwartale 2019 roku największy wzrost wartości 
wykazały listy zastawne. Na giełdzie GPW Catalyst 
przybyło pod względem wartości o 2,6% instrumentów 
dłużnych emitowanych przez banki hipoteczne. Duży 
wpływ na wzrost wartości miał kurs EUR/PLN, który 
doprowadził do wzrostu wartości 20 serii emitowanych 
w euro o około 380 mln zł.  W lipcu Pekao Bank 
Hipoteczny wyemitował serie o równowartości 218 
mln zł. Ponadto oprócz listów zastawnych banki 
hipoteczne, a konkretnie PKO Bank Hipoteczny, 
zaczęły emitować również obligacje. W lipcu PKO 
wyemitowało dwie serie o wartościach 161,5 mln oraz 
50,0 mln zł. Następne transakcje odbyły się dopiero 
we wrześniu, gdy część publicznych listów 
zastawnych emitowanych przez Pekao Bank 
Hipoteczny została spłacona (w kwocie 9,6 mln zł).
Z kolei PKO Bank Hipoteczny wyemitował jeszcze 
jedną serię obligacji o wartości 45 mln zł.

Drugim wzrostowym segmentem w III kwartale były 
obligacje banków komercyjnych. Wzrost wartości 
wynikający ze zmiany kursu EUR/PLN wyniósł około 150 
mln zł i dotyczył dwóch serii obligacji. W lipcu Pekao 
wyemitowało serię obligacji o wartości 350 mln zł.
W sierpniu Getin Noble Bank spłacił serię obligacji
o wartości 172 mln zł. We wrześniu ponownie Getin 
Noble Bank spłacił serię o wartości 18 mln zł. Łączny 
wzrost wartości wyniósł 1,7%.

Największy spadek wartości notowanego długu 
zaliczyła branża firm wierzytelnościowych. W całym 
okresie spadek wyniósł 4,5%. W lipcu obligacje spłaciła 
Kancelaria Medius oraz Vindexus. Spłacone serie miały 
wartość odpowiednio 15,0 mln i 6,0 mln zł. W sierpniu 
spłaty dokonał Kruk i MW Trade. W przypadku Kruka 
spłacono jedną serię o wartości 87,0 mln zł, a MW 
Trade spłacił dwie serie o wartościach 20,0 mln i 14,5 
mln zł. Ponadto nastąpiła częściowa spłata o wartości 

prawie 1,0 mln zł obligacji Kancelarii Medius.
Po jednej serii spłaciły również firmy AOW Faktoring, 
Kredyt Inkaso, BFF Polska i Vindexus o wartościach 
kolejno 5,0 mln, 39,6 mln, 10,0 mln zł i 5,0 mln zł. 
Emisje przeprowadziły Indos i Kruk. Indos pozyskał
w jednej serii obligacji 7,0 mln zł kapitału
z kolei Kruk wyemitował  dwie serie o wartościach 
50,0 mln i 25,0 mln zł.

Firmy pożyczkowe w III kwartale nie wykazały dużej 
aktywności na rynku Catalyst. Łączna wartość obligacji 
spadła o 3,2%. Pierwsza transakcja odbyła się dopiero
w sierpniu, gdy Everest Capitał wyemitował serię
o wartości 5,0 mln zł. Tymczasem Prime Car 
Management spłaciła częściowo serię obligacji
o wartości 14,4 mln zł. We wrześniu nastąpiła kolejna 
częściowa spłata  przeprowadzona przez Everest 
Capital o wartości 10,0 mln zł.  

1,7%
2,6%

-4,5%
-3,2%
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FUZJE I PRZEJĘCIA W BRANŻY
Po fiasku fuzji Deutsche Banku z Commerzbankiem, 
przyszedł czas na rewizje strategii dla drugiego
z banków. Znajdujący się w trudnej sytuacji 
Commerzbank opublikował strategię, w której 
przewiduje, że realizacje założeń sfinansuje poprzez 
sprzedaż mBanku.

Wśród chętnych na zakup banku wskazuje się PKO BP,
a jego główny akcjonariusz Skarb Państwa deklaruje 
uważną obserwacje oferty. Spekulacje na ten temat 
podsyca fakt, że repolonizacja zyskownego banku o 
polskim rodowodzie byłaby spójna z programem 
obozu rządzącego, który zrepolonizował już Pekao S.A.

Dla PKO BP przejęcie banku wiąże się ze 
zwiększeniem sumy bilansowej do poziomu blisko 
500,0 mld zł, co oznaczałoby zaistnienie na 
europejskiej mapie branży w regionie. W kontekście 
fuzji mówi się o zachowaniu odrębnych marek, co 
ogranicza synergie kosztowe, jednak pozwala 
zachować bazę klientów mBanku. 

Ważną informacją jest to, że najsłabszy punkt 
mBanku w przypadku ewentualnej transakcji, czyli 
duży portfel kredytów frankowych o wartości około 
17,0 mld zł, zostanie zachowany w Commerzbanku. 
Portfele kredytów frankowych wymieniane są na tle 
wyroku TSUE jak jedno z największych ryzyk 
związanych z transakcją. Jako drugie wskazuje się 
nadchodzące spowolnienie gospodarcze.

Sam pakiet Commerzbanku wynoszący 62% akcji 
mBanku jest obecnie wart na GPW około 10,0 mld zł. 
Poza polskim podwórkiem wśród zainteresowanych 
wymienia się banki francuskie i niektóre hiszpańskie. 

Dużą przewagą mBanku jest fakt, że należy on do 
najbardziej zaawansowanych technologicznie banków
w Europie. CFO Commerzbanku Stephan Engels twierdzi, 
że mBank wyceniony powinien być porównawczo 
względem ING Banku Śląskiego, dla którego wskaźnik 
P/BV wynosi około 1,7-1,8. Oznaczałoby to podwojenie 
kapitalizacji giełdowej mBanku. 
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17,0 mld zł
portfel kredytów

frankowych mBanku

10,0 mld zł
wartość akcji mBanku na GPW

 posiadanych przez Commerzbank
 

62%
pakiet Commerzbanku

akcji mBanku
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WYBRANE TRANSAKCJE NABYCIA PORTFELI

Claim Value –III kwartał 2019

Wraz z końcem kwartału największe spółki 
wierzytelnościowe opublikowały raporty 
podsumowujące nabywane portfele. W kanale ESPI 
możemy znaleźć takie raporty dla trzech spółek, 
mianowicie Kruk, Best oraz Giełda Praw Majątkowych 
Vindexus. Zaczynając od lidera rynku, Kruk w III kwartale 
2019 roku nabył portfele o nominalnej wartości 734 mln 
zł, za 83 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie 
rok wcześniej nabył portfele o wartości 3 742 mln zł za 
647 mln zł. Oznacza to mocne zahamowanie inwestycji 
w portfele wierzytelności, ponieważ wartość nominalna 
spadła o 80%, a nakłady o 87%. Większy spadek 
nakładów niż wartości nominalnej nabytych pakietów 
wskazuje na obniżenie średniej ceny transakcyjnej 
wierzytelności z około 17,3% nominału do 11,3% 
nominału. Polepszanie jakości portfeli widać na 
raportowanych spłatach, gdzie w III kwartale 2019 roku 
spółka zebrała 433 mln zł wobec 381 mln zł w III kwartale 
2018 roku - spłaty wzrosły o 14%.

Pewnego ożywienia w inwestycjach Kruka można 
oczekiwać w ostatnim kwartale 2019 roku. Sugerować 
to może wygrany w październiku przetarg na cesje 
wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.
Ta jedna transakcja opiewa na wartość prawie 
dwukrotnie wyższą niż wszystkie inwestycje III kwartału. 
Oprócz tego Kruk nabył portfel wierzytelności Getback 
Recovery S.R.L. z rynku rumuńskiego. Wartość 
nominalna portfela wyniosła 41,2 mln RON co
w przeliczeniu wynosi około 37,4 mln zł.

Best również w III kwartale 2019 obniżył aktywność 
zakupową. Wartość nabytych portfeli wyniosła 89,1 mln 
zł przy koszcie nabycia jedynie 0,2 mln zł. W 2018 roku
w III kwartale liczby te wynosiły 248,5 mln zł przy koszcie 
11,4 mln zł. Nominał nabywanych portfeli spadł o 64%,
a nakład o 98%, co jak w przypadku Kruka sugeruje 

spadek średniej ceny. Inaczej niż w przypadku Kruka 
prezentuje się trend odnośnie spływów z posiadanych 
portfeli, ponieważ Best odnotował spadek o 7,0%
z 81,1 mln zł w 2018 roku do 75,3 mln zł w roku bieżącym.

Trzecim podmiotem, który opublikował raport była 
GPM Vindexus. W tym przypadku opublikowano jedynie 
dane kumulujące trzy pierwsze kwartały 2019 roku, 
jednak informacje o nakładach można wydobyć
z raportu publikowanego w II kwartale. Łączna wartość 
nominalna portfeli nabytych w ciągu pierwszych 
dziewięciu miesięcy wyniosła 517 mln zł, a nakład na nie 
wyniósł 53,6 mln zł z czego 18,3 mln wydane zostało
w okresie między majem, a wrześniem. W zeszłym roku 
w ciągu pierwszych trzech kwartałów spółka nabyła 
portfele o wartości 346,4 mln zł za kwotę 40,6 mln zł. 
Oznacza to, inaczej niż w przypadku poprzednich 
spółek, zwiększenie inwestycji o 49,25% w ujęciu 
nominału i 32% w ujęciu nakładu. Mimo zróżnicowanej 
dynamiki spadek ceny portfeli okazał się niewielki, o 1,35 
punktu procentowego.

Poza liderami branży warta wspomnienia jest również 
spółka PHI Wierzytelności, która zaraportowała, aż 
trzynaście transakcji, z czego, co ciekawe, jedynie dwie 
transakcje nabycia portfeli. Transakcje nabycia miały 
miejsce w połowie sierpnia i połowie września i odbyły 
się na podstawie umowy ramowej ze spółką Auxilia S.A. 
zajmująca się odszkodowaniami komunikacyjnymi. 
Łączna wartość nominalna transakcji wynosiła 1,4 mln 
zł. Pozostałe jedenaście transakcji to sprzedaż portfeli 
wierzytelności odszkodowawczych pomiędzy 16 lipca
a 6 września o łącznej wartości nominalnej 2,94 mln zł. 
Spółka raportuje, że sprzedaż wierzytelności 
realizowana jest w ramach nowatorskiego modelu 
quasi-sekurytyzacji.



K O M E N T A R Z E  R Y N K O W E

Trend nie dotyczy jednej kancelarii, frankowicze 
zachęceni przychylnością organów europejskich 
masowo zadecydowali się iść na wojnę z bankami,
a banki są tego świadome. Po wyroku większość 
banków zawiązała rezerwy na ewentualne 
odszkodowania. Szacuje się, że przy optymistycznym 
scenariuszu koszty sektora bankowego zamkną się
w sumie 1,5 mld zł. Analitycy sektora bankowego 
oceniają zawiązywane rezerwy jako wysokie, co 
wskazuje na gotowość banków do ugody. Szacuje się 
ponadto, że w skutek wyroku TSUE wskaźnik ROE dla 
sektora bankowego może zejść znacznie poniżej 7%. 
Kancelarie odszkodowawcze, które mają obecnie pełne 
ręce roboty, mogą zebrać z banków obfite żniwo.

Analogiczną sytuacją w przeszłości było zaostrzenie 
prawa w sprawie pożyczek konsumenckich w Wielkiej 
Brytanii. Po wprowadzeniu limitu kosztów pożyczki 
ludzie masowo rzucili się po odszkodowania od 
lichwiarskich pożyczek, co doprowadziło branżę 
pożyczkową na rynku brytyjskim do ruiny. 
Największym wygranym całego zajścia okazały się 
kancelarie odszkodowawcze prowadzące te sprawy. 

Polski sektor bankowy nie ucierpi zapewne w takim 
stopniu jak brytyjska branża pożyczkowa, a jedynie 
odczuje pewien dyskomfort w działaniu. Jednak 
największym wygranym może okazać się ta sama 
grupa. Już dziś można stwierdzić, że kancelarie 
odszkodowawcze mają przed sobą kilka owocnych 
kwartałów.

6

Sprawa kredytów frankowych, przewijająca się
w przestrzeni publicznej od czasu kryzysu 
finansowego, trafiła na wokandę Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Oczy bankierów, 
frankowiczów i inwestorów skierowane były na 
wyrok, który miał ostatecznie rozstrzygnąć, kto ma 
rację w tym konflikcie. Wyrok zapadł i mimo, że jest 
korzystny dla frankowiczów, nie jest też taki zły dla 
banków, co najlepiej wyraziły notowania giełdowe, 
które właściwie nie wykazały żadnego 
spektakularnego spadku czy wzrostu. Rzecz w tym, 
że wyrok dotyczył tylko części kredytów 
frankowych, tych indeksowanych do franka 
szwajcarskiego, a wyrok TSUE, jak duża część 
orzeczeń, nie do końca jest zrozumiały dla 
przeciętnego Kowalskiego. Mimo to, ogólna 
informacja o wyroku na korzyść frankowiczów 
przemówiła do wyobraźni i ludzie zaczynają 
masowo rewidować swoje umowy kredytowe.

W ten oto sposób wyłania się pierwszy wygrany 
sprawy frankowej w TSUE, jakim są kancelarie 
odszkodowawcze przyjmujące zlecenia dotyczące 
kredytów frankowych. Kancelaria Votum zajmująca 
się głównie odszkodowaniami, pochwaliła się 
dynamicznym wzrostem zainteresowania ich 
usługami. W pierwszym półroczu przyjmowali 
miesięcznie średnio 500 spraw, we wrześniu 
spodziewali się, że liczba ta na skutek wyroku 
podwoi się, jednak w październiku szacują 
podpisanie aż 1 500 umów. Udział spraw 
frankowych w podpisanych dotychczas umowach 
to aż 78%, co wyraźnie wskazuje motor wzrostu dla 
takiej dynamiki zleceń. Na listopad planowane jest 
rozszerzenie oferty usług również związanych
z kredytami denominowanymi we frankach, które 
nie były przedmiotem sprawy w Trybunale 
Sprawiedliwości. Ponadto, planowane jest też 
rozbudowanie działu spraw bankowych. Klienci 
Votum wytaczają sprawy wszystkim bankom, które 
mają portfel frankowy. 

KTO SKORZYSTA NA WYROKU TSUE

Jakub
Gwizdała

MŁODSZY ANALITYK CMT ADVISORY
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Siedziba spółki

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
tel. +48 61 855 30 10
e-mail: biuro@cmt-advisory.pl
www.cmt-advisory.pl

Biuro w Warszawie CMT Advisory Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000177629 | NIP: 779 22 20 760 | REGON: 634523550
Wartość kapitału zakładowego: 106 500 zł

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Budynek Lumen
tel. 22 280 91 85
e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl

KONTAKT

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.

WYCENA PORTFELA
WIERZYTELNOŚCI 

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA

ANALIZA SZKODOWOŚCI
PORTFELI

FUZJE
I PRZEJĘCIA

RESTRUKTURYZACJA

Claim Value –III kwartał 2019


