Claim Value
Przegląd sytuacji na polskim
rynku wierzytelności

Budynek Banco de Valencia
– siedziba głowna banku założonego w 1900 roku.
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SYTUACJA NA RYNKU WIERZYTELNOŚCI
Wskaźnik kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w podziale na główne grupy wierzytelności:
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Jakość wierzytelności znajdujących się w bilansach
banków i oddziałów instytucji kredytowych uległa po raz
kolejny polepszeniu w IV kwartale. W przypadku przedsiębiorstw i osób prywatnych tempo poprawy jakości kredytów zaczęło spadać, jednak przyśpieszyła poprawa jakości
kredytów mieszkaniowych. Najwyższy spadek wskaźnika
kredytów zagrożonych wystąpił w segmencie kredytów
konsumpcyjnych dla osób prywatnych, o 0,22 p.p. Jakość
kredytów dla przedsiębiorstw ogółem prawię się nie
zmieniła. Wskaźnik dla kredytów mieszkaniowych poprawia się
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• podsumowanie aktywności podmiotów
z branży wierzytelności na rynku obligacji

nieco bardziej niż w minionych kwartałach, spadek wynosi
0,13 p.p. Różnica między wskaźnikami zagrożenia dla
mieszkaniowych kredytów złotowych i frankowych utrzymuje
się na stabilnym poziomie.

• podsumowanie informacji o najważniejszych
fuzjach i przejęciach w branży
• przegląd wybranych transakcji nabycia
portfeli wierzytelności
• komentarze odnośnie najistotniejszych
wydarzeń mających wpływ na funkcjonowanie
podmiotów z rynku wierzytelności
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EMISJE NA RYNKU CATALYST
W IV kwartale 2018 roku największy wzrost wartości
notowanych na giełdzie obligacji odnotował sektor
banków komercyjnych. Na ostatni dzień roboczy grudnia
wartość obligacji banków była o 11,9% wyższa niż pod
koniec III kwartału. Największy wzrost nastąpił w październiku,
gdy wartość nowej emisji przeprowadzonej przez Santander
Bank Polska wyniosła 500 mln EUR. Była to jedyna nowa
emisja w IV kwartale. W listopadzie nastąpiła spłata serii
obligacji BOŚ S.A. o wartości 100 mln zł. Była to zarazem
jedyna spłata jaka nastąpiła w IV kwartale.
Segment listów zastawnych zwiększył swoją wartość
o 1,2%, jednak obyło się to przy większej ilości działań
podejmowanych na rynku. W IV kwartale nastąpiły trzy
wykupy i dwie nowe emisje tychże papierów wartościowych.
W październiku mBank Hipoteczny spłacił dwie serie
listów zastawnych o łącznej wartości 70 mln EUR. W tym
miesiącu została również wyemitowana przez Pekao Bank
Hipoteczny seria publicznych listów zastawnych o wartości

350 mln zł. Jest to pierwsza emisja tego typu instrumentu
finansowanego od ponad 5 lat, a jego specyfika polega na
tym, że nie jest on zabezpieczony hipoteką, lecz
wierzytelnościami od jednostek samorządu terytorialnego.
W listopadzie nastąpiła ponadto emisja PKO Banku
Hipotecznego o wartości 230 mln zł. W ostatnim miesiącu
roku spłacona została seria listów zastawnych o wartości
12 mln EUR wyemitowana przez Pekao Bank Hipoteczny.
Zainteresowanie listami zastawnymi stopniowo rośnie,
podmiot uprawniony do ich emitowania w minionym
kwartale wystartował w ramach Grupy ING.

mln zł seria wyemitowana przez Best i warta 47,8 mln zł
seria wyemitowana przez Kredyt Inkaso. Nową emisję
w tym samym miesiącu przeprowadził SAF, a jej wartość
wyniosła ok. 1 mln zł. W listopadzie nastąpiły kolejne dwie
spłaty, warta 5 mln zł seria AOW Faktoring i warta 10 mln zł
seria Kruk S.A. Nie wystąpiła przy tym żadna nowa emisja.
Grudzień był miesiącem zapadalności serii obligacji Best o
wartości ok. 6,8 mln które zostały wykupione w terminie.
W grudniu łączną wartość obligacji spółek wierzytelnościowych
podniosła emisja nowej serii obligacji Kruk o wartości 30
mln zł.

O ponad 4,0% niższą wartość niż na koniec III kwartału
mogliśmy zaobserwować w segmencie obligacji wyemitowanych przez firmy wierzytelnościowe. W zestawieniu nie
zostały uwzględnione obligacje o łącznej wartości ok. 396
mln zł spółek, które nie wywiązały się zapadających zobowiązań, czyli wyemitowane przez GetBack oraz Fast Finance.
W październiku nastąpiły spłaty dwóch serii, tj. warta 50

Wartość notowanych na Catalyst obligacji emitowanych
w sektorze firm pożyczkowych była stała w IV kwartale
2018 roku, ponieważ nie odbył się żaden wykup, ani żadna
emisja.

Wartości emisji obligacji na rynku catalyst banków komercyjnych, listów zastawnych, firm wierzytelnościowych i firm pożyczkowych w IV kwartale 2018 roku (w mln zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Wartości emisji w EUR zostały przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień 31.12.2018
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FUZJE I PRZEJĘCIA W BRANŻY
Rok 2018 upłynął w sektorze bankowym pod znakiem
konsolidacji. Po przejęciu przez BZ WBK Deutsche Banku
i późniejszym rebrandingu obu marek na Santander Bank
Polska oraz przejęciu przez BGZ BNP Paribas Raiffeisen Bank
Polska rynek oczekiwał jeszcze jednej transakcji do końca
roku. Wstępnie miała odbyć się fuzja Alior Banku i Pekao,
jednak projekt został porzucony, Mówiło się również
o konsolidacji banków należących do Leszka Czarneckiego,
w obliczu problemów z jakimi boryka się grupa, oraz
o przejęciu należącego do Société Générale Eurobanku,
w kontekście którego, wśród potencjalnych nabywców
wymieniano Alior Bank, Credit Agricole i Millenium Bank.
Finalnie ostatnia transakcja w sektorze bankowym w 2018
roku ogłoszona w IV kwartale było przejecie Eurobanku
przez Millenium Bank. Eurobank jest jednym z mniejszych
banków w Polsce, specjalizującym się w kredytach konsumenckich. Głównym nośnikiem wartości dla przejmowanego
banku jest baza 1,4 mln klientów. Dzięki transakcji Millenium

umocni segment detaliczny i zajmie 7. miejsce pod względem
wielkości aktywów w polskim sektorze bankowym oraz 6.
miejsce pod względem liczby klientów detalicznych.
Wartość transakcji to około 1,8 mld zł. Finalizacja transakcji
odbędzie się w 2019 roku.
Ogłoszona pod koniec roku planowana transakcja nabycia
aktywów GetBacku w postaci portfeli wierzytelności przez
Hoist Finance stanęła w styczniu pod znakiem zapytania.
Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego poparł wniosek
europejskiego regulatora odnośnie wag ryzyka w związku
z zakupem przeterminowanych wierzytelności, w rezultacie
czego akcje szwedzkiego holdingu straciły 30% na wartości.
Na początku lutego została jednak zawarta wstępna umowa
z funduszami z grupy Hoist Finance dotycząca sprzedaży
wybranych portfeli wierzytelności, która opiewa na około
398 mln zł. Zgodnie z planem umowa sprzedaży zostanie
w całości zrealizowana do 15 kwietnia 2019 r.

WYBRANE TRANSAKCJE NABYCIA PORTFELI
W IV kwartale 2018 roku, bez niespodzianki, liderem pod
względem wartości nabytych portfeli wierzytelności okazał się
Kruk S.A. Spółka zawarła umowę cesji wierzytelności za pomocą
swojej spółki córki InvestCapital Ltd. z hiszpańskimi podmiotami
BFA Tendedora de Acciones S.A.U. i Bankia S.A. Łączna wartość
nominalna portfela wynosi około 246 mln Euro. Przedmiotem
umowy są wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów
konsumenckich oraz wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw.
Następną pod względem wielkości transakcją i również na rynku
hiszpańskim może pochwalić się Kancelaria Medius. W listopadzie
poprzez Medius Collection S.L., nabyła portfel wierzytelności od
Kreditech Spain S.L. o wartości 12,8 mln Euro.
Nabyciem dużego portfela pochwaliła się także Statima S.A.
W grudniu spółka zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności
od jednego z krajowych przewoźników komunikacyjnych. Portfel
związany jest z opłatami za niedopełnienie przez podróżnych
obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu
osób i rzeczy. Wierzytelności, które są przedmiotem umowy,
zostały potwierdzone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi
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wydanymi w Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym.
Łączna wartość nominalna tego portfela wierzytelności wraz
z odsetkami opiewa na 39,5 mln zł.
Kancelaria Prawna Inkaso WEC utrzymała podobny poziom
wartości zakupionych portfeli względem poprzedniego kwartału.
Spółka podpisała umowę zakupu wierzytelności z tytułu
dodatkowych opłat z jednym podmiotów z branży kolejowej.
Wartość pakietu wynosi 2,01 mln zł. Zakupiony został także
portfel od polskiego dostawcy energii. Wierzytelności te pochodzą
z umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych
oraz odsetek. Nominalna wartość portfela to 415 tys. zł. Kancelaria
Prawna Inkaso WEC pod koniec grudnia wygrała ponadto
przetarg w branży kolejowej na sprzedaż wierzytelności z tytułu
opłat dodatkowych.
BEST S.A. w IV kwartale 2018 roku nie pochwalił się żadnymi
znaczącymi transakcjami. W ujęciu rocznym spółka kupowała
znacznie mniej portfeli względem roku poprzedniego.
Natomiast na początku grudnia BEST S.A. poinformował
o uruchomieniu spółki córki na rynku włoskim BEST Italia S.r.l.
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KOMENTARZE RYNKOWE

dr Przemysław
Grobelny, CFA
MENEDŻER CMT ADVISORY

NOWOŚCI W ARBITRAŻU
DLA MŚP

NOWE PROBLEMY
W BRANŻY WINDYKACJI

Problem zatorów płatniczych małych i średnich przedsiębiorstw
odmieniany jest przez wszystkie przypadki, jednak konkretnych
rozwiązań, mających niwelować to negatywne zjawisko, doszukać
się trudno. W tym kontekście z optymizmem należy witać inicjatywy,
które podejmowane są w celu usprawnienia dochodzenia roszczeń
między przedsiębiorstwami, a do takich zaliczyć można powstające
sądy arbitrażowe, w których spór rozstrzygnąć będzie można
w pełni przez internet.

Po spektakularnej aferze w branży windykacji, której echa powoli
cichną, na horyzoncie pojawiają się kolejne problemy. Tym
razem nie zanosi się, by sprawa nabrała takiego wydźwięku,
ponieważ skala problemu jest znacznie mniejsza, jednak po raz
kolejny inwestorzy będą musieli pogodzić się ze stratą.

Na początku lutego wystartował pierwszy w Polsce tego rodzaju
sąd - Sąd Arbitrażowy Online OAC. Autorzy tego rozwiązania
podkreślają, że nowa formuła rozwiązywania sporów przyczyni się
do znacznej redukcji kosztów postępowania, związanych np
z podróżami i noclegami arbitrów, tym samym czyniąc polubowną
formę bardziej dostępną dla mniejszych podmiotów. Zdaniem
Rafała Rybickiego, prezesa zarządu OAC, opłacalne w tym
wariancie będzie rozstrzyganie sporów już o wartości 10 tys. zł.
Nim OAC na dobre wpisze się w nasz krajobraz gospodarczy,
dołączy do niego interesujący konkurent. W kwietniu bowiem ma
wystartować platforma Ultima Ratio – elektroniczny sąd polubowny
działający przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej.
Arbitrami będą notariusze, a wyroki mają zapadać w ciągu 21 dni.
Nie wiadomo obecnie jeszcze, ile wyniesie opłata arbitrażowa, lecz
twórcy również podkreślają, że rozstrzygnięcia mają być szybsze
i tańsze niż w tradycyjnych sądach powszechnych, jak
i polubownych.
Twórcy obu inicjatyw liczą, że skuszą przedsiębiorców do przenoszenia swoich sporów do internetu przy jednoczesnym umożliwieniu im korzystania z zalet arbitrażu, wśród których wskazują:
• szybkość postępowania (ograniczenie do jednej instancji);
• poufność postępowania (osoby postronne nie mogą być
obserwatorami rozpraw);
• możliwość wyboru arbitrów – specjalistów w danej dziedzinie,
mających praktyczne doświadczenia;
• wykonalność orzeczeń sądów polubownych w ponad 150 krajach.
Na podkreślenie w szczególności zasługuje fakt, że digitalizacja
czynności procesowych obniży próg rentowności dochodzenia
wierzytelności, dzięki czemu o swoje racje w postępowaniu tego
rodzaju będą mogły powalczyć również najmniejsze firmy, które
obecnie w najwyższym stopniu zagrożone są zatorami płatniczymi.
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Wrocławski windykator Fast Finance nie spłaca swoich zobowiązań,
a w sprawozdaniu finansowym wykazano znaczne nieprawidłowości.
W grudniu Firma Nobili Partners złożyła do sądu wniosek
o postępowanie upadłościowe wobec windykatora, a do spółki
wszedł tymczasowy nadzorca sądowy, Kamil Hajduka, który jest
kuratorem obligatariuszy GetBacku.
Podobnie jak w przypadku kwietniowej afery zaczęło się od utraty
płynności finansowej, potem nieopublikowaniu raportu okresowego
za III kwartał, po czym nastąpiło zawieszenie notowań akcji.
Co więcej badanie półrocznego sprawozdania finansowego
sugeruje wyprowadzenie ze spółki kilkudziesięciu milionów złotych.
Zgodnie z oceną audytora w sprawozdaniu nie uwzględniono
odpisu aktualizującego wartość wierzytelności o wysokości ok. 72,7
mln zł, które powinny korygować in minus kapitał własny
o wysokości ok. 76,5 mln zł. Zarzucane spółce wyprowadzanie
pieniędzy miało odbywać się w formie udzielania pożyczek, między
innymi dla byłych władz spółki. Działania te tłumaczono sposobem
na zagospodarowanie gotówki, ze względu na brak atrakcyjnych ofert
na rynku wierzytelności. Termin spłaty pożyczek ciągle odraczano.
Łączna kwota udzielonych pożyczek wynosi około 41 mln zł, a
odsetki od nich naliczone to ponad 16 mln zł. Z tej kwoty 15 mln
pożyczono byłemu prezesowi spółki, który oprócz pożyczek
pobrał i nie rozliczył 15,5 mln zł zaliczki. Według biegłego
rewidenta prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań przez
byłego prezesa jest niewielkie. W obliczu obecnie narastających
problemów spółki szansa, że notowane na Catalyst obligacje Fast
Finance o wartości ok. 4,7 mln zł zostaną wykupione w terminie,
jest nikła, a inwestorzy po raz kolejny mogą zniechęcić się do
branży wierzytelności.

Jakub Gwizdała
MŁODSZY ANALITYK CMT ADVISORY
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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.

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

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

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

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

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

ANALITYKA BIZNESOWA
DLA WIERZYCIELI

FUZJE
I PRZEJĘCIA

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

DUE DILIGENCE
PORTFELA WIERZYTELNOŚCI

POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA
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