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Przegląd sytuacji na polskim 
rynku wierzytelności
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Jakość wierzytelności znajdujących się w bilansach banków i oddziałów instytucji kredytowych w drugim kwartale 

2017 roku nie zmieniła się istotnie w stosunku do marca 2017 roku. Zmiany w największym zakresie wystąpiły

w segmencie kredytów konsumpcyjnych, gdzie zanotowano wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych. 

Wskaźnik wzrósł do 12,0% w czerwcu 2017 roku. Kolejny kwartał trwa systematyczna poprawa jakości 

wierzytelności przedsiębiorstw. Wskaźnik ten obniżył się w czerwcu do poziomu 8,19%, dalej 

poprawiając 3-letni rekord, ustanowiony w I kwartale 2017 roku. Nieznacznej poprawie uległa 

również jakości portfela kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych w ujęciu ogólnym 

(kredyty w PLN i CHF razem). Wskaźnik kredytów zagrożonych w tej kategorii obniżył się

z 2,92% w marcu do 2,90% w czerwcu 2017 roku.

Pomimo wzrostu jakości globalnego portfela kredytów mieszkaniowych banków

i oddziałów instytucji kredytowych, wskaźnik zagrożenia kredytów we frankach 

szwajcarskich wzrósł z 3,78% do 3,85%. Wskaźnik szkodowości kredytów 

frankowych ustanawia kolejne maksyma pomimo trwającej aprecjacji złotego 

względem waluty szwajcarskiej (w minionym kwartale PLN zyskał

na wartości 2,4% względem CHF). Przyczyną systematycznego 

pogarszania się jakości portfela frankowego może być 

utrzymująca się niepewność co do ustawowych rozwiązań 

dotyczących walutowych kredytów hipotecznych, która 

utrudnia bankom restrukturyzację i sprzedaży złych 

długów w tym segmencie.
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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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WSKAŹNIK KREDYTÓW ZAGROŻONYCH W SEKTORZE BANKOWYM

W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY WIERZYTELNOŚCI Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych ogółem

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w CHF]

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w PLN]

Przedsiębiorstwa ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

11,78%
12,00%

2,92% 2,90%

8,56% 8,19%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%



W II kwartale 2017 roku znacznym ożywieniem na rynku Catalyst 

odznaczał się segment listów zastawnych. W okresie kwiecień – 

czerwiec bieżącego roku wartość wyemitowanych papierów 

wartościowych wzrosła o 10,4%. Listy zastawne zyskują na 

popularności, o czym szerzej piszemy w części komentarza 

rynkowego.

W II kwartale nieco ustabilizowała się dynamika nowych emisji obligacji 

firm windykacyjnych, która wyniosła 5,5%. Istotni gracze na rynku, tacy 

jak GetBack czy Best ograniczyli emisje w minionym kwartale.

W przypadku GetBack miało to związek z przygotowywanym debiutem 

giełdowym. GetBack pozyskując kapitał w ramach oferty publicznej, 

planuje nie tylko zaspokoić część zapotrzebowania na kapitał, lecz 
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Emisje 
na rynku Catalyst

również podwyższyć relację kapitału własnego do długu netto w celu 

obniżenia kosztów finansowania obligacjami.

Kolejny kwartał z rzędu firmy pożyczkowe trzymały się z daleka od 

rynku Catalyst. Niepewność związana z regulacjami branży powoduje, 

że firmy pożyczkowe nie rolują zapadających serii na rynku 

publicznym. W II kwartale 2017 roku odnotowano spadek wartości 

emisji w obrocie o 9,1%.

W II kwartale 2017 roku spadek wartości emisji obligacji zanotował 

również segment banków komercyjnych. Spadek wartości emisji był 

jednak mniejszy niż w I kwartale 2017 roku i wynosił 2,8% (w I kwartale 

wynosił 4,7%).
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WARTOŚCI EMISJI OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST BANKÓW KOMERCYJNYCH, LISTÓW ZASTAWNYCH, FIRM WIERZYTELNOŚCIOWYCH

I FIRM POŻYCZKOWYCH W II KWARTALE 2017 ROKU (W MLN ZŁ)

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

9 728

5 761

2 773

283

9 770

5 561

2 716

285

9 769

6 561

2 790

262

9 458

6 361

2 927

257

-2,8%

10,4%

5,5%

-9,1%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

Banki komercyjne Listy zastawne Firmy wierzytelnościowe Firmy pożyczkowe

marzec 2017 kwiecień 2017 maj 2017 czerwiec 2017 % kwartalna dynamika zmian wartości emisji



Transakcja, o której informowaliśmy w ubiegłym wydaniu Claim Value, została zrealizowana w dniu 31.05.2017 r. W ostatnim dniu 
maja GetBack zawarł umowę z Altus TFI na zakup 99,4% akcji EGB Investments. Kwota transakcji to 207,6 mln zł. Zgodnie z informacją 
opublikowaną przez nabywającego, środki na zrealizowanie transakcji mają pochodzić w głównej mierze z emisji obligacji.

W minionym kwartale miał miejsce kolejny epizod w toczącej się od dłuższego czasu rozgrywce między Best a Kredyt Inkaso. Best 
zakomunikował ponownie, że pragnie przejąć kontrolę nad Kredyt Inkaso i stworzyć grupę windykacyjną o znaczącej pozycji na rynku 
europejskim. Best jest obecnie w posiadaniu 32,99% akcji Kredyt Inkaso. Główny akcjonariusz Kredyt Inkaso, WPEF Holding VI B.V.,
który kontroluje 61,16% akcji spółki po przeprowadzonym w ubiegłym roku wezwania, zakomunikował jednak, że nie zamierza 
przyjmować oferty Best.

Zgodnie z doniesieniami agencji Reuters proces sprzedaży biznesu w Polsce rozpoczął Deutsche Bank. Przewiduje się, że bank zachowa 
kontrolę jedynie nad frankowymi kredytami hipotecznymi. Wartość potencjalnej transakcji może przekroczyć 400 mln EUR.

Best nabył od włoskiego banku Mediocredito portfel wierzytelności o wartości nominalnej 4,88 mln EUR. Własność portfela 
przeniesiona została na rzecz włoskiej spółki zależnej BEST Capital Italy S.r.l. Zgodnie z komunikatem spółki, jest to pierwsza transakcja
z serii zaplanowanych przez Best zakupów na terenie Włoch w drugim półroczu 2017 roku.

Tym samym kolejny polski podmiot rozpoczyna intensywną ekspansję na rynek włoski – w ostatnim czasie biuro i regionalne centrum 
operacyjne w La Spezia otworzył Kruk. Posunięciu temu towarzyszą dalsze zakupy – w czerwcu Kruk zawarł umowę cesji wierzytelności 
poprzez spółkę zależną ItaCapital s.r.l. z Deutsche Bank S.p.A. z siedzibą w Mediolanie Umowa przewiduje nabycie wierzytelności
z tytułu niezabezpieczonych aktywów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 131,7 mln EUR. Zgodnie z zapowiedziami 
Prezesa spółki, w przypadku sprawnego rozwoju regionalnych struktur operacyjnych, możliwe jest zwiększenie skali akwizycji
we Włoszech powyżej poziomu realizowanego w Polsce. Spory portfel największy polski windykator nabył w Rumunii – poprzez spółkę 
zależną InvestCapital Malta Ltd. została zawarta umowa cesji wierzytelności z BRD Groupe Societe Generale S.A. Umowa dotyczy 
nabycia portfela wierzytelności korporacyjnych, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych, o łącznej wartości nominalnej
1,25 mld RON (około 1,15 mld zł).

Coraz większą aktywność można zauważyć na krajowym rynku wierzytelności hipotecznych. Fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma 
Inkaso NSFIZ, zarządzany przez Pragma Inkaso, zgodnie z opublikowanym 21.06.2017 roku komunikatem, nabył od banku z siedzibą
w Polsce portfel wierzytelności biznesowych zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 73,8 mln zł. Dzięki tej transakcji 
Pragma Inkaso zakończyła podstawowy proces kontraktacji portfeli do powstałych w 2016 roku. we współpracy z Money Makers TFI 
S.A. (Grupa Alior Bank S.A.) funduszy sekurytyzacyjnych Bonus Wierzytelności 2 i Bonus Wierzytelności 3.
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Fuzje i przejęcia
w branży

Wybrane transakcje
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Komentarz 
rynkowy

Nowości nie tylko w hipotekach
22 lipca b.r. weszła w życie większość przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego

i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), podpisanej przez Prezydenta 12 kwietnia. Ustawa, której celem jest zwiększenie ochrony i praw 

kupujących mieszkania i domy na kredyt, wprowadza istotne zmiany również w innych, niż tylko hipoteczny, segmentach rynku.

Nowością w hipotekach jest zakaz udzielania kredytów w walutach, które nie są główną walutą dochodów lub aktywów konsumenta, 

wprowadzenie formularzy informacyjnych na wzór kart znanych z przepisów o kredycie konsumenckim, uregulowanie czasu oczekiwania

na decyzję kredytową, umożliwienie odstąpienia od umowy przez klienta w ciągu 14 dni od podpisania, czy ograniczenie możliwości 

pobierania opłat za wcześniejszą spłatę.

Istotne zmiany obejmą również działalność pośredników kredytowych, którzy do tej pory nie podlegali dedykowanym regulacjom. 

Zmiany te dotyczyć będą różnych obszarów działalności agentów, począwszy od metod wynagradzania, obowiązkowych egzaminów 

kompetencyjnych, konieczności posiadania polisy OC, kończąc na obowiązkowej zmianie firmy, w przypadku nieofertowania produktów 

większości kredytodawców działających na rynku. Nad prawidłowością dostosowania do nowych regulacji czuwać będzie KNF, której 

nadzór będzie kosztował branże do 0,3% sumy przychodów z pośrednictwa w kredytach hipotecznych.

Ustawa przewiduje również zmiany dotyczące kredytów konsumpcyjnych., Dotyczyć one będą przede wszystkim praktyk w zakresie reklamy 

i prezentowania informacji na temat warunków oferty.

Listy zastawne
wchodzą na salony 
Ubiegłoroczna zmiana przepisów dotyczących listów 

zastawnych zaczyna przynosić efekty w postaci coraz 

większego zainteresowania tym segmentem rynku, zarówno 

wśród inwestorów, jak i emitentów. Nowe emisje listów 

zastawnych kierowane na rynek krajowy cieszą się sporą 

nadsubskrypcją, a uplasowanie przez PKO BH kolejnej serii 

listów denominowanych w euro oraz uhonorowanie nagrodą 

Award for Excellence przyznawaną przez The Covered Bond 

Report, otwiera przed polskimi bankami hipotecznymi nowe 

perspektywy rozwoju.

Grono działających obecnie w Polsce trzech banków 

hipotecznych, może powiększyć się w nieodległej 

przyszłości. Uruchomienie banku hipotecznego w 2018 roku 

zapowiedział Getin Noble. Wniosek o licencję złożył również

ING Bank Śląski.

Przemysław
Grobelny, CFA
M Ł O D S Z Y  M E N E D Ż E R

 C M T  A D V I S O R Y

Kancelarie odszkodowawcze rosną 
w nowych segmentach roszczeń
Na rynku kancelarii specjalizujących się w dochodzeniu 

odszkodowań od ubezpieczycieli zaczęło robić się gęsto,

co powoduje, że firmy te muszą rozglądać się za nowymi źródłami 

przychodów. Do standardowej palety usług, która obejmowała 

odszkodowania za szkody komunikacyjne, szkody majątkowe, 

błędy medyczne czy wypadki przy pracy, zaczyna dochodzić coraz 

więcej usług związanych z roszczeniami związanymi z walutowymi 

kredytami hipotecznymi. Roszczenia, w których zaczynają się 

specjalizować kancelarie odszkodowawcze, dotyczą nadmiernych 

kosztów wynikających ze stosowanej przez banki konstrukcji 

indeksacji oraz ubezpieczeń związanych z kredytami. Czynnikiem 

powodującym wzrost zainteresowania tym segmentem roszczeń 

jest fakt, że najwięcej kredytów hipotecznych indeksowanych, 

denominowanych lub przeliczanych na franki szwajcarskie, 

zostało udzielone w latach 2005–2009, co oznacza, że niewiele 

czasu pozostaje do roszczeń z nimi związanych.
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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, VI 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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