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Siedziba Banku Włoch w Mediolanie. 
Włoski bank centralny został założony w 1893 r. 
poprzez fuzję czterech największych banków we Włoszech. 

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

w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku nie zmieniła się istotnie w stosunku do pozostałej części 

minionego roku. W 2017 roku złotówka umocniła się znacząco wobec najpopularniejszych walut, 

co miało istotny wpływ na prawie 20-proc. spadek wartości kredytów hipotecznych udzielonych 

we frankach szwajcarskich, które znajdują się w portfolio polskich banków. Pomimo dość 

znaczącego spadku ogólnej kwoty zadłużenia, a co za tym idzie - także miesięcznej raty 

kredytowej, sytuacja ta nie wpłynęła jednak na wskaźnik kredytów zagrożonych, 

który w ciągu roku zmniejszył się o 0,10 pp.  i wciąż jest wyższy 

o ponad 1,20 pp. w porównaniu do kredytów hipotecznych w walucie krajowej. 

Złotówkowe kredyty hipoteczne w przeciwieństwie do tych frankowych 

od prawie dwóch lat odnotowują stabilny wzrost wartości w portfelu 

banków. 

Nieznacznej poprawie uległa jakość bankowych portfeli 

kredytów konsumpcyjnych – na tę sytuację wpływ mogła mieć 

tradycyjna wysoka sprzedaż tego rodzaju kredytów,

w sprzyjającym oferowaniu tego rodzaju produktów 

bankowych okresie, jakim jest ostatni kwartał roku  

kalendarzowego.
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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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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W IV kwartale 2017 roku w sektorze firm wierzytelnościowych 
zaobserwować można było pewną stagnację pod względem 
wartości obligacji notowanych na rynku Catalyst. Największe 
emisje przeprowadziła czołówka z rynku windykacyjnego, 
czyli GetBack oraz Best, którzy w IV kwartale przeprowadzili emisje 
o wartości odpowiednio 25,0 oraz 55,8 mln zł. Emisje te nałożyły się 
jednocześnie z okresem wykupu trzech serii obligacji spółki 
Magellan o łącznej wartości ponad 60 mln zł. W rezultacie wartość 
obligacji podmiotów notowanych na Catalyst z sektora 
wierzytelności pozostała na zasadniczo niezmienionym poziomie.

W IV kwartale uwidoczniły się jednak pewne niepokojące symptomy 
dla emitentów z branży windykacyjnej. Wspomniana wcześniej emisja 
Best’a miała pierwotnie opiewać na kwotę 60 mln zł, jednak 
nie znalazło się wystarczająco dużo chętnych, by osiągnąć ten pułap. 
Była to pierwsza emisja Besta, która nie zakończyła się nadsubskrypcją. 
Te same problemy miało Kredyt Inkaso, które w połowie grudnia 
planowało pozyskać 30 mln zł, a chętnych znalazło się jedynie 
na 14,3 mln zł. Wynik ten rodzi pytanie o powodzenie kolejnych emisji 
zaplanowanych w ramach programu ukierunkowanego na łącznie 
do 300 mln zł.

Silny wzrost wartości emisji można było zaobserwować na rynku 
listów zastawnych, gdzie mBank Hipoteczny przeprowadził dwie 
emisje o łącznej wartości prawie 2,0 mld zł, a PKO Bank Hipoteczny, 
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Emisje 
na rynku Catalyst

także w dwóch emisjach, pozyskał ponad 2,5 mld zł. Do grona 
banków hipotecznych w najbliższym czasie dołączy instytucja 
utworzona przez ING Bank Śląski. Podjęcie kroków 
w kierunku uzyskania zgody KNF deklarują BZ WBK i Bank 
Millenium.

W przypadku sektora bankowego pod koniec grudnia 
zaobserwowano wzrost wartości emisji o 6,6% w stosunku 
do poprzedniego kwartału. W IV kwartale dwie serie obligacji 
wykupił Getin Noble Bank, a po jednej ING Bank Śląski oraz 
Raiffeisen Bank Polska. Łączna kwota wykupów wyniosła 1,16 mld zł. 
W tym samym czasie w sektorze bankowym wyemitowano 
obligacje o prawie dwa razy większej wartości, tj. 2,14 mld zł, z czego 
w dwóch emisjach 850 mln zł pozyskał  Alior Bank, a po jednej emisji 
dokonał Getin Bank oraz Bank PEKAO, odpowiednio na 40 mln 
oraz  1,25 mld zł.

W sektorze firm pożyczkowych, wzorem minionych miesięcy, 
nie działo się zbyt dużo. Nastąpiły dwa przedterminowe wykupy. 
Jeden przeprowadzony przez spółkę Mikrokasa S.A, która wykupiła 
serię obligacji o wartości emisji nieznacznie przewyższającej 1 mln zł 
oraz drugi przeprowadzony przez Everest Capital, czyli spółkę 
córkę firmy Everest Finanse, gdzie wykupione zostało 30  mln zł. 
W branży pożyczkowej w IV kwartale nie odnotowano żadnych 
nowych emisji wprowadzonych  na rynek Catalyst.
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WARTOSCI EMISJI OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST BANKÓW KOMERCYJNYCH, LISTÓW ZASTAWNYCH, FIRM WIERZYTELNOSCIOWYCH I FIRM

POŻYCZKOWYCH W II KWARTALE 2016 ROKU �(W MLN ZŁ)�

Źródło: opracowanie własne na podstawie gpwcatalyst.pl.



W ostatni dzień października została sfinalizowana transakcja nabycia 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o. znanej z oferowania 
pożyczek pod szyldem Finan.pl przez spółkę Everest Finanse S.A, która jest właścicielem jednej z największych marek w branży 
pożyczkowej w Polsce, czyli Bocian Pożyczki. CMT Advisory wspierało nabywającego w procesie akwizycyjnym. Jest to pierwsza 
transakcja na polskim rynku, w której instytucja pożyczkowa nabywała całą inną firmę pożyczkowa, a nie tylko aktywa w postaci 
portfela wierzytelności. 

Kwota transakcji opiewała na 56,7 mln zł z czego 18,0 mln zostało odroczonych w dwóch transzach. Pierwsza płatność ma nastąpić
do listopada 2018 roku na kwotę 10,0 mln zł, a pozostałe 8,0 mln powinno być opłacone do września 2019 roku. Dotychczasowym
właścicielem Tempo Finsanse Sp. z o.o. był fundusz private equity ESO Capital z siedzibą w Londynie.

Kolejną interesującą transakcją przeprowadzoną w branży było przejęcie 100% udziałów czeskiego oddziału Kreditech przez
Kancelarię Medius zajmującą się windykacją wierzytelności. Ta oraz inne transakcje Kancelarii Medius zostaną szerzej opisane 
w sekcji poświęconej komentarzom rynkowym.

GetBack nie zwalnia dynamicznego tempa wzrostu. Według danych przedstawionych przez GetBack 
przez cały 2017 rok spółka ta nabyła wierzytelności na łączną kwotę 4  357 mln zł, co oznacza wzrost
o 78,7% w stosunku do roku poprzedniego. Największa transakcja przeprowadzona przez GetBack
w IV kwartale 2017 roku, to zakup portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro od hiszpańskiego banku. Poza tym 
GetBack nabywał także portfele od innych podmiotów zagranicznych oraz krajowych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza transakcja 
opiewająca na 400 mln zł, w której GetBack nabył od instytucji finansowej zarejestrowanej w Danii portfel kredytów hipotecznych. 
Co znamienne, nie były to jedynie umowy przeterminowane, lecz również obsługiwane kredyty. Transakcja ta zostanie omówiona 
bardziej szczegółowo w sekcji komentarzy.
 
Best także dokonał podsumowania swojej działalności w 2017 roku, w którym nabył wierzytelności za łączną kwotę 2 647 mln zł, 
co oznaczało wzrost o 17,0% w stosunku do roku 2016. W samym IV kwartale nabył wierzytelności 
za łączną kwotę 979 mln zł, co stanowi prawie 37,0% wszystkich zakupów z minionego roku. W końcówce 
roku Best skupiał się głównie na rynku zagranicznym, z naciskiem na rynek włoski. W IV kwartale 2017 
roku dokonał m.in. nabycia portfela o wartości nominalnej 128 mln euro od podmiotów należących 
do włoskiej grupy bankowej ICCREA, a łącznie na rynku włoskim w tym okresie zakupił wierzytelności o wartości nominalnej 
wynoszącej ponad 638 mln euro. 

Kruk w IV kwartale nie chwalił się publicznie wieloma dużymi transakcjami – pod koniec września podmiot zależny spółki nabył 
od Getin Noble Banku portfel niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 420 mln zł.

Pod koniec 2017 roku intensywne działania zakupowe prowadziła Kancelaria Medius. Firma w tym okresie dokonała kilku mniejszych 
transakcji na portfelach hiszpańskich firm pożyczkowych, w tym portfeli 4Finance Spain (właściciela marki Vivus) oraz Net Credit 
(właściciela marki Rapido Finance). Kancelaria Medius skupowała także dług krajowy. Największe zaangażowanie w ostatnich trzech 
miesiącach roku 2017 odnotowano jednak w transakcjach z firmą Kreditech – po szczegóły zapraszamy do sekcji komentarzy.
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Fuzje i przejęcia
w branży

Wybrane transakcje
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Komentarz 
rynkowy

W kontekście powyższego należy zauważyć, że mniej więcej w tym samym czasie na rynku doszło do największej 
w dotychczasowej historii rynku polskiego transakcji w segmencie pożyczek z obsługą domową, w której „Bocian Pożyczki” nabył 
właściciela marki „Finan”. Co znamienne, podmioty te realizują model biznesowy obsługi domowej udzielanych pożyczek! 

Branża pożyczkowa z uwagi na wysoką homogeniczność produktów w poszczególnych liniach biznesowych 
(kanałach dystrybucji) posiada wysoki potencjał konsolidacji związany z możliwymi do wygenerowania efektami 
synergii kosztowej. W mojej ocenie w najbliższych kwartałach możemy być świadkami kolejnych transakcji, 
w których łączyć będą się zarówno podmioty motywowane poszukiwaniem efektywności kosztowej w ramach dotychczas 
realizowanego modelu funkcjonowania, jak i podmioty poszukujące pola do rozwoju biznesu w mniej regulowanych 
niż kredyt konsumencki usługach. Podmiotom, które prześpią fazę konsolidacji konkurentów, może być coraz trudniej utrzymać się 
na rynku.

„W mojej ocenie w najbliższych kwartałach możemy być świadkami kolejnych transakcji, 
w których łączyć będą się zarówno podmioty motywowane poszukiwaniem efektywności 
kosztowej w ramach dotychczas realizowanego modelu funkcjonowania, jak i podmioty 

poszukujące pola do rozwoju biznesu w mniej regulowanych niż kredyt konsumencki usługach.”

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

 C M T  A D V I S O R Y
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Początek fali konsolidacji w sektorze pożyczkowym?
Ugruntowany w teorii nauki o finansach pogląd sugeruje, że jedną z głównych przyczyn 
występowania zwiększonej aktywności na rynku fuzji i przejęć jest pojawianie się szokowych 
zmian w ramach danego sektora, które powodują masową realokacje aktywów w skali 
branży. W rezultacie tak zwane fale fuzji i przejęć cyklicznie pojawiają się w sektorach, 
które doświadczyły nagłych zmian technologicznych, strukturalnych czy regulacyjnych. 

Do tych ostatnich najwyraźniej zaliczyła się nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, 
której kluczowe przepisy weszły w życie 11 marca 2016 roku. Limit pozaodsetkowych kosztów 
kredytu wprowadzony tą nowelizacją, drastycznie wpłynął na możliwe ramy ofertowe 
i wymusił zmianę modelu funkcjonowania firm pożyczkowych działających w Polsce. 
Z perspektywy minionego czasu można stwierdzić, że na rynku utrzymały się jedynie 
podmioty, które zawczasu przygotowały się odpowiednio do nadchodzącej regulacji 
oraz wypracowały efektywny model biznesowy.W ostatnich dniach rynek zelektryzowała informacja o wycofaniu się z rynku kolejnej 
firmy pożyczkowej – tym razem jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek pożyczkodawców z modelu home lending, 
tj. Pośrednictwo Finansowe Kredyty-Chwilówki. W opublikowanym komunikacie zarząd stwierdził, że przyczyną wyjścia z rynku jest fakt, 
że dotychczasowy model biznesowy firmy „wyczerpał się”. 



GETBACK KUPUJE ZDROWE KREDYTY
GetBack pod koniec roku poinformował, że dokonał transakcji nabycia portfela kredytów 
hipotecznych od instytucji finansowej pochodzącej z Danii o wartości nominalnej 
około 400 mln zł. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w ramach 
tej transakcji zawarto dwie umowy: jedną obejmująca standardowo nabywane 
przez GetBack do tej pory kredyty przeterminowane, a drugą związana z nabyciem 
wierzytelności obsługiwanych terminowo. 

Jest to pierwsza tego typu transakcja na rynku polskim, a według prezesa GetBack takich 
transakcji będzie na polskim rynku coraz więcej, gdyż widoczny jest w tym segmencie 
duży potencjał.  W Europie Zachodniej już od dawna widoczny jest rozwój rynku sprzedaży 
wierzytelności regularnych. 

Jakie motywy mogły stać za sprzedażą portfela regularnych kredytów hipotecznych? Jedną z potencjalnych 
odpowiedzi może być zmiana przepisów dotyczących nowych wymagań kapitałowych związanych z Bazyleą III, 
które zostały wdrożone w grudniu na duńskim rynku bankowym, który podwyższyły wymogi kapitałowe i udział 
w aktywach ważonych ryzykiem dla kredytów hipotecznych. W przeszłości transakcje na zdrowych portfelach 
wierzytelności motywowane koniecznością spełnienia wymagań kapitałowych można było zaobserwować 
np. we Włoszech w 2015 roku.
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Komentarz 
rynkowy

Mateusz
Mikutowski

A N A L I T Y K

 C M T  A D V I S O R Y
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WINDYKATORZY CORAZ BARDZIEJ LUBIĄ PORTFELE POŻYCZKOWE
Bardzo ciekawe działania na rynku wierzytelności można było zaobserwować śledząc poczynania jednej z najszybciej 
rozwijających się firm działających na rynku, czyli Kancelarii Medius. We wrześniu firma zakupiła 100% udziałów 
czeskiego oddziału firmy Kreditech. Wartość transakcji wyniosła 2,4 mln euro, z czego 50% tej kwoty zostało 
zapłaconych od razu, a pozostała część wypłacona będzie w dwóch transzach do 30 czerwca 2018 roku. Spółka określiła, 
iż świeżo nabyta firma posiada wierzytelności o wartości nominalnej 8,2 mln euro. Medius nie jest jednak zainteresowany 
pożyczaniem pieniędzy na czeskim rynku – w komunikacie określili, że nie zamierzają kontynuować działalności czeskiej firmy
w zakresie mikropożyczek. Oznacza to, że prawdopodobnie głównym motywem do przejęcia było nabycie portfela wierzytelności, 
aniżeli sama spółka.

Tego samego dnia, w którym Kreditech poinformował o nabyciu czekiego oddziału Kreditechu, Kancelaria przekazała 
informację o zawarciu 4 umów długoterminowych z oddziałami Kreditecha w Hiszpanii, Polsce, Rosji oraz Meksyku. W przypadku 
wszystkich umów przedmiotem jest regularne nabywanie portfeli wierzytelności wynikających z umów pożyczek zawieranych 
przez określone oddziały firmy Kreditech. W umowach dotyczących współpracy określone zostały wymagania, które muszą 
spełnić wierzytelności, aby Kancelaria Medius była nimi zainteresowana oraz sposób ustalania ceny i zapłaty za poszczególne 
pakiety. W umowach została oznaczona także maksymalna sumaryczna kwota wartości nominalnej pakietów nabywanych 
w ramach zawartych umów. Łącznie jest to ponad 150 mln euro. Dla Kancelari Medius oznacza to prawdopodobnie zwiększenie 
stabilności napływu nowych portfeli, co jest bardzo istotne w czasach wysokiego poziomu konkurencji na rynku windykacyjnym.

To nie są jednak wszystkie transakcje Kancelarii Medius zawarte z Kreditechem w IV kwartale 2017 roku. Kancelaria 22 grudnia 2017 roku 
nabyła także portfel wierzytelności o wartości nominalnej 25,0 mln zł od Kreditech Polska oraz portfel o wartości nominalnej 18,79 mln 
euro od Kreditech Spain.



Kontakt

WYCENA PORTFELA
WIERZYTELNOŚCI
  

ANALIZA SZKODOWOŚCI 
PORTFELI

DORADZTWO 
TRANSAKCYJNE

RESTRUKTURYZACJA POZYSKIWANIE 
FINANSOWANIA

Biuro w Poznaniu

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

Bazar Poznański, I piętro

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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