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Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w 

dniu 14 kwietnia 2020r. Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd (Agencja) potwierdziła  

oceny ratingowe, zmieniła  perspektywę Banku na negatywną ze stabilnej oraz 

obniżyła do BB z BB+ rating obligacji podporządkowanych. 

Poniżej przedstawiono oceny ratingowe BOŚ S.A.: 

Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) 

został potwierdzony na poziomie ‘BB-’,  perspektywa zmieniona na negatywną ze 

stabilnej, 

Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) 

został potwierdzony na poziomie ‘B’, 

Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został potwierdzony na 

poziomie ‘BBB-(pol), perspektywa zmieniona na negatywną ze stabilnej, 

Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został potwierdzony na 

poziomie ‘F3(pol)’ 

Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ‘4’, 

Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ‘B’, 

Rating indywidualny (Viability Rating) został potwierdzony na poziomie ‘bb-’,  

Krajowy rating długoterminowy dla obligacji (senior unsecured) został potwierdzony 

na poziomie ‘BBB-(pol)’, 

Krajowy rating krótkoterminowy obligacji (short-term senior unsecured) został 

potwierdzony na poziomie ‘F3 (pol)’,  

Rating dla obligacji podporządkowanych (subordinated) został obniżony do ‘BB  (pol) 

z ‘BB+(pol)’. 

 

Definicje ratingów dostępne są na stronie Agencji pod adresem 

www.fitchratings.com., gdzie publikowane są także ratingi, kryteria i metodyki.  

Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ S.A. w związku z epidemią koronawirusa 

w Europie. Agencja stwierdziła, iż mimo że ostateczne ekonomiczne konsekwencje 

epidemii koronowirusa nie są znane mogą mieć wpływ na profil kredytowy banku.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(Rozporządzenie MAR). 
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