
22-12-2011

Raport bieżący nr 26/2011

Temat:
Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander.

Bank Zachodni WBK S.A. niniejszym podaje do wiadomości informację o zmianie ratingu.

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa/Istambuł/Moskwa - 22 grudnia 2011: Fitch Ratings zmienił 
ratingi wybranych podmiotów zależnych czołowych banków strefy euro.

Wszystkie zmiany dokonane w ratingach odzwierciedlają wpływ potencjalnie słabszego 
wsparcia banków dominujących na skutek obniżenia ratingów długoterminowych tych 
podmiotów (Long-term IDR) na ratingi podmiotów zależnych. 

Bank Zachodni WBK S.A. (Polska), którego właścicielem jest Banco Santander i którego rating 
‘AA-’ 20 grudnia 2011 r. został umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem 
negatywnym (RWN) (zob. „Fitch Ratings umieścił 8 hiszpańskich banków na liście 
obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym na skutek obniżenia ratingu kraju” na stronie
www.fitchratings.com), jest jednym z banków, dla którego dokonano zmiany w ratingu.

Obecny rating Banku Zachodniego WBK S.A.:

Długoterminowy rating podmiotu dla walut zagranicznych:  'A+', umieszczony na liście 
obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN)
Krótkoterminowy rating podmiotu dla walut zagranicznych: 'F1', umieszczony na liście 
obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN)
Rating viability: 'bbb', bez zmian
Rating indywidualny: 'C', bez zmian
Rating wsparcia: podtrzymany na '1'

Powyższe zmiany ratingu opierają się na kryteriach odnoszących się jedynie do wsparcia 
podmiotów.

Kryteria oceny: „Globalne Kryteria Ratingowe dla Instytucji Finansowych” z dnia 16 sierpnia 
2011r., „Krajowe Kryteria Ratingowe” z dnia 19 stycznia 2011r. oraz „Rating instytucji 
finansowych powyżej ratingu kraju dla walut krajowych” z dnia 23 grudnia 2010r. są dostępne 
na stronie www.fitchratings.com.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
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Bank Zachodni WBK S.A. hereby informs on the rating change.

Fitch Ratings-London/Warsaw/Istanbul/Moscow - 22 December 2011: Fitch Ratings
has taken various rating actions on certain subsidiaries of large Eurozone banks.

The rating actions reflect the impact on various of the subsidiary banks’ ratings of a potential 
weakening in the availability of support from parent banks following recent negative rating 
actions on the parent banks’ Long-term Issuer Default ratings (IDR).

Bank Zachodni WBK S.A. (Poland), whose ultimate parent Banco Santander’s IDR of
‘AA-’ was placed on RWN on 20 December 2011 (see ‘Fitch Places 8 Spanish Banks
on RWN Following Sovereign Action’, available at www.fitchratings.com), is one of the banks 
affected by the rating change. 

Current rating of Bank Zachodni WBK S.A.:

Long-term foreign currency IDR: 'A+', placed on RWN
Short-term foreign currency IDR: 'F1', placed on RWN
Viability Rating: 'bbb', Unaffected
Individual Rating: 'C', Unaffected
Support Rating: affirmed at '1'

In taking the above rating actions the application of the relevant criteria was limited
only to those parts that relate to support.

Applicable criteria, 'Global Financial Institutions Rating Criteria', dated 16 August
2011, 'National Ratings Criteria' dated 19 January 2011 and 'Rating Financial
Institutions Above the Local Currency Sovereign Rating', dated 23 December 2010
are available at www.fitchratings.com.

Legal basis:

§ 5 clause 1 point 26 of the Finance Minister’s of 19 February 2009 on current and periodic 
reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the 
information required by the laws of non-member states
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