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Nazwa emitenta: Miasto Rybnik.

Temat: Aktualizacja ratingu.

Podstawa prawna (wg regulacji Rynku Papierów Wartościowych Bond Spot S.A.)
	§ 31 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3.1.2006 r. 
z późniejszymi zmianami,
	§ 5 ust. 1 pkt 26), § 32 oraz § 40 pkt 12) 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).



Treść raportu:
W dniu 4 lipca 2012 r. Komitet Ratingowy Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Rybnika z „A(pol)” do „A+(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

W uzasadnieniu Fitch Ratings podał, że podniesienie ratingu odzwierciedla bardzo dobre wyniki budżetowe Miasta na poziomie operacyjnym, bardzo dobre zarządzanie strategiczne 
i finansowe, które wraz z wysokimi dochodami majątkowymi oraz znacznymi wolnymi środkami, zapewniają Rybnikowi wysoką zdolność do finansowania inwestycji. Fitch wziął również pod uwagę malejące zadłużenie Miasta. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie wyniki operacyjne Rybnika pozostaną bardzo dobre, pomimo presji po stronie wydatków operacyjnych.

Rating krajowy „A” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje niskie ryzyko 
w porównaniu z innymi występującymi w Polsce. Jednakże, zdolność do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych jest bardziej podatna na zmiany czynników lub warunków ekonomicznych w porównaniu ze zdolnością obsługi zobowiązań finansowych zaliczonych do wyższych kategorii ratingu. 
Możliwe jest dodanie do ratingu modyfikatorów „+” lub „-” które określają status w ramach każdej z poszczególnych kategorii ratingu.
Perspektywa ratingu jest wskazaniem generalnego kierunku, w jakim dany rating będzie prawdopodobnie zmierzać na przestrzeni jednego do dwóch lat. Perspektywa ratingu może być pozytywna, stabilna lub negatywna. Pozytywna lub negatywna perspektywa ratingu nie jest wskazaniem, że zmiana ratingu jest pewna. Także ratingi o stabilnej perspektywie mogą podlegać podwyższeniu lub obniżeniu, jeśli okoliczności takie działanie uzasadniają. 
W pewnych okolicznościach Fitch Ratings może nie być w stanie zidentyfikować fundamentalnego trendu.
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