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Przyznanie ratingów dla Electus S.A. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 

 

Zarząd Electus S.A. informuje, że dniu 04 sierpnia  2009 r., agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała spółce Electus S.A. 

raitingi nadane na zlecenie Emitenta na następujących poziomach: 

 

- krótkoterminowy rating podmiotu w walucie obcej i walucie krajowej (IDRs) na poziomie „B” (pojedyncze B). 

- długoterminowy rating krajowy na poziomie „B+ (pol)” (pojedyncze B z plusem); perspektywa negatywna. 

- krótkoterminowy rating krajowy na poziomie „B (pol)” (pojedyncze B). 

- długoterminowy rating podmiotu w walucie obcej (IDR) na poziomie „B-” (pojedyncze B z minusem); perspektywa 

negatywna. 

- długoterminowy rating podmiotu w walucie krajowej (IDR) na poziomie „B-” (pojedyncze B z minusem); perspektywa 

negatywna. 

 

Niezabezpieczone obligacje ze statusem nadrzędnym (senior) emitowane w ramach programu o wartości do 100 mln. PLN: 

oczekiwany rating długoterminowy :”B-”, długoterminowy rating krajowy „B+ (pol)”i rating odzyskania należności 

(Recovery Rating) „RR4”.  

 

 

Zdaniem Fitch ratingi odzwierciedlają terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w przeszłości, satysfakcjonującą 

rentowność na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz doświadczenie spółki na niszowym rynku, jakim jest obrót 

wierzytelnościami służby zdrowia. Przyznany rating podmiotu i rating krajowy odzwierciedlają również relatywnie wąską 

skalę działalności spółki, wysokie ryzyko płynności i refinansowania wynikające z krótkoterminowego charakteru 

zewnętrznych źródeł finansowania i potencjalnie wysokie ryzyko kredytowe i płynnościowe związane z ekspozycjami 

zabezpieczonymi nieruchomościami.  

 

 

Negatywna perspektywa odzwierciedla presję na rentowność głównej linii biznesowej spółki, wynikającą z rosnących 

kosztów finansowania oraz obawy dotyczące potencjalnego ryzyka związanego ze sprawami sądowymi nie związanymi z 

podstawową działalnością Electus S.A. 

 

Definicje ratingów Fitch i zasady wykorzystania tych ratingów są dostępne na stronie agencji pod adresem 

www.fitchratings.com  

 

 

Podstawa prawna: 

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim §5 ust.1 pkt 26 

 

 


