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Decyzja Fitch Ratings o podtrzymaniu
długoterminowego ratingu spółki i ratingu
niezabezpieczonego zadłużenia oraz przyznaniu
ratingu krajowego.
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2012 r. agencja Fitch
Ratings podtrzymała rating długoterminowy spółki oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia PGE na
poziomie BBB+. Perspektywa ratingów jest stabilna. Agencja Fitch Ratings przyznała również PGE
długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną.
Zgodnie z definicją agencji Fitch rating krajowy „AA” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo
niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce. Ryzyko jest jedynie
nieznacznie wyższe od ryzyka, jakie reprezentują sobą najwyżej notowani w Polsce emitenci lub emisje.
Pełna treść komunikatu (w jęz. angielskim) wydanego przez Fitch Ratings dostępna jest na stronie internetowej
PGE.
Podstawa prawna: §32 w związku z §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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
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