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Arbejdernes Landsbank får god første rating af Moody’s
I forlængelse af bankens udnævnelse som SIFI-institut i juni sidste år har et naturligt næste skridt været at
søge en rating af bankens kreditværdighed. Banken har derfor været i dialog med ratingbureauet Moody’s
og valgt at indgå et samarbejde med dem om at kreditvurdere banken.
Samarbejdet betyder, at Moody’s fremover kommer til at udarbejde regelmæssige vurderinger af
Arbejdernes Landsbank. Kort sagt, så kommer Moody’s løbende til at offentliggøre deres vurdering af, hvor
sikkert det er for investorer at placere penge i Arbejdernes Landsbank.
Moody’s første vurdering af Arbejdernes Landsbank lyder på ”baa2” for den grundlæggende
kreditvurdering, samt en rating på ”A2/P-1” for bankindskud. Det kan betegnes som en god og
tilfredsstillende rating, som indikerer en stærk kapital- og likviditetsposition, men også
forbedringspotentiale på fx lønsomhed og koncernstyring. Moody’s nævner, at ratingen kan styrkes, i takt
med at koncernstyringen mellem Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank udbygges.
Læs mere om ratingen i Moody's pressemeddelelse Moody's - credit ratings, research, tools and analysis for
the global capital markets (moodys.com)
”Vi er meget tilfredse med Moody’s positive rating af Arbejdernes Landsbank. Det er en god start, der
forhåbentligt kan være med til at tiltrække investorer til banken. I de kommende år har vi et stort behov for
ekstern funding for at leve op til de kapitalkrav, der bliver stillet til os, efter vi er blevet SIFI-institut. Og her
vil ratingen være en stor fordel for banken, da den giver os mulighed for at opnå bedre vilkår,” forklarer
CFO Frank Mortensen og uddyber:
”Mange større investorer investerer kun i virksomheder, som har en officiel kreditvurdering fra et af de
store og kendte ratingbureauer som fx Moody’s, Fitch eller Standard Poor's. Samarbejdet med Moody’s og
selve ratingen er derfor af stor betydning for banken,” slutter Frank Mortensen, bankdirektør og CFO i
Arbejdernes Landsbank.
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