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Raport bieżący ESPI nr 4/2016

"Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie nałożenia na Raiffeisen
Bank Polska S.A. („Bank”) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. przekazanego przez Bank
za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Raiffeisen Bank
Polska S.A. informuje, że w dniu 10 października 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru
Finansowego, w której KNF, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, identyfikuje
Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym, nakłada na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu
systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie
z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
2013 r. („Rozporządzenie nr 575/2013”) oraz zobowiązuje Bank do utrzymywania powyższego bufora
na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej na najwyższym krajowym szczeblu konsolidacji
ostrożnościowej w rozumieniu Rozporządzenia nr 575/2013. Decyzja KNF jest natychmiast wykonalna.
Zarząd Banku informuje ponadto, że według stanu na 30 czerwca 2016 roku, łączny współczynnik
kapitałowy Banku (Total Capital Ratio) kształtował się na poziomie 15,83%, a współczynnik kapitału
Tier 1 na poziomie 15,17%. Po uwzględnieniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Bank
spełnia wymagania wynikające z decyzji KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych,
zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Przedmiotowe współczynniki w obu ujęciach
są sobie równe, ze względu na niespełnianie przez żadną ze spółek zależnych Banku warunków
konsolidacji ostrożnościowej określonych w art. 19 Rozporządzenia nr 575/2013.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).
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