Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do
podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r.

kapitału

raport bieżący nr 33/2019
data sporządzenia: 13 listopada 2019 r.
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. wystąpił
do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do
kapitału podstawowego Tier I Banku zysku jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 lipca
2019 r. do 30 września 2019 r. w kwocie 114 075 064,24 zł (słownie: sto czternaście milionów
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) oraz
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie
skonsolidowanym zysku skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. w kwocie 110 903 651,00 zł (słownie: sto
dziesięć milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy).
Oznacza to, że Zarząd Banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto
wypracowanego w 3 kwartale 2019 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
i firm inwestycyjnych właściwy organ udziela zezwolenia, jeżeli spełnione są następujące
warunki:
a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne
za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji,
b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została
pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy.
Zaliczenie zysku netto trzeciego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 Banku
pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I),
jednostkowego współczynnika kapitału Tier I jak również jednostkowego łącznego współczynnika
wypłacalności (TCR) o 0,14 p.p., przyjmując do kalkulacji dane na 30 września 2019 r.
Współczynniki w ujęciu skonsolidowanym wzrosną o 0,13 p.p.
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