2017-11-27 Raport nr 28/2017: Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym
zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na ING Bank
Śląski S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz o przyjęciu przez Komisję Nadzoru
Finansowego stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych.
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że w ramach postępowania administracyjnego
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja") otrzymał w dniu 27 listopada 2017 roku
postanowienie, w którym Komisja zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii
w sprawie:
1. uchylenia w całości pkt. 2 osnowy decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 roku, w której Komisja
zidentyfikowała Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz nałożyła, na zasadzie
indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości
równoważnej 0,50% 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 roku
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Dz. U. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r. z późn. zm.
"CRR", oraz
2. nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38
ustawy o nadzorze makroostrożnościowym – w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty
ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR.
O decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 roku Bank informował raportem bieżącym nr 34/2016 z dnia
10 października 2016 roku.
O wydaniu opinii przez Komitet Stabilności Finansowej oraz o zakończeniu postępowania
administracyjnego w formie decyzji administracyjnej, identyfikującej Bank jako inną instytucję
o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym,
Bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu takiej decyzji.
Jednocześnie Bank informuje, że w związku z przyjętym przez Komisję w dniu 24 listopada 2017 roku
stanowiskiem w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, według stanu na dzień 30 września
2017 roku, współczynniki kapitałowe dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku kształtowały się następująco:
Bank:
1. współczynnik kapitału podstawowego T1 = 15,44%,
2. łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,47%.
Grupa Kapitałowa Banku:
1. współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,12%,
2. łączny współczynnik kapitałowy TCR = 15,05%.
Zgodnie z przekazaną informacją Komisja planuje także przedstawić na początku 2018 roku wytyczne,
którymi będzie się kierować kształtując politykę dywidendową w kolejnych okresach.
Podstawa prawna:

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

