2021-12-15 raport nr 34/2021: Aktualizacja polityki dywidendowej.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 6 marca 2020 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.
(„Bank”) informuje, że 15 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła aktualizację Polityki
dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”).
Aktualizacja Polityki wynika przede wszystkim z potrzeby jej dostosowania do wymogów
Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i polega na:
1. dodaniu zakładanego wskaźnika wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto Banku,
2. dodaniu otoczenia makroekonomicznego jako przesłanki branej pod uwagę przy ustaleniu
dywidendy,
3. dodaniu możliwości wypłaty wyższej dywidendy, np. z zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, pod
warunkiem spełnienia warunków do wypłaty, oraz
4. wprowadzeniu odniesienia do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały
przyjęte przez Bank.
Najważniejsze założenia Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A.:
1. ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć
perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto Banku, z zachowaniem zasady
ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest
zobowiązany oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021.
2. Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości wyższej niż wynikałoby to ze wskaźnika wskazanego
powyżej jest możliwa, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową Banku (np. z niepodzielonego
zysku z lat ubiegłych) oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów
określonych w przepisach prawa i Polityce.
3. Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału
powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez
KNF dla celów wypłaty dywidendy przez Bank:
a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5%
+ wymóg połączonego bufora[1],
b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg
połączonego bufora[1],
c. minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg
połączonego bufora[1].
gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym
wypłacana jest dywidenda.
4. Decydując o proponowanej kwocie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku bierze pod uwagę wymogi
nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczącego polityki dywidendowej banków, jak również następujące przesłanki:
a. aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym
ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot
z aktywów / kapitału),
b. założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem Banku oraz Grupy Kapitałowej
Banku,
c. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie
finansowym,
d. konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych
zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie
z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013,
e. otoczenie makroekonomiczne.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

