Informace pro investory

V Praze 21. ledna 2022

Oznámení o plnění mezitímního minimálního požadavku na kapitál
a způsobilé závazky (MREL)
Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 61858374, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen
„Fio banka“) oznamuje, že:
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) coby orgán příslušný k řešení krize podle zákona č. 374/2015
Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOPRK“) určila Fio bance minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (Minimum
Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL) podle § 127a odst. 1 ve spojení s § 129
a 134 odst. 1 ZOPRK, který na individuálním základě činí 21,7 % celkového objemu rizikové
expozice a 5,36 % celkového objemu expozic.
V souladu s článkem II bodem 3 přechodných ustanovení zákona č. 298/2021 Sb. ČNB stanovila
Fio bance přechodné období pro splnění minimálního požadavku uvedeného v předchozím odstavci
do 31. prosince 2023.
ČNB zároveň Fio bance stanovila v souladu s článkem II bodem 5 přechodných ustanovení zákona
č. 298/2021 Sb. mezitímní cílovou úroveň pro splnění minimálního požadavku na individuálním
základě ve výši 16,9 % celkového objemu rizikové expozice a 3,36 % celkového objemu expozic,
kterou musela Fio banka splnit do 1. ledna 2022. ČNB dále sdělila Fio bance očekávání, že výše
kapitálu a způsobilých závazků pro období od 1. ledna 2023, kterou bude Fio banka udržovat, by měla
s cílem usnadnit postupné navyšování její schopnosti absorbovat ztráty a schopnosti rekapitalizace
odpovídat 19,3 % celkového objemu rizikové expozice a 4,36 % celkového objemu expozic.
Fio banka přizpůsobila výše uvedeným regulatorním požadavkům svůj dlouhodobý kapitálový plán
a plán financování. V prosinci 2021 Fio banka vydala první emisi dluhopisů způsobilých pro krytí
MREL požadavku a do konce roku úspěšně umístila mezi investory dluhopisy v objemu 590 mil. Kč,
čímž s dostatečnou rezervou splnila výše uvedený mezitímní MREL požadavek stanovený
k 1. lednu 2022. Aktuálně Fio banka v souladu s očekáváním ČNB předpokládá postupné navyšování
způsobilých závazků tak, aby pokryla výsledný minimální požadavek, účinný od 1. ledna 2024,
alespoň ve výši stanovené rozhodnutím ČNB. Za účelem vyhovění výše uvedeným požadavkům bude
Fio banka průběžně aktualizovat emisní plán dluhopisů.
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