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Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu 

dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Alior Bank S.A. 

 

Spółka: Alior Bank S.A.  

Raport bieżący nr: 30/2021  

Data: 3 grudnia 2021 roku  

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne  

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o otrzymaniu pisma Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego („BFG”") dotyczącego ustalenia minimalnego wymogu w zakresie 

funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).  

 

Zgodnie z powyższym pismem, wymóg MRELtrea  (obliczony jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko) 

dla Banku na poziomie skonsolidowanym został określony na poziomie 15,36% TREA. 

Wymóg MRELtem (obliczany jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) dla Banku na poziomie 

skonsolidowanym został natomiast określony na poziomie 5,91% TEM. 

 

Powyższe wymogi muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 r. 

 

Dodatkowo wyznaczona została ścieżka osiągniecia docelowego poziomu MREL określająca cele 

śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie 

dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 

31 grudnia 2021 r. oraz 13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu 

podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 

13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,46% do 

dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do 

TEM wynoszą odpowiednio 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,45% do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

Na 30 września 2021 r. Bank wypełniał wymogi MREL, które wskazane zostały jako cele 

śródokresowe, które Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2021 r. 


