
 

 

Korekta raportu bieżącego nr 6/2019: Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank 

metody AMA 

 

Spółka: Alior Bank S.A. 

Raport bieżący nr: 6/2019k 

Data: 21 lutego 2019 roku 

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Alior Bank”) niniejszym 

dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. („Raport”). 

W Raporcie omyłkowo wskazana została data 1 lutego 2019 r. jako początek terminu obowiązywania. 

Właściwa data to 14 lutego 2019 r. 

Sformułowanie przed korektą: 

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Zarząd Alior Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Alior Bank”) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku otrzymał 

od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody 

AMA, poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH SA oraz na 

łączne stosowanie przez Bank: 

• Metody AMA – w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem historycznych 

skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części BPH SA bez 

działalności oddziału w Rumunii, 

• Metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii, 

do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 1 lutego 

2019 roku.” 

Sformułowanie po dokonaniu korekty: 

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Zarząd Alior Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Alior Bank”) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku otrzymał 

od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody 

AMA, poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH SA oraz na 

łączne stosowanie przez Bank: 



 

 

• Metody AMA – w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem historycznych 

skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części BPH SA bez 

działalności oddziału w Rumunii, 

• Metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii, 

do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 14 lutego 

2019 roku.” 

Pełna treść raportu bieżącego nr 6/2019 po korekcie: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Zarząd Alior Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Alior Bank”) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku otrzymał 

od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie 

metody AMA, poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH 

SA oraz na łączne stosowanie przez Bank: 

• Metody AMA – w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem 

historycznych skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części 

BPH SA bez działalności oddziału w Rumunii, 

• Metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii, 

do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 14 lutego 

2019 roku. 

Uzyskanie zgody na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA poprzez objęcie tą 

metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH jest potwierdzeniem zakończenia 

projektu ujednolicenia i poprawy procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym Emitenta. Efekty mają 

odzwierciedlenie w profilu ryzyka operacyjnego Banku, jakości procesów zarządzania tym ryzykiem 

w wielu wymiarach takich jak pomiar bazujący na zaawansowanym modelu statystycznym czy poziom 

strat operacyjnych.  

Efektem wdrożenia metody AMA w zakresie zdefiniowanym zezwoleniami z dnia 22 grudnia 2017 

roku oraz w dniu dzisiejszym jest zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 punktu 

procentowego i łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,45 punktu procentowego. 


