Razkritje informacij o izrečenem ukrepu predsedniku uprave kreditne institucije
Ukrep nadzora zoper člana uprave kreditne institucije po 1. in 3. točki drugega odstavka 45.
člena ZBan-2 z dne 29. 8. 2017
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj,
ki pomenijo kršitev ZBan2 ali uredbe (EU) št.
575/2013

-

Predsednik uprave kreditne institucije je kršil 1. in 3. točko
drugega odstavka 45. člena ZBan-2 s tem, ko ni zagotovil, da bi
kreditna institucija najkasneje do 30. 11. 2016 zagotovila kapital in
sicer v taki višini, da bi bil dosežen količnik skupnega kapitala v
višini … ter količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala
(CET1) vsaj v višini … in je ugotovljeno kršitev odpravil z zamudo
(29. 3. 20171).

Kršitev dolžnosti in odgovornosti člana uprave (1. in 3. točke drugega
Narava ugotovljenih
odstavka 45. člena ZBan-2)
kršitev
Izrek odločbe, s katero se postopek konča
-

Banka Slovenije je pri izvajanju nadzora nad … matična številka: … (v nadaljevanju kreditna
institucija) ugotovila, da je član uprave …, EMŠO …, s stalnim bivališčem … (v nadaljevanju
predsednik uprave):
-

kršil 1. in 3. točko drugega odstavka 45. člena ZBan-2, s tem, ko ni zagotovil, da bi kreditna
institucija najkasneje do 30. 11. 2016 v skladu z 2. točko izreka Odredbe o odpravi kršitev z
dodatnim ukrepom z oznako PBH-24.50-009/15-003 z dne 31. 3. 2016 (Odredba) odpravila
kršitve 129. člena ZBan-2 v povezavi s 131. členom ZBan-2 in 183. členom ZBan-2, tako, da
bi zagotovila kapital v obsegu, ki presega zahteve iz prvega odstavka 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 2013 o bonitetnih zahtevah za
kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) (v nadaljevanju Uredba CRR), ob upoštevanju prehodnih
določb iz dela 10 Uredbe CRR oziroma določb Sklepa o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in
diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije (Uradni list
RS, št. 5/14 in 19/15), in sicer v taki višini, da bi bil dosežen količnik skupnega kapitala iz
točke (c) prvega odstavka 92. člena Uredbe CRR vsaj v višini … ter količnik navadnega
lastniškega temeljnega kapitala (CET1) iz točke (a) prvega odstavka 92. člena Uredbe CRR
vsaj v višini …, v skladu s pismom 24.50-0508/15-AVS z dne 24. 11. 2015. Odpravo
kapitalskega primanjkljaja za doseganje zahtevane višine količnikov bi morala kreditna
institucija zagotoviti do 30. 11. 2016 z izdajo kapitalskih instrumentov, ki izpolnjujejo
zahtevane lastnosti iz 28. člena Uredbe CRR za vključevanje med instrumente navadnega
lastniškega temeljnega kapitala.

-

ugotovljeno kršitev odpravil.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Po ugotovitveni odločbi ni bil sprožen upravni spor.
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Datum izdaje Odločbe o ugotovitvi, da so kršitve odpravljene (PBH-24.50-009/15-005)
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