
Komerční banka přijme kapitál Tier 2 ve 

formě podřízeného úvěru ve výši 100 

milionů EUR 
Praha, 9. října 2017 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 

45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1360 (dále jen Komerční banka nebo Banka) oznamuje, že  

dne 9. října 2017 uzavřela jako dlužník smlouvu se společností Société Générale, akciovou 

společností, která byla založena podle francouzských zákonů a má základní kapitál ve výši 1 

009 641 917,50 EUR, sídlem 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsanou v 

obchodním registru Paříže pod číslem 552 120 222 (dále jen Société Générale nebo SG) jako 

věřitelem, o poskytnutí podřízeného úvěru, součásti Tier 2 regulatorního kapitálu, ve výši 100 

milionů EUR k 9. říjnu 2017 s 10ti letou splatností a opcí po 5 letech, s úrokovou sazbou 

EURIBOR 3 Měsíce plus 1,26%. K datu uzavření smlouvy Société Générale vlastní 60,35% 

podíl na základním kapitálu Komerční banky. 

Transakce proběhla v návaznosti na oznámení Banky ze dne 9. února 2017, kdy Komerční 

banka informovala o svém záměru v následujících letech postupně posilovat svůj kapitál 

kapitálem Tier 2. Úvěr je přijímán v rámci postupné optimalizace kapitálové struktury Komerční 

banky. Posílí dobrovolné kapitálové rezervy Banky nad narůstající kapitálové požadavky 

České národní banky a zvýší kapacitu Banky pro růst rizikově vážených aktiv a výplatu 

dividend. Zvýšení regulatorního kapitálu Komerční banky z titulu úvěru bude odpovídat 

přibližně 0,58% konsolidovaných rizikově vážených aktiv k 30. červnu 2017. Zahrnutí úvěru do 

regulatorního kapitálu Komerční banky podléhá schválení České národní banky. 

Úvěr je denominován v eurech, aby se lépe přizpůsobily měnové struktury kapitálu a aktiv KB. 

Úvěr byl přijat od společnosti Société Générale poté, co Banka posoudila další příležitosti 

dostupné na trhu a dospěla k závěru, že úvěr od SG poskytuje pro Komerční banku 

nejefektivnější řešení. 

Banka může v následujících letech pokračovat v postupném zvyšování objemu nástrojů 

kapitálu Tier 2 kapitálu, které podle ČNB mohou pokrývat až 2 procentní body v poměru k 

rizikově váženým aktivům Komerční banky. S cílem optimalizovat strukturu svého 

regulatorního kapitálu a zmírnit riziko refinancování Komerční banka zvažuje, že využije 

plného prostoru pro přijetí kapitálu Tier 2 ve více krocích. Konečné rozhodnutí o případném 

dalším posílení Tier 2 kapitálu vezme v úvahu požadovanou úroveň regulatorního kapitálu i 

převládající tržní podmínky.  


