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DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO O USTANOWIENIU KURATORA

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru
Finansowego („KNF”) o ustanowieniu przez KNF z dniem 15 maja 2019 r., na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo bankowe („Ustawa”), kuratora w celu poprawy sytuacji Banku, ze względu na powstanie
zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez Bank
łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 Rozporządzenia CRR, o czym Bank
informował w raporcie okresowym za rok obrotowy 2018 opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2019 roku
oraz w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.
Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy KNF powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu.
W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała m.in. że celem zastosowania powyższego środka w postaci
ustanowienia kuratora jest „wsparcie procesu opracowywania działań naprawczych i ich realizacji przez aktualny
Zarząd Banku, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania do Banku i jego władz”. Wybór kuratora w postaci
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podyktowany jest doświadczeniem Funduszu w działaniach o
charakterze restrukturyzacyjnym oraz ma umożliwić skuteczną i efektywną autosanację.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
T: +48 22 101 10 10
Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560,
której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

