
 
 

Hlavné charakteristiky kapitálových nástrojov 

1 Emitent Privatbanka, a.s 

2 
Jedinečný identifikátor (napr. identifikátor CUSIP, ISIN alebo Bloomberg pre súkromné 
umiestňovanie) 

SK1110001619 

3 Rozhodné právo (práva) nástroja právny poriadok SR 

 Regulačné zaobchádzanie  

4 Prechodné pravidlá nariadenia CRR vlastný kapitál Tier 1 

5 Pravidlá nariadenia CRR po prechodnom období vlastný kapitál Tier 1 

6 Oprávnené na individuálnom/(sub-)konsolidovanom základe / individuálnom a 
(sub-)konsolidovanom základe 

inividuálna 

7 Typ nástroja (typy upresnia jednotlivé jurisdikcie) kmeňová akcia 

8 
Objem vykázaný v regulatórnom kapitále (EUR v miliónoch, k poslednému dátumu 
vykazovania) 

25,1 

9 Nominálna hodnota nástroja 33,19 EUR 

9a Emisná cena 33,19 EUR 

9b Cena pri splatení 33,19 EUR 

10 Účtovná klasifikácia 
vlastný kapitál 
akcionárov 

11 Pôvodný dátum emisie 9.8.1995 

12 Trvalý alebo termínovaný trvalý 

13 Pôvodný dátum splatnosti bez splatnosti 

14 Kúpna opcia emitenta s výhradou predchádzajúceho schválenia orgánom dohl'adu nie 

15 Volitel'ný dátum kúpnej opcie, podmienené dátumy kúpnej opcie a hodnota pri splatení nie 

16 Následné dátumy kúpnej opcie, ak sa uplatňuje nie 

 Kupóny/dividendy dividendy 

17 Dividenda/kupón s pevnou alebo pohyblivou sadzbou pohyblivé 

18 Kupónová sadzba a prípadný súvisiaci index nepoužiteľné 

19 Existencia systému pozastavenia výplaty dividend nie 

20a 
Úplne podl'a vlastného uváženia, čiastočne podl'a vlastného uváženia alebo povinné (z 
hl'adiska načasovania) 

nepoužiteľné 

20b 
Úplne podl'a vlastného uváženia, čiastočne podl'a vlastného uváženia alebo povinné 
(z hl'adiska objemu) 

nepoužiteľné 

21 Existencia klauzuly o zvýšení alebo iného stimulu k splateniu nie 

22 Nekumulatívne alebo kumulatívne nepoužiteľné 

23 Konvertibilný alebo nekonvertibilný nekonvertibilný 

24 Ak konvertibilný, spúšťací faktor (faktory) konverzie nepoužiteľné 

25 Ak konvertibilný, plne alebo čiastočne nepoužiteľné 

26 Ak konvertibilný, konverzná sadzba nepoužiteľné 

27 Ak konvertibilný, povinná alebo nepovinná konverzia nepoužiteľné 

 
 
 
 
 
 



28 Ak konvertibilný, uveďte typ nástroja, na ktorý sa konvertuje nepoužiteľné 

29 Ak konvertibilný, uveďte emitenta nástroja, na ktorý sa konvertuje nepoužiteľné 

30 Charakteristiky zníženia hodnoty nie 

31 Ak zníženie hodnoty, spúštací faktor (faktory) zníženia hodnoty nepoužiteľné 

32 Ak zníženie hodnoty, plné alebo čiastočné nepoužiteľné 

33 Ak zníženie hodnoty, trvalé alebo prechodné nepoužiteľné 

34 Ak prechodné zníženie hodnoty, opis mechanizmu zvýšenia hodnoty nepoužiteľné 

35 
Pozícia v hierarchii podriadenosti v prípade likvidácie (uveďte typ nástroja bezprostredne 
nadradeného danému nástroju) 

pohľadávky spojené 
so záväzkom 
podriadenosti 

36 Charakteristiky nespĺňajúce požiadavky nie 

37 Ak áno, uveďte charakteristiky nespĺňajúce požiadavky nepoužiteľné 

 


