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Prohlášení Citi k výsledkům zátěžového testu
PRAHA – Citi dnes zveřejnila níže uvedené prohlášení týkající se výsledků zátěžového
testu realizovaného americkou centrální bankou Federal Reserve.
Americká centrální banka Federal Reserve (Fed) dnes zveřejnila výsledky svého
zátěžového testu založeného na hypotetickém krizovém scénáři. Výsledky ukázaly, že
Citi vyhověla požadavkům zátěžového testu za předpokladu, že nebude realizovat svůj
navrhovaný kapitálový plán. V této souvislosti americká centrální banka sdělila Citi své
námitky proti současnému návrhu tohoto kapitálového plánu, který počítal
s dodatečným rozdělováním kapitálu akcionářům. Citi tak v letošním roce předloží Fed
nový revidovaný kapitálový plán Citi tak, aby vyhovoval příslušným regulatorním
požadavkům.
Americká centrální banka sdělila Citi, že nemá žádné námitky proti současné výši
výplaty dividend majitelům prioritních a kmenových akcií. V této výplatě tak Citi hodlá za
předpokladu schválení představenstvem společnosti na čtvrtletní bázi pokračovat. Fed
dále oznámila, že nemá jakékoliv výhrady k odkupování preferenčních cenných papírů
za podmínek navržených v kapitálovém plánu Citi.
Citi má v plánu s americkou centrální bankou dále spolupracovat, aby lépe porozuměla
jejím modelům nových zátěžových testů. Důrazně bude doporučovat, aby byly tyto
modely, tak i související kritéria a hypotézy zveřejněny. Věří, že větší transparentnost
tohoto procesu na globální úrovni poslouží jak bankovním institucím a jejich
akcionářům, tak i mezinárodním regulačním úřadům a trhu.
Citi i nadále zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných bank na světě, s poměrem
vlastního kapitálu na bázi Tier 1 k 31. prosinci 2011 ve výši 11,8 %. Podle dnešního
oznámení americké centrální banky by Citi v případě zátěžového scénáře měla poměr
vlastního kapitálu na bázi Tier 1 ve výši 5,9 % za předpokladu, že nebude realizovat
svůj navrhovaný kapitálový plán. Na základě dat ze dne 30. září 2011 by podle Fed
realizace navrženého kapitálového plánu Citi v případě krizového scénáře měla za
následek poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 ve výši 4,9 %. Citi vykázala v osmi po

sobě jdoucích kalendářních čtvrtletích čistý zisk a dále snížila aktiva držená v Citi
Holdings na 12 % svých celkových aktiv.
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Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou nabídku finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů,
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Některá prohlášení v této zprávě, zejména předpoklad společnosti Citi, že bude schopna vrátit dodatečný
kapitál akcionářům, a předložení revidovaného kapitálového plánu Radě guvernérů Federálního
rezervního systému, jsou „výhledovými prohlášeními“ ve smyslu pravidel a předpisů Komise pro cenné
papíry a burzy USA. Tato prohlášení vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti a podléhají
nejistotě a změnám okolností. Skutečné výsledky, kapitál a další finanční ukazatele se mohou výrazně
lišit od obsahu těchto prohlášení v důsledku rozmanitých faktorů, na něž mimo jiné upozorňují varovná
prohlášení v této zprávě a mezi něž patří například výsledek posouzení revidovaného kapitálového plánu
Radou guvernérů Federálního rezervního systému a faktory obsažené ve výkazech společnosti Citi
předkládaných Komisi pro cenné papíry a burzy USA, zejména pak v části „Rizikové faktory“ výroční
zprávy za rok 2011 společnosti Citi na formuláři 10-K. Varovná prohlášení uvedená v těchto výkazech je
vhodné číst společně s touto zprávou.
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