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1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik

2. Údaje o kapitálu

Souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakter istikách kapitálu a jeho složek

31.12.2007 30.9.2007
tis. K č tis. K č

Kapitál 226 008 229 364

Původní kapitál (Tier 1) 229 622 229 364

Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0

Odčitatelné položky od p ůvod. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) -3 614 0

Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0

Výše kapitálových požadavk ů

31.12.2007 30.9.2007
tis. K č tis. K č

Kapitálový požadavek A 58 152 47 939

Kapitálový požadavek B 0 0

Dostatečnost  vnitřně stanoveného kapitálu je řešena na základě skupinového přístupu Skupiny KBC. Výpočty jsou 
prováděny podle metodiky KBC. Metoda vychází z výpočtu ekonomického kapitálu a zahrnuje významná rizika, kterým je 
Skupina Patria vystavena. Na tato rizika je přímo alokována příslušná hodnota kapitálu. Ostatní rizika jsou v rámci 
procesů Systému vnitřně stanoveného kapitálu pokryta kvalitativními opatřeními v oblasti řízení rizik, organizace procesů, 
kontrolních mechanismů apod.

Souhrnná informace o p řístupu povinné osoby k posuzování dostate čnosti vnit řně stanoveného kapitálu 
vzhledem k jejím sou časným a budoucím činnostem (vnit řně stanovená a udržovaná kapitálová p řiměřenost)

Údaje o pln ění pravidel obez řetného podnikání na individuálním základ ě

3. Údaje o kapitálové p řiměřenosti a výši kapitálových požadavk ů

Na každou vlastněnou akcii o nominální hodnotě 100.000 Kč připadá jeden hlas. Akcie jsou převoditelné pouze se 
souhlasem dozorčí rady a nejsou obchodovány na žádném z veřejných trhů.

Základní kapitál Patria Direct, a.s. je plně upsaný a splacený. K 30. září 2007 činil 150.000.000,- Kč a je rozdělen na 
1.500 ks kmenových akcií v nominální hodnotě 100.000 Kč na akcii.

Ve vykazovaném čtvrtletí nedošlo v oblasti řízení rizik k významným změnám, ve srovnání údaji uvedenými ve výroční 
zprávě za rok 2006.
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