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A Sberbank Europe AG tekintetében hozott határozatot összefoglaló 
értesítés 
 
2022. március 1-jén az Egységes Szanálási Testület (a továbbiakban: ESZT) úgy határozott, hogy nem 
fogad el szanálási programot az ausztriai székhelyű Sberbank Europe AG (a továbbiakban: Bank) 
tekintetében. Az ESZT úgy ítélte meg, hogy a 806/2014/EU rendelet (a továbbiakban: SRMR) 18. cikkében 
a szanálási intézkedésre vonatkozóan meghatározott kumulatív feltételek nem teljesülnek. 

 
Az SRMR 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja: a szervezet fizetésképtelen vagy valószínűleg 
fizetésképtelenné válik. 2022. február 27-én az ESZT az SRMR 18. cikke (4) bekezdésének c) pontjával 
összefüggésben értelmezett 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján megállapította, hogy a Bank 
fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik. Az ESZT konkrétan úgy vélte, hogy a Bank 
likviditási helyzetének romlása miatt fizetésképtelen vagy válik valószínűleg fizetésképtelenné. Figyelembe 
véve a fizetésképtelenségre vagy valószínű fizetésképtelenné válásra vonatkozó EKB-értékelésben 
szereplő információkat, valamint az ESZT rendelkezésére álló információkat az ESZT egyetért az EKB 
azon megállapításával, hogy az SRMR 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 18. cikke (4) 
bekezdésének c) pontjával összhangban a Bankot fizetésképtelennek vagy valószínűleg fizetésképtelenné 
válónak kell tekinteni. 

 
Az SRMR 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja: Alternatív intézkedések. Az ESZT arra a 
következtetésre jutott, hogy az ilyen intézkedések nem akadályozhatják meg észszerű időn belül a Bank 
fizetésképtelenségét. 

 
Az SRMR 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja: Közérdek. Az ESZT arra a következtetésre jutott, hogy 
tekintettel az ügy körülményeire, a Bank jellemzőire, valamint sajátos pénzügyi és gazdasági helyzetére, a 
Bankkal szembeni szanálási intézkedésre közérdekből nincs szükség. 

 
Ez a következtetés többek között a következő indokokon alapul: 

 
• A Bank által ellátott funkciók, például a betétgyűjtés, a hitelnyújtási tevékenységek és a 

pénzforgalmi szolgáltatások nem kritikus jelentőségűek, mivel megszüntetésük nem vezetne sem 
az osztrák reálgazdaság számára alapvető fontosságú szolgáltatások zavarához, sem pedig 
Ausztria vagy más tagállamok pénzügyi stabilitásának megingásához; és 

 
• A Bank fizetésképtelensége valószínűleg nem gyakorol jelentős kedvezőtlen hatást Ausztria vagy 

más tagállamok pénzügyi stabilitására. 
 

Ezért az ESZT úgy határozott, hogy nem hoz szanálási intézkedést a Bankkal szemben. 
 

A határozat címzettje Ausztria nemzeti szanálási hatósága, a Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság. 
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