Raport bieżący
Temat:
Informacja o spadku wartości posiadanych przez BGK certyfikatów inwestycyjnych funduszu
inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
Treść raportu:
Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) informuje, iż w związku z przeprowadzoną
oceną wystąpienia przesłanek utraty wartości inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu
inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, podjął w dniu 22 lipca 2020 r. uchwałę w
przedmiocie utworzenia odpisu aktualizującego w wysokości 126 mln zł z tytułu utraty wartości
posiadanych przez Bank certyfikatów inwestycyjnych. Wpływ odpisu aktualizującego na jednostkowy
wynik netto Banku wyniesie ok. 102 mln zł. Wartość odpisu w ocenie Banku odpowiada
oszacowanemu, długoterminowemu spadkowi wartości części lokat znajdujących się w portfelu
funduszu.
Bank na bieżąco będzie monitorował, czy występują przesłanki wskazujące, że powyższy odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości powinien ulec zmianie.
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On-going Report
Subject:
Information on a value decline of investment certificates of the closed-end investment fund
of non-public assets held by BGK
Legal basis:
Art. 17.1 MAR
Content of the report:
The Management Board of Bank Gospodarstwa Krajowego (hereinafter referred to as ‘Bank’) hereby
informs that in connection with the conducted analysis for impairment of the investment in investment
certificates of a closed-end investment fund of non-public assets, on July 22, 2020 adopted a resolution
on the creation of an impairment loss of PLN 126 mln due to the impairment of investment certificates
held by the Bank. The impact of the impairment loss on separate Bank’s net result will amount to about
PLN 102 mln. In Bank's opinion the value of the impairment loss corresponds to the long-term value
decline of certain fund's assets.
On an on-going basis Bank will monitor whether there appear the evidence that the above mentioned
impairment loss should be changed.
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