V Praze 6. 8. 2020

Aktuální informace k výsledkům Trinity Bank v roce 2020

Vážený akcionáři,
rádi bychom Vás informovali o úspěšném prvním pololetí 2020 a aktuálním dění v Trinity Bank. V první řadě
bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši dlouhodobou důvěru a její prohlubování, které považujeme v Trinity Bank
za náš závazek. Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o výrazném přeplnění plánu zisku za první pololetí roku
2020. Zisk 31 milionů Kč představuje při alikvotním porovnání s předchozím rokem nárůst zisku o 23,1 %.
V letošním roce došlo také k navýšení regulatorního kapitálu k hranici 1,9 miliardy Kč a úroveň kapitálové přiměřenosti
dosahuje úrovně téměř 23 %. Vysoká míra kapitálové přiměřenosti řadí Trinity Bank z pohledu těchto ukazatelů
mezi top 3 nejstabilnější banky na českém trhu. Pro další období připravujeme také dva nové kapitálové nástroje a
máme vytvořeny další rezervy. Pozitivní výsledky hospodaření a kapitálová stabilita jsou zároveň podpořeny vysokou
mírou likvidity, která významně převyšuje regulatorní požadavky. Bilanční suma Trinity Bank se aktuálně pohybuje
na úrovni 18,5 mld. Kč, což představuje více než dvojnásobnou velikost aktiv oproti období transformace na banku.
Dále považujeme za úspěch zvládnutí situace související s covid-19, kdy jsme pro naše klienty zajistili bez ohledu
na opatření vlády běžný provoz a přístup ke všem službám a produktům. Zároveň jsme tuto situaci uchopili jako
příležitost, přijali opatření s pozitivním dopadem na naši banku a na zvýšení kvality našich služeb. Mimo jiné
jsme proaktivně snížili provozní náklady o 12 % a zaměřili se na zvýšení efektivity klíčových oblastí. Také proběhla
úspěšná revize úvěrového portfolia a nebyly identifikovány žádné významné dopady na hospodaření banky. I díky
výše uvedenému můžeme konstatovat, že hodnota akcií Trinity Bank je stabilní a nekolísá jako u jiných finančních
institucí obchodovaných na akciových trzích. V rámci neustálého zkvalitňování služeb pro naše klienty jsme v červnu
spustili nové internetové bankovnictví. Modernější podoba umožňuje klientům rychlejší, přehlednější a uživatelsky
přívětivější práci s internetovým bankovnictvím.
V prvním pololetí došlo také k významnému nárůstu zájmu nových klientů o produkty a služby Trinity Bank a počet
klientů dnes dosahuje téměř 25 000. Každý klient je pro nás důležitý a jsme připraveni každému poskytnout tu
nejlepší péči založenou na důvěře a osobních vztazích. Díky dlouhodobé stabilitě se Trinity Bank může kontinuálně
soustředit na výjimečnou kvalitu služeb a kvalitní produkty pro své klienty.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a dlouhodobou podporu. Vážíme si, že stojíte po celou dobu při nás a můžeme
společně budovat nadstandardní vztahy. Věříme, že společným úsilím se nám daří budovat výjimečnou, ryze českou
banku, která Vám přinese spokojenost a zajistí dlouhodobě atraktivní a bezpečné zhodnocení Vašich investic.
Poděkování za dosažené úspěchy patří také celému týmu Trinity Bank, díky kterému se nám v tomto mimořádném
roce daří celou situaci tak úspěšně zvládat.

S úctou
Ing. Dušan Benda, FCCA
předseda představenstva TRINITY BANK a.s.
TRINITY BANK a.s. | Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24055
E: info@trinitybank.cz | T: 800 678 678 | www.trinitybank.cz

