
Jekk jogħġbok aqra dan it-tagħrif bir-reqqa. Jekk tkun teħtieġ xi kjarifiki oħra dwar l-impatt  li dan 

jista’ jkollu fuq il-portafoll ta’ investiment tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Dipartiment tal- 

‘Private Banking’ (numru tat-telefon: (+356) 21 335 705; email: enquiries@sparkasse-bank-malta.com). 

Minflok, inti tista’ tagħmel appuntament ma’ xi wieħed mill- Konsulenti tal-Investimenti tagħna.  

 

Qegħdin niktbulek biex nagħtuk din l-informazzjoni importanti li ġejja dwar ċerti strumenti finanzjarji ta’ debitu 

li kienu gew maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji lokali jew barranija. 

   

X’inhi l-BRRD?  

 

Din id-Direttiva daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ Lulju tal-2014 u d-dispożizzjonijiet prinċipali tagħha bdew japplikaw 

b’effett mill-1 ta’ Jannar 2015. Din id-Direttiva introduċiet reġim  ta’ rkupru u riżoluzzjoni bankarji li jipprovdi 

lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni b’sett ta’ għodod li jistgħu jintużaw meta xi bank jitqies li jkun qed ifalli jew li 

x’aktarx ifalli. Waħda minn dawn l-għodda tista’ tkun tinvolvi l-konverżjoni ta’ strumenti ta’ dejn subordinat 

u/jew ogħla ta’ xi bank li jinsab f’diffikultà jew fallut f’ishma u/jew it-tniżżil fil-valur parzjali jew sħiħ  ta’ dawk 

l-istrumenti. L-għan ewlieni ta’ rikapitalizzazzjoni interna huwa biex jistabbilizza bank li qed ifalli sabiex ikunu 

jistgħu jibqgħu għaddejin is-servizzi essenzjali tiegħu, mingħajr il-ħtieġa għal xi salvataġġ finanzjarju minn 

fondi pubbliċi.  

 

Dwar liema strumenti finanzjarji ser tapplika r-rikapitalizzazzjoni interna u f’liema ordni?  

 

Ir-rikapitalizzazzjoni interna se tkun potenzjalment tapplika għal kull passiv li l-istituzzjoni jista’ jkollha u li ma 

jkunx sostnut minn xi attiv jew kollateral. It-tniżżil fil-valur potenzjali ta’ strumenti li ma jinvolvux titoli ikun 

isegwi l-allokazzjoni ordinarja ta’ telf u gradazzjoni tal-falliment. L-impatt li dan ikollu fuqek bħala investitur 

jiddependi fuq il-gradazzjoni tar-responsabbiltà / tip tal-istrument fil-ġerarkija ta’ kredituri tar-riżoluzzjoni. Per 

eżempju, jekk investejt fi strumenti ta’ dejn subordinat, se ssib ruħek f’pożizzjoni inqas favorevoli minn 

investituri li jkollhom fil-pussess tagħhom strument ta’ dejn ogħla, u l-investituri fi strumenti ta’ dejn li ma 

jinvolvux titoli se jkunu jinsabu f’pożizzjoni inqas favorevoli meta mqabbla ma’ detenturi ta’ depożiti li huma 

protetti minn skema ta’ garanzija ta’ depożitu. 

 

X’inhuma l-implikazzjonijiet tal-BRRD fuqek bħala investitur/detentur tat-titoli?  

 

Riżoluzzjoni kif jingħad f’din id-Direttiva, tista’ potenzjalment taffettwa dawk l-istrumenti finanzjarji li jkollok 

fil-pussess tiegħek u li ma jkunux jinvolvu titoli ta’ xi attiv jew kollateral. Dawn l-istrumenti finanzjarji 

ssemmew fil-bidu ta’ din il-komunikazzjoni.  

 

Din ifisser li peress li l-istrumenti finanzjarji miżmuma minnek (kif imsemmi hawn qabel), ma jinvolvux titoli, 

dawn l-istrumenti jistgħu jkunu soġġetti għar-reġim ta’ riżoluzzjoni, inkluża r-rikapitalizzazzjoni interna jekk l-

emittent ta’ dawk l-istrumenti ikun soġġett għal proċeduri ta’ rikapitalizzazzjoni interna jekk jitqies li jkun qed 

ifalli jew li x’aktarx ifalli. Għalhekk, tista’ ġġarrab telf fuq l-investiment tiegħek minħabba fil-karatteristika tal- 

“possibiltà ta’ rikapitalizzazzjoni interna” tal-istrumenti msemmija hawn qabel. Fil-każ ta’ riżoluzzjoni, huwa 

possibbli li l-bank emittenti ma jkunx jista’ jwettaq l-obbligi kollha li jkollu lejn l-investituri, il-pagamenti 

jistgħu jiġu sospiżi, l-ammont pendenti ta’ strumenti li ma jkunux jinvolvu titoli jista’ jitnaqqas għal xejn jew l-

istrumenti jistgħu jiġi konvertit f’ishma. 

 

 

  


