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PPF / Moneta akvizici zamítnuta – vítězství české akcionářské demokracie
Dnes se konala mimořádná valná hromada společnosti Moneta Money Bank a.s. („banka“). Hlasovalo
se o navrhované akvizici společností Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s.
(společně označované jako „skupina Air Bank“) od PPF. Fond Petrus Advisers je největším nezávislým
akcionářem banky s podílem mírně pod 10 %. Více než dva roky jsme kvůli absurdním podmínkám,
které dojednal Tomáš Spurný, byli veřejně proti koupi skupiny Air Bank. Zdá se, že Spurný, dříve
respektovaný bankovní manažer, stojí už dávno na straně PPF a zjevně tak poškozuje zájmy
mezinárodních i nezávislých českých akcionářů.
Pro konání dnešní události bylo záměrně vybráno místo s nedostačující kapacitou. Zcela přeplněné
církevní komunitní centrum bez klimatizace dokazuje otřesný přístup k správe a řízení společnosti. CEO
a jím jmenovaný právník hovořili téměř 100 % času, dokonce i o tématu svého osobního chování. Zdá
se, jako by dozorčí rada neměla vůbec žádné slovo, i když sama vmanévrovala banku do této
znepokojivé situace, kdy se využívají různé právní kličky k prosazení transakce bez jakéhokoliv přínosu.
Pro fungující kapitálový trh je účelné a dobré řízení společnosti zcela zásadní. Dnešek je tedy
významným vítězstvím české akcionářské demokracie. Fond Petrus Advisers se vždy zasazoval a
zasazuje o transparentnost a spravedlivost pro všechny akcionáře. Vždy tomu tak bylo a bude.
Odmítáme pokus PPF a banky interpretovat výsledky dnešního hlasování jako projev souhlasu s
navrhovanou transakcí. Většině přítomných investorů Spurného tvrzení, že „ho původně oslovila“ PPF
a že s ní „nehovořil o významných finančních pobídkách“ nepřipadalo věrohodné. Když pomineme
hlasy PPF, přičemž skupině správně hlasování být povoleno vůbec nemělo, a hlasy Petrus Advisers,
odmítlo předložený návrh 53 %1 přítomných akcionářů (bod 3 pořadu valné hromady). Kromě PPF
transakci podpořili jen vlastníci 15 %2 základního kapitálu společnosti a zdá se, že mezi nimi bylo hodně
„nezainteresovaných a nezávislých“ přátel PPF „čerpajících výhody“, což ukazuje na další
problematické vakuum v oblasti dohledu, konkrétně českou implementaci unijních pravidel týkajících
se jednání ve vzájemné shodě při transakcích s vlivem na ovládání společnosti.
Když den začal, Tomáš Spurný se choval jako řvoucí arogantní tygr, po skončení valné hromady z něj
zbyla spíš jen předložka k posteli vyrobená z tygří kůže. Mluvil o úspěchu a vítězství a investoři se přitom
smáli a tleskali jeho konci.
Je to už druhá drtivá porážka, při níž akcionáři už podruhé zbytečně přišli o několik milionů euro, proto
Petrus Advisers požaduje rychlou odpověď dozorčí rady na to, jak banku ochránit před dalšími projevy
„vyjednávacího talentu“ pana Spurného. Tento pán nám připomíná černého rytíře z filmu Monty
Pythonů Svatý grál, který i s useknutýma nohama a rukama vykřikuje, že „příště vyhraje“. Požadujeme
okamžité důsledky a také to, aby dozorčí rada našla za CEO a jeho neviditelné kolegy, kteří mu všechno
rádi schválí, náhradu.
Banka má samozřejmě jako nezávislý subjekt slibnou budoucnost a my ji budeme i nadále podporovat.
Také plánujeme zvýšit náš podíl.
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Odečtěme podíl Petrus Advisers (9,99 % celkového základního kapitálu; 13,67 % přítomného kapitálu) od celkového počtu
hlasů proti návrhu (37,89 %) a zároveň odečtěme i podíl PPF (29,94 % celkového základního kapitálu; 40,97 % přítomného
kapitálu) od celkového počtu hlasů pro návrh (61,89 %). Akcionáři přítomní na valné hromadě dohromady vlastnili kapitál ve
výši 73,07 %.
2 15,29 % = 61,89 % * 73,07 % – 29,94 %.

