
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Petrus Advisers vyzývá Monetu, aby eliminovala negatívní tlak na akcie společnosti spojený s akvizicí 

Airbank/Home Credit a umožnila svým akcionářům nerušeně užívat výhody spojené se zlepšujícím 

se českým bankovním prostředím 

Londýn, říjen 2021: Petrus Advisers, druhý největší akcionář Moneta Money Bank a.s. („Moneta“) s 

podílem přibližně 10 %, je zastáncem toho, aby banka působila jako silný samostatný hráč na vysoce 

atraktivním českém bankovním trhu. Od začátku roku dosáhli investoři v evropském bankovním 

sektoru návratnosti 40 %1 před vyplacením dividend. Prudké oživení ekonomiky po covidu podtržené 

výhledem růstu HDP České republiky o 3,9 % v roce 2021 a 4,5 % v roce 20222, stejně jako tři zvýšení 

úrokových sazeb3 Českou národní bankou dokazují, že vlastnit českou banku bylo a bude i letos 

správnou volbou. 

Od okamžiku, kdy jsme zvítězili na poslední valné hromadě Monety v červnu 2021, kde 53 %4 

přítomných nezávislých akcionářů úspěšně odmítlo předraženou akvizici Air Bank Group, jednáme se 

skupinou PPF o možném řešení této slepé uličky, které by bylo přijatelné pro všechny akcionáře. 

Přestože jsme se v zásadě shodli, že cena nabízená všem akcionářům by měla být 90 Kč a více, 

nepodařilo se nám bohužel finalizovat dohodu, která by byla přijatelná pro obě strany a která by 

ochránila menšinové akcionáře. Jsme toho názoru, že dlouhodobé období nejistoty ohledně transakcí 

při nerealistických cenových očekáváních má negativní vliv na cenu akcií Monety. Od oznámení nabídky 

Moneta ztrácí dech a zaostává za svými evropskými konkurenty o přibližně 10 % – 20 %5. Jakmile 

současná neblahá situace skončí, očekáváme, že hodnota Monety jako samostatné banky rychle 

stoupne na 100 Kč nebo více, a tím skončí i 5 měsíců neklidu a nervozity. 

Proto věříme, že je načase, abychom se všichni posunuli dále a přestali plýtvat časem a zdroji na 

realizaci obchodu, který nepřináší žádné výhody. Očekáváme, že generální ředitel Monety Spurný 

oficiálně odmítne transakci za implikovanou cenu, která je 10 % pod tržní cenou, a přistoupí k rychlé 

realizaci střednědobého obchodního plánu. Petrus Advisers se těší na konstruktivní spolupráci s PPF 

jako největším akcionářem banky i s dalšími akcionáři, jejichž společným zájmem je učinit Monetu ještě 

atraktivnější a dynamičtější institucí, než je v současnosti. Jsme toho názoru, že Moneta potřebuje větší 

dohled a že její dozorčí rada nemůže být složena pouze z okruhu přátel z Prahy. Abychom správní radě 

dodali mezinárodní rozměr, zlepšili genderovou rozmanitost a zajistili odborné znalosti z oblasti ESG, 

plánujeme jmenovat nezávislého člena dozorčí rady, který by rovným dílem zastupoval zájmy všech 

akcionářů. A konečně, budeme pracovat na tom, aby se Moneta stala lídrem v ESG, včetně zaměření 

struktury úvěrů na udržitelné financování. 

Vyhrazujeme si všechna práva, pokud nebude transakce společností Moneta okamžitě ukončena a 

pokud budou i nadále zbytečně plýtvány zdroje banky. 

 

 
1 SX7E (bez dividend) k 18. říjnu 2021, 50 % (včetně dividend a rovnoměrně vážené). 
2 Evropská komise (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-
andforecasts/economic-performance-country/czechia/economic-forecast-czechia_en). 
3 ČNB (https://www.cnb.cz/en/faq/How-has-the-CNB-two-week-repo-rate-changed-over-time/). 
4 Bod programu 3: Odečtení podílu Petrus Advisers (9,99 % celkového základního kapitálu; 13,67 % přítomného 
základního kapitálu) od 37,89 % hlasů proti a odečtení podílu PPF (29,94 % celkového základního kapitálu; 
40,97 % přítomného základního kapitálu) od 61,89 % hlasů pro. Přítomný základní kapitál na MVH činil 73,07 %. 
5 9 % bez dividend, 19 % vč. dividend (rovnoměrně vážený index). 
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