
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Londýn, 31. května 2022: Společnost Petrus Advisers je největším nezávislým investorem ve 

společnosti Moneta Money Bank, a.s. („Moneta“). S potěšením jsme se dozvěděli, že PPF 

Group („PPF“) a Moneta ukončily svou čtyřletou ságu nesmírně rozporuplné diskuse týkající 

se akvizice českých a slovenských společností Air Bank a Home Credit („Air Bank“). 

Nezávislí akcionáři si budou tento počin pamatovat jako zlomový okamžik pro Monetu. Tato 

nevítaná transakce bez přínosů byla mezinárodním akcionářům vnucena těmi, kdo osudně 

přestřelili a přecenili svou důležitost. Cena pro Air Bank byla neopodstatněná a atraktivita 

Home Creditu zůstává nejasná všem kromě současných vlastníků. Tato neúspěšná dohoda je 

jen potvrzením konstruktivní kritiky společnosti Petrus Advisers a našich mnoha vítězství nad 

opakovanými a někdy komickými pokusy o uskutečnění této transakce trvajícími již od roku 

2018. 

Argumenty skupiny PPF vyznívají jako vždy naprázdno: Ukázalo se, že její nestabilní 

rozhodování spolu s opakovanými a pochybnými pokusy ovládnout systémovou finanční 

instituci s extrémním pákovým efektem by byly pro český bankovní sektor přítěží. Přesně proto 

jsme varovali Českou národní banku („ČNB“). Centrální banka musí jednat obezřetně a musí 

zasahovat proti transakcím založeným na pákovém efektu a goodwillu. Od nového guvernéra 

ČNB očekáváme mnohem víc. 

Už jsme si zvykli, že investoři vymýšlejí různé způsoby, aby se vyhnuli krizi likvidity. Trh 

problémy s výkonností aktiv momentálně u Monety nevidí a ulevilo se nám, že Home Credit 

se pro nás problémem nestane. Navýšení proticyklického kapitálového polštáře1 Českou 

národní bankou bylo všem známo od listopadu 2021, tedy ještě předtím, než PPF v prosinci 

2021 pro transakci hlasovala. Bohužel, další nepodložený argument. Bankovní analytici 

hodnotí nezávislou Monetu pozitivně. 

Petrus Advisers interpretuje tiskovou zprávu PPF jako její rozhodnutí o brzkém prodeji Monety 

konkurenci. Těšíme se, že zůstaneme druhým největším akcionářem Monety a že budeme 

konstruktivně spolupracovat s vedením na tvorbě na tvorbě hodnoty pro akcionáře. Od roku 

2015 věříme, že Moneta sama o sobě a pod vedením generálního ředitele Tomáše Spurného 

má velmi důvěryhodnou strategii a vzrušující investiční příběh. S ohledem na impozantní tržní 

pozici Monety, závazek managementu k ziskovému růstu a velmi atraktivní výplaty dividend 

ve výši cca 7–8 Kč za akcii v nadcházejících letech v kombinaci s koncem běsnění okolo Air Bank 

očekáváme, že se cena akcie vrátí na nezávislou úroveň ocenění. 

Více informací naleznete na http://www.petrusadvisers.com. 

 
1 Již 25. listopadu 2021 ČNB oznámila plánované zvýšení na 2,0 % a přírůstkové zvýšení oznámené v březnu 
2022 činí oproti oznámení z listopadu 2021 pouze 50 bps 
(https://www.cnb.cz/en/financial-stability/macroprudential-policy/the-countercyclical-capitalbuffer/provision-
of-a-general-nature-on-setting-the-countercyclical-capital-buffer-rate/Provision-of-a-generalnature-IV-2021/). 
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