
VÝSLEDKY VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S. 

KONANÉ DNE 20. PROSINCE 2021  

BOD 1: Schválení jednacího řádu 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje jednací řád pro tuto a všechny budoucí valné hromady MONETA Money Bank, a.s. ve znění předloženém 
představenstvem, ledaže valná hromada rozhodne pro konkrétní jednání valné hromady jinak. 

Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 814 821 580 Kč, představující 76,47 % hlasů oprávněných hlasovat. 

Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 739 079 platných hlasů (spojených s 390 739 079 akciemi společnosti), což činí 76,47 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

Počet hlasů % z hlasů přítomných 
PRO 389 604 745 99,709185 
PROTI 201 357 0,051532 
ZDRŽEL SE 932 977 0,238771 
Neplatné hlasy 2 000 0,000512 

__________________________________________________________________________ 

BOD 2: Volba osob do orgánů valné hromady 

Návrh usnesení: 

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Karla Dřevínka, zapisovatelkou paní Dominiku Bubeníčkovou, ověřovateli 
zápisu pány Jiřího Bureše a Pavla Mrázka a skrutátory pány Petra Branta a Milana Váchu. 

Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 

Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 782 539 platných hlasů (spojených s 390 782 539 akciemi společnosti), což činí 76,48 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

Počet hlasů % z hlasů přítomných 
PRO 389 631 705 99,704995 
PROTI 231 333 0,059197 
ZDRŽEL SE 919 501 0,235296 
Neplatné hlasy 2 000 0,000512 



 

2 

 

 
__________________________________________________________________________ 

BOD 3: Volba člena dozorčí rady  
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada volí členem dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana Gabriela Eichlera, narozeného 13. února 

1950, trvale bytem Rašínovo nábřeží 2000/78, Nové Město, 120 00 Praha 2.  

Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 759 539 platných hlasů (spojených s 390 759 539 akciemi společnosti), což činí 76,47 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 258 358 419 66,112754 
PROTI 131 269 347 33,591234 
ZDRŽEL SE 1 131 773 0,289616 
Neplatné hlasy 25 000 0,006397 

 
__________________________________________________________________________ 

BOD 4: Volba člena dozorčí rady   
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada volí členem dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana Tomáše Pardubického, narozeného 17. srpna 
1974, trvale bytem Na lhotech 1441/26, Kunratice, 148 00 Praha 4. 

 
Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 741 539 platných hlasů (spojených s 390 741 539 akciemi společnosti), což činí 76,47 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 275 925 621 70,608121 
PROTI 108 749 317 27,828459 
ZDRŽEL SE 6 066 601 1,552416 
Neplatné hlasy 43 000 0,011004 
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__________________________________________________________________________ 

BOD 5: Volba člena výboru pro audit   
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada volí členkou výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., paní Zuzanu Prokopcovou, narozenou 24. února 1974, 
trvale bytem Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2.  

 
Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 759 539 platných hlasů (spojených s 390 759 539 akciemi společnosti), což činí 76,47 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 276 173 466 70,671544 
PROTI 108 596 869 27,789449 
ZDRŽEL SE 5 989 204 1,532610 
Neplatné hlasy 25 000 0,006397 

 

__________________________________________________________________________ 

BOD 6: Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.   
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada rozhoduje o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. následovně:  
Článek 36 odst. 2 stanov se bez náhrady vypouští. Stávající odstavce 3, 4, 5 a 6 článku 36 stanov budou nově označeny 2, 3, 4 a 5.  
  
Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 759 539 platných hlasů (spojených s 390 759 539 akciemi společnosti), což činí 76,47 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 310 012 060 79,330687 
PROTI 79 690 177 20,392357 
ZDRŽEL SE 1 057 302 0,270559 
Neplatné hlasy 25 000 0,006397 

 

  



 

4 

 

__________________________________________________________________________ 

BOD 7: Souhlas s nabytím akcií Air Bank a českého a slovenského Home Creditu   
 
Návrh usnesení: 

A. Valná hromada uděluje dle ustanovení § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlas s tím, aby MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „Společnost“) uzavřela jako kupující následující transakci:  

a) smlouvu o koupi akcií se společností Home Credit N.V. (založenou a existující dle právního řádu Nizozemska, 
se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko, a adresou Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemsko, 
zapsanou v nizozemském obchodním registru pod číslem 34126597 – dále jen „HCNV“) jako prodávajícím, 
na základě které Společnost od HCNV koupí a nabude do vlastnictví 100 % akcií ve společnosti Air Bank a.s. 
(založené a existující dle právního řádu České republiky, IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 
160 00 Praha 6 – dále jen „Air Bank“), a zároveň 100 % akcií ve společnosti Home Credit Slovakia a.s. 
(založené a existující dle právního řádu Slovenské republiky, IČO: 36234176, se sídlem Teplická 7434/147, 
921 22 Piešťany, Slovenská republika – dále jen „HCSK“); a zároveň  

b) smlouvu o koupi akcií se společností Home Credit International a.s. (založenou a existující dle právního řádu 
České republiky, IČO: 60192666, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 – dále jen „HCI“) jako 
prodávajícím, na základě které Společnost od HCI koupí a nabude do vlastnictví 100 % akcií ve 
společnosti Home Credit a.s. (založené a existující dle právního řádu České republiky, IČO: 26978636, se 
sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno – dále jen „HCCZ“),  

a to za následujících podmínek:  
(i) kupní cena za 100 % akcií v Air Bank bude činit 21.315.700.000 Kč (slovy: dvacet jedna miliard tři sta patnáct 

milionů sedm set tisíc korun českých);  
(ii) kupní cena za 100 % akcií v HCSK bude činit 751.100.000 Kč (slovy: sedm set padesát jedna milionů jedno sto tisíc 

korun českých); a  
(iii) kupní cena za 100 % akcií v HCCZ bude činit 3.833.200.000 Kč (slovy: tři miliardy osm set třicet tři milionů dvě stě 

tisíc korun českých).  
B. Toto rozhodnutí valné hromady Společnosti se zrušuje, pokud nebudou uzavřeny smlouvy o koupi akcií uvedené pod písm. 

(a) a (b) tohoto rozhodnutí výše ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou 
Společnosti, a to v takovém případě k poslednímu dni této lhůty.  

  
 

Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 784 539 platných hlasů (spojených s 390 784 539 akciemi společnosti), což činí 76,48 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 304 244 359 77,854758 
PROTI 85 746 562 21,942158 
ZDRŽEL SE 793 618 0,203083 
Neplatné hlasy 0 0,000000 
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__________________________________________________________________________ 

BOD 8: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s.   
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada dle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, 
a.s. („Společnost“) upsáním nových akcií tak, že:  

Účel zvýšení základního kapitálu  

A. Valná hromada schválila plánovanou koupi 100 % akcií společností Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 
2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, Home Credit a.s., IČO: 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, Staré 
Brno, 602 00 Brno, Česká republika a Home Credit Slovakia a.s., IČO: 36234176, se sídlem Teplická 7434/147, 921 22 
Piešťany, Slovenská republika za celkovou kupní cenu 25,9 miliardy Kč.  
Za účelem úhrady výše uvedené kupní ceny musí dojít k získání dostatečných finančních prostředků navýšením vlastního 
kapitálu Monety nejméně o 20,951 miliardy Kč.  
Vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem nových akcií s emisním kursem 82 Kč (resp. 90 Kč 
v druhé fázi úpisu) za každou akcii, jak se podává z tohoto usnesení níže. Tím dojde ke zvýšení 
základního kapitálu o 5,11 miliardy Kč, a dále k získání částky ve výši nejméně 15,841 miliardy Kč z emisního ážia.  
V součtu tyto částky tudíž zvýší vlastní kapitál Monety o částku potřebnou k úhradě kupní ceny, tedy nejméně o 
20,951 miliardy Kč.  

Rozsah zvýšení základního kapitálu  

B. Základní kapitál se zvyšuje o 5.110.000.000 Kč z dosavadní výše základního kapitálu 10.220.000.000 Kč na novou výši 
základního kapitálu 15.330.000.000, a to upsáním 255.500.000 kusů nových kmenových akcií Společnosti ve formě na 
jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 20 Kč každé z nich („Nové akcie“), s tím, že se 
nepřipouští upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.   
V důsledku zvýšení základního kapitálu a díky emisnímu ážiu dojde k navýšení vlastního kapitálu nejméně o 
20,951 miliardy Kč.  

Úpis Nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů dle výše jejich podílů  

C. V souladu s § 484 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti vlastnící akcie Společnosti 
k rozhodnému dni dle bodu C.(vii) níže přednostní právo na úpis části Nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií 
k základnímu kapitálu Společnosti („Přednostní právo“) s tím, že Nové akcie upisované s využitím Přednostního práva 
budou upisovány na základě veřejné nabídky, a to za následujících podmínek:  

Emisní kurs  

(i) emisní kurs každé jedné Nové akcie upisované s využitím Přednostního práva bude činit 82 Kč a bude splacen pouze 
v penězích, z čehož 20 Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a 62 Kč emisní ážio;   

Upisovací poměr   

(ii) Na dvě dosavadní akcie bude možné s využitím Přednostního práva upsat jednu Novou akcii, tj. na každou jednu 
dosavadní akcii bude připadat 1/2 jedné Nové akcie, s tím, že lze upisovat pouze celé Nové akcie. Pokud by výsledek 
upisovacího poměru nevedl k upsání celých Nových akcií, bude tento výsledek zaokrouhlen směrem dolů na 
nejbližší nižší počet celých Nových akcií;  

Lhůta pro oznámení úpisu s využitím Přednostního práva  

(iii) představenstvo uveřejní veřejnou nabídku na úpis Nových akcií s využitím Přednostního práva na internetových 
stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí;  

Lhůta pro upisování  
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(iv) Nové akcie budou upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet patnáctý pracovní den po dni uveřejnění 
veřejné nabídky pro úpis Nových akcií s využitím Přednostního práva;  

Způsob upisování  

(v) Nové akcie budou upisovány zápisem údajů dle § 481 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích do listiny 
upisovatelů vedené Společností či obchodníkem s cennými papíry vybraným Společností („Administrátor úpisu“), 
a to prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na elektronické adrese, která bude 
specifikována v bližších informacích pro účast na upisování uveřejněných spolu s veřejnou nabídkou pro úpis akcií 
s využitím Přednostního práva, případně přímo akcionáři nebo jejich zástupci na místech a v čase, jak bude rovněž 
specifikováno ve výše uvedených bližších informacích pro účast na upisování;  

Lhůta pro splacení emisního kursu  

(vi) s využitím Přednostního práva bude moci upisující osoba upsat Nové akcie pouze za podmínky, že k okamžiku zápisu 
do listiny upisovatelů splatí na bankovní účet Společnosti č. 1895060024/6000 celý emisní kurs všech jí 
upisovaných Nových akcií;   

Rozhodný den  

(vii) rozhodný den pro uplatnění Přednostního práva bude čtvrtý pracovní den po dni uveřejnění veřejné nabídky pro 
úpis Nových akcií s využitím Přednostního práva („Rozhodný den“).  

Úpis Nových akcií neupsaných s využitím Přednostního práva   

D. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím Přednostního práva, budou v souladu s § 475 písm. d) Zákona o obchodních 
korporacích všechny nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie Společnosti 
k Rozhodnému dni („Dodatečná veřejná nabídka“), a to za následujících podmínek:  

Emisní kurs   

(i) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Dodatečné veřejné nabídky bude činit 90 Kč a bude splacen 
pouze v penězích, z čehož 20 Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a 70 Kč emisní ážio;   

Lhůta pro oznámení Dodatečné veřejné nabídky  

(ii) představenstvo uveřejní Dodatečnou veřejnou nabídku na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním 
věstníku nejpozději ve lhůtě 14 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí;  

Lhůta pro upisování  

(iii) na základě Dodatečné veřejné nabídky budou Nové akcie upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet sedmý 
pracovní den po dni uveřejnění Dodatečné veřejné nabídky;  

Postup při upisování  

(iv) v rámci Dodatečné veřejné nabídky bude každý akcionář Společnosti oprávněn podat závaznou objednávku na úpis až 
všech Nových akcií, které nebyly upsány s využitím Přednostního práva, za splnění následujících podmínek:  

Podmínky závazné objednávky   

a. objednávka bude podána ve formátu, způsobem a s náležitostmi uveřejněnými společně s Dodatečnou veřejnou 
nabídkou a bude obsahovat:  

  

(x)  neodvolatelné pověření Administrátora úpisu k obstarání elektronického úpisu objednaných Nových akcií 
zápisem údajů dle § 481 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích do listiny upisovatelů a vypořádání 
vydání upsaného počtu Nových akcií v příslušné evidenci cenných papírů; a   
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(y)  neodvolatelný souhlas s případným krácením objednávky postupem dle bodu D.(iv)d. níže a pověření 
Administrátora úpisu, aby pro tento případ obstaral úpis menšího než objednaného počtu Nových akcií, a 
to v závislosti na výsledku takového krácení,   

  

přičemž bližší informace pro účast na elektronickém upisování budou akcionářům sděleny spolu s uveřejněním 
Dodatečné veřejné nabídky;  

Povinná smlouva s Administrátorem úpisu   

b. nejpozději před doručením objednávky na úpis Nových akcií Administrátorovi úpisu v rámci Dodatečné veřejné 
nabídky akcionář nebo jím pověřený zástupce (x) předloží Administrátoru úpisu veškeré jím požadované 
informace a dokumenty umožňující Administrátorovi úpisu obstarat úpis objednaných Nových akcií v souladu 
s bodem D.(iv)a. výše a (y) uzavře s ním za tímto účelem smlouvu či smlouvy požadované Administrátorem 
úpisu, jinak se k takové objednávce nepřihlíží;   

Lhůta pro splacení emisního kursu  

c. nejpozději s doručením objednávky na úpis Nových akcií v rámci Dodatečné veřejné nabídky složí akcionář na 
bankovní účet Společnosti č. 1895060024/6000, případně jiný bankovní účet sdělený spolu s uveřejněním 
Dodatečné veřejné nabídky, peněžní prostředky rovné 100 % emisního kursu všech jím objednaných Nových 
akcií, které budou na daném účtu bezúročně vedeny za účelem úpisu a vypořádání vydání upsaného počtu 
Nových akcií v příslušné evidenci cenných papírů, přičemž v případě krácení objednávky akcionáře postupem 
dle bodu D.(iv)d. níže bude odpovídající část emisního kursu akcionáři poukázána na účet, z něhož byla 
zaplacena, a to do třech pracovních dnů od oznámení výsledků úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky;  

Způsob krácení objednávek  

d. v případě, že souhrnný počet Nových akcií objednaných akcionáři v rámci Dodatečné veřejné nabídky přesáhne 
počet Nových akcí, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty, budou jednotlivé 
objednávky akcionářů Administrátorem úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu:  

  

𝑁𝐴𝑎 =  
𝐾

𝐾𝑠𝑢𝑚

∗  𝑁𝐴𝑠𝑢𝑚 

  

Kdy:  

NAa znamená po zaokrouhlení směrem dolů na nejbližší celé číslo počet Nových akcií alokovaných na 
akcionáře v rámci úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky před zohledněním dodatečného 
rozdělení Nových akcií zbylých po zaokrouhlení, jak je uvedeno níže  

NAsum znamená souhrnný počet Nových akcií nabízených v rámci Dodatečné veřejné nabídky  

Ksum znamená součet koeficientů K všech akcionářů účastnících se Dodatečné veřejné nabídky  

K znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže:  

  

𝐾 = 𝑃𝑜𝑑 ∗ 
𝑁𝐴𝑜

𝑁𝐴𝑆𝑢𝑚

 

  

Kdy:  

NAo znamená počet Nových akcií objednaných akcionářem v rámci Dodatečné veřejné nabídky  
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NASum znamená celkový počet Nových akcií nabízených v rámci Dodatečné veřejné nabídky  

Pod znamená podíl akcionáře na základním kapitálu Společnosti k Rozhodnému dni  

Nové akcie, které nebudou dle výše uvedeného vzorce alokovány v důsledku zaokrouhlení objednávek 
na nejbližší nižší počet celých Nových akcií, budou mezi akcionáře dodatečně rozděleny sestupně po 
jedné Nové akcii dle podílu jejich účasti v rámci Dodatečné veřejné nabídky tak, aby došlo k upsání všech 
Nových akcií nabízených v rámci Dodatečné veřejné nabídky (a to v případě potřeby i opakovaně). Pokud 
by podíl účasti několika akcionářů v rámci Dodatečné veřejné nabídky byl stejný a nebylo možné jim 
všem v rámci tohoto dodatečného rozdělení přidělit Novou akcii, rozhodne mezi nimi los.   

Oznámení o výsledku upisování na základě Dodatečné veřejné nabídky  

e. o případném krácení objednávek na úpis Nových akcií dle bodu D.(iv)d. výše a finálním počtu Nových akcií 
upsaných na základě Dodatečné veřejné nabídky bude Administrátor úpisu akcionáře informovat předem 
stanoveným způsobem a vydá akcionáři potvrzení o úpisu ve smyslu § 481 odst. 3 Zákona o obchodních 
korporacích;   

Akcionáři oprávnění k upisování na základě Dodatečné veřejné nabídky  

(v) Dodatečné veřejné nabídky se budou moci účastnit akcionáři Společnosti vlastnící akcie Společnosti k Rozhodnému 
dni.  

Nemožnost započtení a nepeněžitých vkladů  

E. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Nových akcií 
ani splacení emisního kursu Nových akcií vnesením nepeněžitých vkladů.  

Přijetí Nových akcií k obchodování na trhu Prime Market  

F. Valná hromada schvaluje podání žádosti k přijetí Nových akcií k obchodování na trhu Prime Market organizovaném 
společností Burza cenných papírů Praha, a.s.   

Doba závaznosti tohoto rozhodnutí  

G. Pokud představenstvo neuveřejní veřejnou nabídku na úpis Nových akcií s využitím Přednostního práva do 12 měsíců od 
přijetí tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí valné hromady se automaticky zrušuje uplynutím 12. měsíce od jeho přijetí.   

Účinky zvýšení základního kapitálu  

H. Účinky zvýšení základního kapitálu nastanou ve smyslu § 464 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích upsáním všech 
Nových akcií a splacením emisního kursu všech Nových akcií v plné výši.  

 
 

Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48  % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 784 539 platných hlasů (spojených s 390 784 539 akciemi společnosti), což činí 76,48 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 304 234 509 77,852238 
PROTI 85 680 888 21,925353 
ZDRŽEL SE 869 142 0,222410 
Neplatné hlasy 0 0,000000 
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__________________________________________________________________________ 

BOD 9: Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. 
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. schvaluje rozdělení zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let tak, že 
1.533.000.000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s., jako podíl na zisku (dividenda).  
 
Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 3,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) 
je 27. 12. 2021 (pondělí). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence 
zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni. Dividenda bude splatná 
dne 17. 1. 2022, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena 
MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 
114 07, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. 
  

 
Údaj o usnášeníschopnosti: 

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 815 690 780 Kč, představující 76,48 % hlasů oprávněných hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 

Návrh usnesení byl přijat. 

Při hlasování bylo odevzdáno 390 784 539 platných hlasů (spojených s 390 784 539 akciemi společnosti), což činí 76,48 % hlasů 
oprávněných hlasovat. 

 Počet hlasů % z hlasů přítomných  
PRO 389 198 457 99,594129 
PROTI 679 240 0,173814 
ZDRŽEL SE 906 842 0,232057 
Neplatné hlasy 0 0,000000 

 


