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PPF a MONETA se dohodly na novém modelu financování spojení
MONETA Money Bank a skupiny Air Bank
Společnost Tanemo a.s., Home Credit International a.s. a Home Credit N.V.
ze skupiny PPF potvrzují, že se dohodly se společností MONETA Money Bank
na uzavření dodatku k rámcové smlouvě o spojení Air Bank, české a slovenské části
Home Creditu a Benxy s.r.o. (Zonky) s MONETOU. Rámcová smlouva o spojení byla
v červnu 2021 schválena akcionáři MONETY, avšak akcionáři neodsouhlasili tehdy
navrhovaný model financování. Dodatkem rámcové smlouvy dochází ke změnám
některých podmínek navrhovaného spojení, což vyžaduje nový souhlas valné
hromady akcionářů MONETY.
Dodatkem byly podle přesvědčení PPF odstraněny všechny věcné a důvodné
námitky a výhrady vznesené ze strany některých akcionářů MONETY v červnu
letošního roku. Prodej skupiny Air Bank MONETĚ již není podmíněn získáním
kontroly skupiny PPF nad MONETOU, a stávajícím akcionářům MONETY jsou
garantována přednostní práva na úpis akcií MONETY za finančně atraktivních
podmínek. Změněné podmínky transakce dávají MONETĚ jistotu financování kupní
ceny a akcionářům MONETY nabízejí unikátní příležitost podílet se spolu s PPF
na maximalizaci budoucí hodnoty plynoucí ze spojení, případně, dle jejich výlučného
rozhodnutí, výhodně akcie prodat.
Skupina PPF nadále prosazuje svou vizi vytvoření silné tuzemské banky s českým
kapitálem. Spojení skupiny Air Bank s MONETOU se jeví být pro tento účel velmi
vhodnou, nikoli však výlučnou platformou. Za situace, kdy finanční i komerční
výsledky skupiny Air Bank výrazně překračují původní investorská očekávání,
a perspektiva jejího dalšího zhodnocení se významně zvýšila, jde zároveň o poslední
možnost pro akcionáře MONETY podpořit záměr spojení skupiny Air Bank
a MONETY. Tento záměr podle přesvědčení PPF přináší akcionářům Monety
optimální strategii růstu hodnoty jejich investice a stabilitu dividendového výnosu.
V případě, že akcionáři MONETY transakci neschválí, PPF nebude dále prodej
svých aktiv MONETĚ podporovat.
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Poznámka pro editory:
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii
a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000
lidí (k 30. 6. 2021).

Kontakt pro média:

Leoš Rousek
ředitel komunikace skupiny PPF
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www.ppf.eu

2/2

