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Společnost Tanemo směřuje k nabytí více než 28 % akcií
Monety
Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF oznamuje, že v rámci dobrovolného
veřejného návrhu na odkup akcií společnosti MONETA Money Bank přijala od
akcionářů Monety akceptace předpokládající odkup 141 723 860 ks akcií. Spolu
s podílem, který vlastnila před odkupem, by po vypořádání skupina PPF vlastnila
celkem 28,36% podíl v MONETA Money Bank. Cena za odkoupené akcie by dosáhla
celkem 11,3 mld. Kč. Vypořádání obdržených akceptací se bude řídit podmínkami
veřejného návrhu na odkup akcií MONETA Money Bank uveřejněnými 8. února 2021.
Většinu akceptací zaslaly právnické osoby, pouze zhruba 7 % doručily fyzické osoby. Větší
podíl z celého odkupu, téměř 87 %, připadá na zahraniční akcionáře.
Vypořádání proběhne ve dvou vlnách. První část do výše 10% podílu bude vypořádána
24. března. Druhá část odkupu bude vypořádána po získání souhlasu od České národní
banky, o který byla ČNB požádána dne 24. 2. 2021.
Společnost Tanemo zveřejnila veřejný návrh odkupu části akcií společnosti MONETA
Money Bank v pondělí 8. února 2021 s dobou platnosti do 26. 2. 2021, která byla následně
prodloužena do 5. března 2021. Důvodem prodloužení byly žádosti akcionářů a správců
majetkových podílů, kteří se během pandemické situace potýkali s delšími termíny pro
splnění formálních požadavků. V rámci dobrovolné nabídky odkupu akcií nabízela
společnost Tanemo 80 korun za akcii Monety.
Poznámky pro editory
Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média,
biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví,
budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s
globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši
44 miliard eur a zaměstnává celosvětově 98 000 lidí (k 30. 6. 2020). Daně z příjmu hradí společnosti
ze skupiny PPF v každé z 25 zemí, kde podnikají a tvoří zisk.
www.ppf.cz
www.twitter.com/SkupinaPPF
www.linkedin.com/company/ppfgroup
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