
 

   
 

 
 

MONETA Money Bank, a.s. 

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,00 % p.a. 

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 500.000.000 Kč s možností navýšení 

objemu emise do výše 1.500.000.000 Kč, splatné v roce 2026 

 

ISIN: CZ0003707671  

  

(dále jen „Dluhopisy“) 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY  

 

Emitent Dluhopisů, společnost MONETA Money Bank, a.s., (dále jen „Emitent“), oznamuje, 

že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v celkové maximální 

jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,00 % p.a. Dluhopisy 

jsou splatné k 15. prosinci 2026 s tím, že emitent má možnost emisi předčasně splatit k datu 
3. výročí od data jejího vydání, tj. 15. prosince 2025. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány 

na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s. 

 

Informace o emitentovi  

MONETA Money Bank byla založena v roce 1998, tehdy jako GE Capital Bank, v roce 2005 

se přejmenovala na GE Money Bank. V roce 2016 prodala společnost GE své finanční divize 

a na trh tak vstoupila MONETA Money Bank jako ryze česká banka, která je obchodovatelná 

na burze. Banka navázala na stabilitu a důvěryhodnost GE Money Bank, zachovala kontinuitu 

a začala se zaměřovat hlavně na digitalizaci finančních produktů. Se svými dceřinými 

společnostmi patří mezi vedoucí a rostoucí poskytovatele bankovních a finančních služeb 

českým domácnostem, živnostníkům a malým a středním firmám. Svým klientům nabízí 

špičkové digitální služby a zároveň jim poskytuje i komfort a zázemí poboček v regionech, kde 

žijí. MONETA Money Bank je česká bankovní instituce. Největšími akcionáři banky jsou 

společnosti Tanemo a.s. (člen skupiny PPF, 29,9%), Manecomte Limited (10,4 %) Mythessa 

Holdings Limited (9,3 %). 
 

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim 

přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta 

www.moneta.cz, sekce „Investor relations“, podsekce „Dluhopisy“, část „Seniorní 

nezajištěné dluhopisy“ a na webových stránkách Hlavního manažera na www.jtbank.cz, v sekci 

Důležité informace, Emise cenných papírů. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem 

jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými 

dodatky). 
 

V Praze dne 21.12.2022 


