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MONETA Money Bank, a.s. („MONETA”) získala exkluzivitu pro
vyjednávání o akvizici Wüstenrot – stavební spořitelny a Wüstenrot
hypoteční banky
MONETA získala exkluzivitu pro vyjednávání o akvizici společností Wüstenrot –
stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s. od společnosti Wüstenrot &
Württembergische AG.
Předpokladem dokončení akvizice je provedení konfirmatorního due diligence a
vyjednání kupní smlouvy (Share Purchase Agreement). Záměrem společnosti
MONETA je podepsat kupní smlouvu do konce roku 2019. Vypořádání transakce je
plánováno na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Před vypořádáním transakce musí
MONETA získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
Díky plánované akvizici MONETA zvětší svou klientskou základnu o přibližně 400 000
klientů, což by mělo vést k nárustu retailových vkladů o přibližně 45 %, respektive o 53
miliard Kč. Tím MONETA zvýší svůj podíl na trhu retailových klientských vkladů ze
stávajících 5 % na 8 %. MONETA dále zdvojnásobí své hypoteční portfolio a tím
i navýší podíl na trhu hypotečních úvěrů ze 3 % na 6 %. Zároveň plánovaná akvizice
přinese 13 miliard Kč retailových úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu MONETA
navýší
své
portfolio
spotřebitelských
úvěrů
ze
stávajících
40 miliard Kč na 53 miliard Kč.
Z finančního hlediska se očekává, že plánovaná akvizice posílí ziskovost společnosti
MONETA o 15 % ročně a navýší provozní výnosy o minimálně 10 % ročně. Akvizice také
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umožní společnosti MONETA dosáhnout významných nákladových úspor ze synergií.
Tyto synergie představují odhadem 6 % ze stávajících nákladů společnosti MONETA.
Vedení společnosti zároveň věří, že plánovaná akvizice zlepší celkový rizikový profil
společnosti díky dobrému rizikovému profilu nabytých aktiv. Akvizice by neměla
generovat goodwill, ale naopak by měla vést k vykázání mimořádného zisku v roce
jejího vypořádání. Vedení společnosti věří, že akvizice zapadá do dlouhodobé
strategie růstu společnosti MONETA v retailovém bankovnictví a zároveň povede
v krátkodobém i střednědobém horizontu ke zvýšení zisku i dividendy na akcii.
Plánovaná akvizice bude financována z přebytku kapitálu a z volné likvidity.
Transakce nebude vyžadovat navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů
akcionářů společnosti MONETA. Neméně důležité je, že MONETA navrhne výplatu
dividendy za rok 2019, jak bylo dříve komunikováno.
MONETA zveřejní kupní cenu a ostatní podmínky transakce po podpisu kupní
smlouvy. Spolu s tím MONETA zveřejní svůj aktualizovaný finanční výhled (guidance).
_______________________________________________________________
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ke dni tohoto oznámení jsou podmínky akvizice stále předmětem vyjednávání a nebyla uzavřena žádná závazná
dohoda. Toto oznámení není nabídkou cenných papírů ani žádostí o odkup či úpis akcií společnosti MONETA, ani
jakýchkoliv jiných cenných papírů či investičních nástrojů, a nepředstavuje prospekt nebo veřejnou nabídku jakýchkoliv
akcií nebo jiných cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů. Toto oznámení není doporučením ve vztahu
k žádnému cennému papíru. Toto oznámení není návrhem na rozhodnutí (proxy statement) ani žádostí o rozhodnutí
(solicitation of proxies) podle práva cenných papírů Spojených států amerických.
Toto oznámení může obsahovat projekce, cíle, názory, vyhlídky, výsledky a další informace vztahující se k finančnímu
výhledu společnosti MONETA, pokud jde mimo jiné o její ziskovost, provozní výsledky, dividendy a podnikání (společně
„prognózy budoucího vývoje“). Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady
předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že
prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu
kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v
sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo
kontrolu společnosti MONETA.
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