TISKOVÁ ZPRÁVA

Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) podepsala
smlouvu o prodeji svých dvou českých dceřiných
společností
Praha 12. prosince 2019 – Skupina Wüstenrot & Württembergische Group (W & W) podepsala se
společností MONETA Money Bank, a.s. smlouvu o prodeji svých dvou dceřiných společností
v České republice - Wüstenrot stavební spořitelny a.s. a Wüstenrot hypoteční banky a.s. Kupní
cena činí 180 400 000 EUR, což odpovídá přibližně částce 4,6 miliardy Kč1). Prodávající bude také
mít nárok na výplatu dividendy.
„Plánovanou akvizici vnímám jako další etapu ve vývoji naší firmy a zároveň i příležitost vybudovat
na českém trhu skutečného specialistu na řešení financování bydlení,“ uvedl Michael Pupala, generální
ředitel a předseda představenstva finanční skupiny Wüstenrot v České republice. „Jsem potěšen, že
společnost MONETA dokáže ocenit a využít talent i jedinečné know-how našich lidí, mimo jiné i
z oblasti stavebního spoření a hypotečního financování. Zároveň věřím, že náš obchodní model a
unikátní distribuční síť budou skvělým doplňkem obchodní strategie a pobočkové sítě skupiny
MONETA,“ doplnil Michael Pupala, který po ukončení akvizice zůstane i nadále generálním ředitelem
a předsedou představenstva obou dvou společností a zároveň posílí tým vrcholového managementu
společnosti MONETA.
Akvizici musí ještě schválit příslušné regulatorní orgány, vypořádání transakce je plánováno
na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté.
Finanční skupina Wüstenrot působí na trhu stavebního spoření a na bankovním trhu v České republice
již od 90. let minulého století. Za tu dobu se jí podařilo vybudovat portfolio s více než 400 000 klienty,
kterým pomáhá financovat bydlení. Bilanční suma obou dvou českých dceřiných společností podle
IFRS činí téměř 3 miliardy eur.
1)

Při použití kurzu 25,5 EUR/CZK.
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Finanční skupina Wüstenrot v České republice
Wüstenrot je finanční skupina, která se zaměřuje na tvorbu finančních rezerv a financování bydlení. Portfolio
Wüstenrotu zahrnuje stavební spoření, úvěry a hypotéky a depozitní produkty. Po prodeji pojišťovací části skupiny
pojišťovně Allianz, který byl završen počátkem roku 2016, tvoří finanční skupinu 2 společnosti:
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. zahájila svou činnost v roce 1993. Za dobu své činnosti si díky uvážené
obchodní strategii a kvalitním produktům získala důvěru statisíců klientů, kterým poskytla úvěry na financování
bydlení v celkové výši přes 54 miliardy korun. V současné době u ní mají klienti uzavřeno na 400 tisíc smluv
o stavebním spoření.
Wüstenrot hypoteční banka, a.s., založená v roce 2002, se zaměřuje zejména na poskytování hypotečních úvěrů
na bydlení a vydávání hypotečních zástavních listů. Na přelomu let 2010/2011 rozšířila svou nabídku o spořicí
a běžné účty a termínované vklady. Za dobu své činnosti poskytla hypotéky a úvěry v objemu přes 46 miliard korun.
Více informací je k dispozici na www.wustenrot.cz.

