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1 Úvodní ustanovení 

Tato zpráva o provádění politiky výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení společnosti Generali 
Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „zpráva“) byla vypracována v souladu s právním 
řádem České republiky a právními předpisy EU k datu 31. března 2022. Tato zpráva je k dispozici na 
požádání v sídle Společnosti nebo na jejích internetových stránkách http://www.generali-
investments.cz.  

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tuto zprávu pozměnit či doplnit bez předchozího upozornění.  

2 Přehled použitých pojmů a zkratek 

Emitent – MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 
4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5403, 
jakožto právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie vydávající akcie nebo obdobné 
cenné papíry představující podíl na Emitentovi, které jsou přijaté k obchodování na evropském 
regulovaném trhu 

Fond – fond kolektivního investování, zahraniční fond (podfond) srovnatelný se standardním fondem 
a/nebo fond kvalifikovaných investorů, který obhospodařuje Společnost 

Politika zapojení – Politika výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení společnosti Generali 
Investments CEE, investiční společnost, a.s.; k dispozici na http://www.generali-investments.cz, sekce 
„O nás“, podsekce „Politika zapojení“. 

Společnost – Generali Investments CEE, investiční společnost a.s., IČO: 438 73 766, se sídlem Na 
Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 1031 

3 Popis provádění Politiky zapojení 

Výkon hlasovacích práv a další zapojení byly ve sledovaném období prováděny Společností v souladu 
s přijatými zásadami. Obecná strategie pro hlasování je popsána v Politice zapojení.  

• Informace o hlasování na valných hromadách Emitenta, jestliže je toto hlasování významné 

vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na Emitentovi 

Ve sledovaném období se Společnost jako obhospodařovatel Fondů účastnila hlasování na 
valných hromadách Emitenta, kdy prostřednictvím účastnických cenných papírů dosáhla na 
hlasovacích právech podíl nižší než 1 %:  

 
a) dne 22. června 2021, kdy program valné hromady se týkal zejména nabytí akcií Air Bank a.s., 

Home Credit Slovakia a.s. a Home Credit a.s. Realizace obou kroku akvizice nebyla schválena. 
Další body programu valné hromady včetně zápisu z valné hromady jsou k dispozici na 
webových stránkách Emitenta  
https://investors.moneta.cz/documents/12270853/17423206/mmb-zapis-z-valne-hromady-
22062021-cz.pdf 
 

b) dne 20. prosince 2021, se stejným programem jako v předchozím bodě. Akcionáři schválili 
body programu valné hromady potřebné pro akvizici společností Air Bank a.s., Home Credit 
Slovakia a.s. a Home Credit a.s. Další body programu valné hromady včetně jejího zápisu jsou 
k dispozici na webových stránkách Emitenta  
https://investors.moneta.cz/documents/12270853/18873595/mmb-zapis-z-valne-hromady-
20122021-cz.pdf 

Na základě provedené analýzy Společnost dospěla k závěru, že spojení společností bude mít 
pozitivní hospodářský a ekonomický efekt, v jehož důsledku vznikne nový silnější bankovní 
subjekt podporující inovace a jednička na trhu spotřebitelských úvěrů. Z toho důvodu 
Společnost podpořila návrh usnesení valných hromad Emitenta. 

Společnost ve sledovaném období nevyužila služeb poradců pro hlasování. 
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