
VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI MONETA MONEY 

BANK, A.S., ZE STRANY SPOLEČNOSTI TANEMO A.S. 

 

OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ MAXIMÁLNÍHO OBJEMU 

Toto oznámení o zvýšení Maximálního objemu návrhu („Oznámení o zvýšení“) je nutné číst 

a vykládat společně s veřejným návrhem společnosti Tanemo a.s., IČO: 098 34 273, se sídlem 

Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25995 („Navrhovatel“), uveřejněným 

dne 8. února 2021 v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti MONETA 

Money Bank, a.s., který se vztahuje na odkoupení akcií (ISIN: CZ0008040318) vydaných 

společností MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720 se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 

Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka B 5403 („Veřejný návrh”). Pokud není dále výslovně 

stanoveno jinak, mají definice použité ve Veřejném návrhu stejný význam i v tomto Oznámení 

o zvýšení. 

Dle článku 1.1. Veřejného návrhu činí Maximální objem návrhu takový celkový počet Akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne, včetně Stávajícího podílu, 20 % na základním 

kapitálu či hlasovacích právech Společnosti.  

V souladu s článkem 1.1. Veřejného návrhu je Navrhovatel oprávněn zvýšit Maximální objem 

návrhu tak, že dosáhne až takového celkového počtu Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

dosáhne, včetně Stávajícího podílu, bude činit 29 % na základním kapitálu či hlasovacích 

právech Společnosti. Navrhovatel je oprávněn takovou změnu učinit, a tato změna se stává 

účinnou, oznámením uveřejněným stejným způsobem jako byl učiněn Veřejný návrh, tedy 

uveřejněním informace o této změně na internetových stránkách Společnosti a dále jejím 

zveřejněním v Obchodním věstníku. 

Navrhovatel tímto Zájemcům o prodej akcií oznamuje, že využívá svého práva k zvýšení 

Maximálního objemu návrhu dle článku 1.1. Veřejného návrhu. Maximální objem 

návrhu na základě tohoto Oznámení o zvýšení bude činit takový celkový počet Akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne, včetně Stávajícího podílu, 29 % na 

základním kapitálu či hlasovacích právech Společnosti. 

 

Tanemo a.s. 


