V Praze dne 17. srpna 2018

Vyjádření MONETA Money Bank, a.s. k nedávným útokům na její dobrou pověst
MONETA Money Bank (dále jen "Banka") byla v poslední době cílem několika nepravdivých
prohlášení a tvrzení majících za účel poškodit její dobré jméno.
Tato neopodstatněná tvrzení se týkají údajných škod, které měli utrpět akcionáři zkrachovalé
Agrobanky, jejíž část byla v roce 1998 prodána společnosti GE Corporation a stala se součástí
GE Money Bank, nyní MONETA Money Bank. Pan Pavol Krúpa, bývalý spoluvlastník československé investiční skupiny ARCA Capital, a jeho spolupracovníci tvrdí, že tato škoda
odpovídá výnosu GE Corporation z prodeje akcií Banky na burze (tzv. IPO - Initial Public
Offering) v roce 2016 a hodnotě dividend vyplacených Bankou do GE Corporation.
Banka důrazně odmítá všechna tato tvrzení jako nepravdivá, nepodložená a neopodstatněná.
Tato tvrzení již odmítl také Městský soud v Praze. Během posledních dvou desetiletí proběhla
řada sporů, ve kterých byla neúspěšně použita obdobná tvrzení a tyto spory byly rozhodnuty
ve prospěch Banky. Vedení Banky proto věří, že Banka uspěje i v tomto nejnovějším sporu
zahájeném panem Krúpou v roce 2016.
Útoky v podobě nepravdivých a senzacechtivých tvrzení přicházejí také z různých
netransparentních a anonymních skupin nebo internetových stránek a profilů na různých
sociálních médiích, včetně tzv. "Koalice pro odpovědnost v Moneta Money Bank" (která jedná)
a její počínání nápadně připomíná nedávné útoky proti Bance vedené panem Krúpou.
Tzv. "Koalice pro odpovědnost v Moneta Money Bank" nebo jiné netransparentní skupiny
organizují akce, kde jsou používáni placení demonstranté k šíření nepravdivých prohlášení o
Bance s cílem poškodit její dobré jméno. Skuteční původci těchto útoků se snaží zůstat skrytí,
neboť se zjevně oprávněně obávají právních důsledků svého jednání a hanlivé kampaně šířené
proti Bance. Vedení banky se však domnívá, že v pozadí těchto aktivit může být také pan Krúpa.
Banka se dále domnívá, že tato křivá obvinění a využívání placených demonstrantů slouží ke
zvýšení tlaku na Banku za účelem dosažení dohody s panem Krúpou. Tuto skutečnost potvrzují

i nedávné emaily zaslané tzv. "Koalicí pro odpovědnost Moneta Money Bank" několika
zaměstnancům a investorům Banky. Dne 22. srpna se koná jednání před Městským soudem v
Praze ve věci žaloby proti Bance, zahájené v roce 2016 společností pana Krúpy. Vedení Banky
se domnívá, že s tím, jak se blíží rozhodnutí v této věci, jsou útoky a hanlivá kampaň proti Bance
vystupňovány tak, aby přiměly vedení Banky uzavřít s panem Krúpou smír.
Dle názoru vedení Banky mohou být tyto aktivity považovány také jako pokus o vydírání a
destabilizaci Banky. Banka využívá veškeré právní prostředky, které má k dispozici, aby
chránila svou dobrou pověst a zájmy svých akcionářů a podniká právní kroky proti panu
Krúpovi a jeho spolupracovníkům. Zároveň Banka poukazuje na to, že pan Krúpa nebyl
akcionářem Agrobanky v době, kdy se tato společnost dostala do problémů a její část byla
prodána, nýbrž se jím stal až krátce předtím, než v říjnu 2016 zahájil proti Bance soudní spor,
tedy 20 let poté, co se Agrobanka dostala do problémů, a 18 let poté, co byla její část prodána
společnosti GE Corporation. To jen dále dokládá účelovost těchto aktivit a žalob.
Podrobnější informace k celé kauze jsou k dispozici ve výroční zprávě Banky na adrese
https://investors.moneta.cz/aktualni_informace v sekci Finanční výsledky nebo je možnost se
obrátit přímo na naše oddělení Vztahů s investory na adrese investors@moneta.cz.

