
NÁVOD NA POSTUP PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO 
NÁVRHU NA ODKOUPENÍ ČÁSTI AKCIÍ 
VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ MONETA MONEY 
BANK, A.S. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Tento návod byl vytvořen pouze pro lepší orientaci zájemců o akceptaci veřejného návrhu učiněného 
společností Tanemo a.s. (dále jen „Navrhovatel“) a určené všem vlastníkům akcií vydaných 
společností MONETA Money Bank, a.s. Tento návod v žádném případě jakkoli nenahrazuje, nemění 
ani nedoplňuje veřejný návrh na odkoupení části akcií uveřejněný společností Tanemo a.s. dne 8. 
února 2021 („Veřejný návrh“). V případě jakéhokoli rozporu mezi tímto návodem a Veřejným 
návrhem má přednost Veřejný návrh. 

 
Jak nabídku přijmout? 
 
1. Zájemce o prodej akcií společnosti MONETA Moneta Money Bank, a.s. řádně 

a úplně vyplní formulář Oznámení o akceptaci (formulář je k dispozici na 
stránkách www.ppf.eu/cs/tanemo nebo v pobočce PPF banky a.s. jako 
agenta pro vypořádání a administraci Veřejného návrhu na adrese PPF banka 
a.s., Klientské centrum Praha, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6).   
 

2. Pro vyplnění Oznámení o akceptaci je vhodné použít editovatelný formulář 
na internetových stránkách Navrhovatele: www.ppf.eu/cs/tanemo, který je 
možné po vyplnění vytisknout. Bude-li formulář vyplňován jiným způsobem, 
nesmí v něm být údaje škrtány nebo přepisovány.  

 
3. Zájemce nebo osoba zastupující zájemce nechá na Oznámení o akceptaci a 

případné plné moci (bude-li zájemce zastoupen) úředně ověřit svůj podpis. 
  
4. V případě, že podpis neověřuje osoba oprávněná podle českých právních 

předpisů ověřovat podpisy, musí být ověření podpisu opatřeno apostilou, 
případně superlegalizační doložkou, pakliže mezi Českou republikou a zemí, 
podle jejíhož práva k ověření dochází, není uzavřena příslušná mezinárodní 
dohoda, podle které apostila nebo superlegalizační doložka není vyžadována. 
Seznam takový zemí lze najít zde: 
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064 
 

5. Zájemce je současně povinen k Oznámení o akceptaci přiložit i další povinné 
dokumenty, vyjmenované v čl. 4.5 Veřejného návrhu, kterými jsou:  
§ originální vyhotovení nebo ověřená kopie plné moci, jedná-li za zájemce 

při akceptaci Veřejného návrhu zmocněnec, podpis zmocnitele musí být 
úředně ověřen;  

§ originální vyhotovení nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku 
zájemce nebo jiné evidence, kde je zájemce registrován (ne starší 3 
měsíců), je-li zájemce právnickou osobou;  



§ originální vyhotovení nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku 
zmocněnce nebo jiné evidence, kde je zmocněnec registrován (ne 
starší 3 měsíců) jednajícího za zájemce při akceptaci Veřejného návrhu, 
je-li tento zmocněnec právnickou osobou;  

§ v případě, že zájemce nebo jeho zmocněnec není českou fyzickou nebo 
právnickou osobou, musí být výše uvedené dokumenty opatřeny apostilou, 
případně superlegalizační doložkou, pakliže mezi Českou republikou a 
zemí, podle jejíhož práva k ověření dochází, není uzavřena příslušná 
mezinárodní dohoda, podle které apostila nebo superlegalizační doložka 
není vyžadována. Seznam takový zemí lze najít zde 
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064 

6. Všechny dokumenty doručované agentovi (včetně úředních ověření 
vyhotovených podle jiného práva než práva České republiky, apostily a 
superlegalizační doložky) musí být vyhotoveny v českém, slovenském nebo 
anglickém jazyce, případně musí být úředně přeloženy do českého jazyka.  
 

7. Obálka s Oznámením o akceptaci a případně dalšími povinnými dokumenty 
musí být označena nápisem „MMB“.  

 
Kam a jak oznámení doručit?  
 
1. Zájemce doručí řádně vyplněné, podepsané s úředním ověřením (s apostilou, 

příp. superlegalizační doložkou, pokud je relevantní) Oznámení o akceptaci v 
originálním vyhotovení nebo v ověřené kopii, společně se všemi povinnými 
dokumenty doporučenou poštou, na adresu: PPF banka a.s., Evropská 
2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6, Česká republika. 
 

2. Doručení je platné pouze prostřednictvím doporučené pošty tak, aby 
k doručení došlo od 8. února 2021, nejpozději v poslední den Doby 
závaznosti do 16:00 hod.  

 
Do kdy nabídka platí?  
 
Nejpozdější přijetí nabídky bude akceptováno s doručením Oznámení o akceptaci 
výše uvedeným způsobem nejpozději v poslední den Doby závaznosti do 16:00 
hod (pokud nebude změněno). 
 
Jak reagovat na výzvu k doplnění nebo opravě?  
 
Za správnost vyplnění Oznámení o akceptaci odpovídá výlučně zájemce. Pokud je 
zájemce vyzván k doplnění nebo opravě Oznámení o akceptaci, musí doručit ve 
lhůtě a postupem uvedeným výše nové bezvadné oznámení o akceptaci se všemi 
přílohami.  

 



 
Ostatní pokyny  
 
1. Zájemce je povinen předat svému obchodníku s cennými papíry nebo jinému 

účastníkovi Centrálního depozitáře pokyn k podání příkazu Centrálnímu 
depozitáři k vypořádání převodu akcií, na které se vztahuje Oznámení o 
akceptaci. 

 
2. Vypořádání obchodu uzavřeného přijetím Veřejného návrhu proběhne 

v případě Akcií spadajících do Nepodmíněné části dne 24.3.2021, v případě 
Akcií spadajících do Podmíněné části v den určený Navrhovatelem 
v oznámení o splnění Podmínky, které Navrhovatel uveřejní na svých 
internetových stránkách www.ppf.eu/cs/tanemo. Ke dni vypořádání dojde 
k převodu akcií z majetkového účtu zájemce ve prospěch majetkového účtu 
Navrhovatele a současně bude proveden převod kupní ceny za akcie ve 
prospěch zájemce. 

 
3. Zájemce Veřejný návrh přijímá vlastním jménem a agent nezkoumá, zda tak 

činí na vlastní či cizí účet.  
 
 


