
 

 

Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s.  
(„MONETA Money Bank“) konané dne 24. dubna 2019  

 
 
17. 4. 2019 Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě MONETA Money Bank (právo účastnit 

se řádné valné hromady bude mít akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných 
akcií MONETA Money Bank, tj. vlastnící akcie MONETA Money Bank, dne 17. 4. 2019). 

24. 4. 2019 Datum konání řádné valné hromady MONETA Money Bank. 

29. 4. 2019* Tzv. ex-dividend datum (pokud akcionář nakoupí akcie MONETA Money Bank v pondělí 
dne 29. 4. 2019 (s vypořádáním nákupu dne 2. 5. 2019), nezíská již s těmito akciemi 
právo na podíl na zisku MONETA Money Bank (dividendu) za rok 2018). 

30. 4. 2019 Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) za rok 2018 (právo na 
podíl na zisku (dividendu) za rok 2018, v rozsahu schváleném řádnou valnou hromadou 
MONETA Money Bank, bude mít akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných 
akcií MONETA Money Bank, tj. vlastnící akcie MONETA Money Bank, dne 30. 4. 2019). 

 
*Ex-dividend datum 29. 4. 2019 je stanovené dle pravidel Burzy cenných papírů Praha, a.s. („Burza cenných papírů Praha“). K 
tomu, aby akcionář získal s akciemi právo na podíl na zisku (dividendu) za rok 2018, je na Burze cenných papírů Praha třeba zadat 
pokyn k nákupu akcií MONETA Money Bank a akcie nakoupit nejpozději v pátek 26. 4. 2019 (s vypořádáním nákupu dne 30. 4. 2019). 
Pozor, ex-dividend datum může být stanoveno odlišně na jiných burzách, regulovaných trzích, obchodních platformách či systémech, 
na kterých mohou být obchodovány či převáděny akcie MONETA Money Bank. Pokud neobchodujete s akciemi MONETA Money 
Bank na Burze cenných papírů Praha, ověřte si prosím se svými makléři, jaká pravidla obchodování a ex-dividend datum platí ve 
vašem případě. 
 
 
Pro úplnost dodáváme, že toto sdělení není pozvánkou na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank konající se 
dne 24. 4. 2019. Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, která se bude konat dne 24. 4. 2019, a 
další dokumenty související s řádnou valnou hromadou budou uveřejňovány ve lhůtách a způsobem předepsaným 
právními předpisy a stanovami MONETA Money Bank. 
 
Pokud máte k výše uvedenému jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás, prosím, na adrese valnahromada@moneta.cz. 
 
 
Vaše MONETA Money Bank, a.s. 
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