
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf č. 2: Akcie Erste Group Bank 

od vstupu na trh 

Graf č. 1:Akcie Komerční banky od 

vstupu na trh 

Graf č. 3: Historický vývoj indexu 

bánk z STOXX Europe 600 

 

 

 

 

 

 

 

Ge Money Bank - IPO 

Získanie kapitálu formou verejnej ponuky IPO 

 

GE Money Bank, a.s., člen skupiny GE Capital, ktorá patrí 

medzi poskytovateľov bankových a finančných služieb pre 

malé a stredné podniky v Českej republike, oznámila svoj 

záujem o vstup na pražskú burzu (PSE) formou IPO. GE 

Capital spadá pod priemyselný koncern General Electric. 

Verejná ponuka je v súlade s prijatou stratégiou materskej 

skupiny General Electric, ktorá má v pláne predať väčšinu 

aktív vo finančnom segmente a zamerať sa na svoje jadrové 

priemyselné podnikanie. Súčasťou tohto procesu bude aj 

dodatočný rebranding spoločnosti a ďalšie kroky, ktoré 

budú oznámené v budúcnosti. Česká banka GE Money 

plánuje uviesť na trh väčšinu svojich akcií a mala by to byť 

jedna z najväčších verejných ponúk na pražskej burze 

a vôbec najväčším úpisom v strednej a východnej Európe 

od roku 2011. Analytici odhadujú celkovú hodnotu banky 

na 40 – 60 miliárd českých korún (1,5 – 2,23 miliárd EUR). 

GE Money Bank, ktorá je v hodnote aktív šiestou najväčšou 

finančnou inštitúciou v Českej republike, plánuje v prvej 

fáze ponúknuť väčšinu akcií inštitucionálnym investorom. 

V druhej fáze by akcie tejto spoločnosti mohli kúpiť aj 

záujemcovia z radov drobných investorov. Uvedenie na trh 

sa plánuje v priebehu druhého štvrťroka roku 2016. GE 

Money bank má dve hlavné divízie. Retailová divízia 

dosiahla v minulom roku tržby v hodnote 8,595 miliardy 

českých korún (319 miliónov EUR) a zisk pred zdanením 

4,128 miliardy českých korún (153 miliónov EUR) a 

komerčná divízia prevádzkových výnosov 3,083 miliardy 

českých korún (114 miliónov EUR) a zisk pred zdanením 

1,32 miliárd českých korún (48,8 miliónov EUR). Ku 

koncu roka bol pomer kapitálovej primeranosti skupiny v 

súlade s bazilejskými dohodami. GE Money Bank by ako 

toho dôsledok mohla mať všetky predpoklady pre to, aby 

vzbudila medzi investormi záujem, pretože na českom trhu 

by patrila medzi najväčšie emisie a mohla by sa tak 

kvalifikovať nielen do indexu PX, ale aj do 

medzinárodných indexov, čo by pozitívne ovplyvnilo  

likviditu samotnej emisie, tak likviditu celého českého 

kapitálového trhu. 

 

GE Money Bank 

Spoločnosť GE Money so sídlom v Prahe je 

prevádzkovateľom štvrtej najväčšej celoštátnej distribučnej 

siete v Českej republike. GE Money Bank patrí v Českej 

republike k stredne veľkým bankám a celkovo vlastní 229 

pobočiek a 629 bankomatov. Svoju podnikateľskú činnosť 

prevádzkuje okrem kamenných pobočiek aj 

prostredníctvom internetového bankovníctva a call centra. 

Klientmi skupiny je 11 % populácie Českej republiky, čo je 

približne 1 168 000 retailových a korporátnych klientov. Do 

skupiny GE Money Bank patrí tiež GE Money Auto a GE 

Money Leasing. Skupina vznikla zo zdravej časti niekdajší 

Agrobanky, ktorú predal nútený správca Jiří Klumpar v 

roku 1998 skupine General Electric (GE). 
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Grafické informácie 

 

Tento materiál nie je a nesmie byť chápaný ako 

investičné odporúčanie, ale iba ako východisko 

pre ďalšie skúmanie prostredníctvom 

fundamentálnych metód oceňovania, ako 

i technickej analýzy vývoja ceny a objemov na 

burze. 

Upozornenie! Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k 

stratám. Všetky informácie týkajúce sa pravidiel 

vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní 

podľa §132e až § 132n zákona 566/2001 o 

cenných papieroch nájdete na stránke 

www.capitalmarkets.sk/ID.  

Spo-ločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je 

subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska. 

Zdroj informácií: Bloomberg 
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