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Praha, 21. prosince 2022 
 

J&T ARCH INVESTMENTS získal souhlas s nabytím kvalifikované účasti na Moneta Money 
Bank 
 
J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, získal od České národní banky 
souhlas k nabytí kvalifikované účasti na Moneta Money Bank. Fond, který v červenci od 
Petrus Advisers odkoupil minoritní podíl ve výši 8,89 %, plánuje dokončit druhou část dříve 
oznámené transakce a v horizontu dní dokoupit zbývajících 1,1 %. 
 
Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru J&T ARCH 
INVESTMENTS k transakci uvedl: „Dokončení transakce s Petrus Advisers spolu s dříve 
realizovanými nákupy posouvá náš podíl na úroveň 10,37 %. V současnosti udělený souhlas 
ČNB nám dává prostor pozici navyšovat maximálně na úroveň 19,99 %. Potenciální 
překročení této hranice podléhá dalšímu souhlasu centrální banky.“ 
 
O J&T Arch Investments:  

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou 
skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 
25 letech vybudovat a podílí se také na naplňování ambicí česko-slovenského kapitálu v Evropě a ve 
světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních 
investorů. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi 
nejlikvidnější fondové tituly. Obhospodařovatelem fondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. Více 
informací o fondu, včetně možných rizik spojených s investováním naleznete na www.jtis.cz nebo na 
www.jtarchinvestments.cz.  
 
J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. („ZISIF“) a 
jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF a/nebo kvalifikovaný 
investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanovení zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektívnom 
investovaní. J&T Banka, a.s. vystupuje pouze v roli distributora předmětného investičního nástroje 
 
Upozornění: 
Žádná z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není míněna a nemůže být považována za 
analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství. Sdělení má pouze 
informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem není 
nahradit statut nebo poskytnout jeho komplexní shrnutí.  S investičními nástroji je spojeno riziko 
kolísání aktuální hodnoty investiční akcie a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně 
investované částky.  
 
Kontakt pro investory: 
Jakub Hampl, IR manager, e: jakub.hampl@jtfg.com, m: +420 737 696 262 
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