Tisková zpráva

Kapitál MPU se blíží 1 mld. Kč, je vyšší než u některých bank
(Praha 6. ledna 2014): Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU) úspěšně navýšil kapitál
o 157 mil. Kč. V průběhu prosince 2013 hodnota regulatorního kapitálu převýšila 928 mil. Kč. MPU
dosáhl dle dostupných údajů vyšší úrovně základního kapitálu než některé bankovní subjekty a
nejvyšší základní kapitál mezi družstevními záložnami (hodnota základního kapitálu MPU přesáhla
828 mil. Kč).
Základní kapitál vybraných finančních subjektů:
• Air Bank a.s. k 30. 9. 2013 = 500 mil. Kč
• Evropsko-ruská banka, a.s. k 30. 9. 2013 = 600 mil. Kč
• Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo k 30. 9. 2013 = 781,6 mil. Kč
• Artesa, spořitelní družstvo k 30. 9. 2013 = 630,9 mil. Kč
• AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo k 30. 9. 2013 = 236 mil. Kč

Navýšení proběhlo formou úpisu Dalších členských vkladů (DČV) a bylo schváleno na členské schůzi 2.
prosince 2013 ve Zlíně. Pro navýšení kapitálu hlasovalo 100 % hlasujících členů. Kapitálová
přiměřenost MPU vzrostla na 12,10 % (dle zpřesněného odhadu k 5. 12. 2013).
„O DČV byl ze strany klientů opět enormní zájem. Díky převisu poptávky jsme dokonce překročili
plánovanou výši úpisu. V letošním roce proběhly úpisy DČV v celkové částce 321 mil. Kč, kterých se
účastnilo 881 klientů. Kapitál MPU se blíží hodnotě 1 mld. Kč. Posílením kapitálu prostřednictvím
prodeje DČV se vytváří prostor pro další rozvoj MPU. Klienti MPU svým zájmem o DČV potvrzují
trvající důvěru v MPU a výjimečnost našich produktů a služeb“, doplnil Ing. Radomír Lapčík, LL.M.,
předseda představenstva MPU.
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Vývoj kapitálu Moravského Peněžního Ústavu:

Co je to Další členský vklad?
Každý člen družstva (MPU) má základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Nad rámec tohoto vkladu může
získat i další členské vklady. Před navýšením o další členské vklady v částce 157 mil. Kč, které
proběhlo 5. 12. 2013, dosahovalo celkové zhodnocení členských vkladů MPU k 31. 10. 2013: 10,1 %.
Výhodou DČV je větší podíl na zisku, vyšší majetková účast v družstvu (podobně jako akcie) a také
více hlasů na osobu při hlasování na členské schůzi.
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