Převod části obchodního závodu ATLANTIK finanční trhy, a.s. do J&T BANKY, a.s.
Oznámení J&T BANKY, a.s., podle s § 16, odst. 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ze dne 18. 1. 2021
Dovolte nám, abychom Vás, informovali o skutečnosti, že dne 11. 12. 2020 vydala Česká národní banka
Rozhodnutí (které nabylo právní moci dne 17. 12. 2020) o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o prodeji části
obchodního závodu mezi společností ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha
8, IČ: 26218062, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B
7328 (Dále jen „AFT“) jako prodávajícím a společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00
Praha 8, IČ: 47115378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B
1731 (dále jen „Banka“) jako kupujícím.
AFT je dceřinou společností Banky a je obchodníkem s cennými papíry podnikajícím podle zák. č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), podléhajícím dozoru ze strany České národní banky.
Banka je bankou poskytující bankovní služby podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „ZOB“) a zároveň
je též obchodníkem s cennými papíry podle ZPKT. Banka podléhá dozoru ze strany České národní banky.
Po uzavření Smlouvy o prodeji části obchodního závodu (dále jen „Smlouva“), resp. po jejím schválení valnými
hromadami obou společností a jejím uveřejnění v Obchodním rejstříku, kdy Smlouva nabude účinnosti, dojde
k převodu části klientů z AFT do Banky a tito klienti AFT se stanou klienty Banky.
Hlavní důvody této transakce jsou následující:
- Zvýšení komfortu servisu stávajícím klientům AFT,
- Rozšíření zpřístupnění všech bankovních produktů a služeb stávajícím klientům AFT,
- Optimalizace ekonomické efektivity jak na straně AFT tak i Banky,
- Zamezení vzájemného konkurování Banky a AFT v případě poskytování investičních služeb.
Co tento převod znamená?
Současní klienti AFT, kteří budou na základě výše uvedené Smlouvy převedeni pod Banku, budou po nabytí
účinnosti převodu podrobně písemně informováni s tím, že na připravovaných internetových stránkách najdou
související informační dokumenty, platné Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a informace o Investičních
službách poskytovaných Bankou, včetně dalších informací s tím, že mají právo ukončit smlouvu uzavřenou se
společností AFT v souladu s aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami.
Pro stávající klienty Banky nedojde tímto převodem k žádné změně a tento převod části klientů AFT do Banky
nebude mít žádný vliv na stávající klienty banky, a to včetně zákonného pojištění vkladů.
Tento převod části klientů AFT pod Banku v žádném případě též neovlivní negativně ekonomické výsledky Banky.
Zároveň tímto postupem nedochází k žádné změně v činnosti Banky. Banka nadále jako banka podléhá
bankovnímu dohledu ze strany České národní banky a pravidelně zveřejňuje informace o plnění pravidel
obezřetného podnikání podle § 11b ZOB a tyto informace najdete na webových stránkách Banky v sekci
https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#povinne_uverejnovane_informace. AFT povinné informace
zveřejňuje na svých webových stránkách v sekci https://www.atlantik.cz/mandatory-info/.
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