
Rejstřík Datum od Datum do Rejstřík Datum od Datum do

IČ

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Obchodní 02.06.2004 01.01.2019 Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Obchodní 15.01.2010 01.01.2017

MPU banka a.s. Obchodní 01.01.2019 19.02.2019

TRINITY BANK a.s. Obchodní 19.02.2019

Bankovní licence Ano ČNB 13.12.2018 Ano ČNB 18.10.2016

ISIN CZ0008044104 CDCP 01.01.2019x CZ0008042488 CDCP 20.12.2016

Cenný papír zaknihované akcie CDCP 01.01.2019x zaknihované akcie CDCP 01.01.2017

Základní kapitál 1.100.000.000 Kč* Obchodní 01.01.2019 09.06.2021

1.671.181.000 Kč Obchodní 09.06.2021 13.10.2022

2.311.181.000 Kč Obchodní 13.10.2022

Základní kapitál, počet kmenových 

akcií resp. akcií třídy A a nominál 

akcie

1.100.000.000 Kč*, 1.100.000 ks, 1.000 Kč/ks Obchodní 01.01.2019 09.06.2021

VH 18.2.2019: 1,1 mld. Kč, 1.671.181 ks, ??? Kč/ks Obchodní 

VH 29.4.2019: ??? mld. Kč, 1.671.181 ks, ??? Kč/ks**; 

navýšení ZK o 550 mil. Kč z toho zaknihované prioritní 

a kmenové akcie každé zvlášť do výše 275 mil. Kč, 

možnost splácet emisi nepeněžními vklady, akcie 

nejsou volně převoditelné bez předchozího souhlasu 

představenstva

Obchodní 

Veřejné zdroje údajů a informací:
1) www stránky Justice.cz, CDCP.cz, CNB.cz, Kurzy.cz, 

TrinityBank.cz, Creditas.cz

2) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno - 

diplomová práce M. Kopecké "Bankovní licence a její 

udělení", 2019 

Vysvětlivky a doplňující informace: *) Po přeměně z kampeličky jde o počáteční ZK banky

**) Od VH 29.4.2019 se datuje počátek 

netransparentnosti a nepřezkoumatelnosti výše ZK, 

počtu kmenových akcií resp. akcií třídy A a jejich 

jmenovité hodnoty. Došlo to až tak daleko, že v 

aktuálně platném Prospektu akcií č. 3 se na str. 7 

uvádí, že akcie jsou resp. budou bez jmenovité 

hodnoty !!! Po zapsání 571,181 mil. Kč navýšeného ZK 

k 9.6.2021, kdo vlastní tyto akcie, inkasuje dividendy a 

hlasuje jimi na valných hromadách ???

Bezprostředně následné významné 

skutečnosti, které dosud zůstaly 

nezodpovězeny

Notářský zápis 

N170/2019, NZ241/2019 

z 18.2.2019

Notářský zápis 

N427/2019, NZ567/2019 

z 29.4.2019 s opravnou 

doložkou z 4.5.2020 !!!

x) Bankovní licenci ČNB udělila 13.12.2018 před zápisem TRINITY BANK a.s. do Obchodního rejstříku 

1.1.2019. Prospekt zaknihovaných akcií MPU banka a.s. obsahuje ISIN a byl schválen regulátorem ČNB 

pro činnost banky minimálně před valnou hromadou 18.2.2019. Po úhradě poplatku byl ISIN v CDCP již 

pouze formálně zveřejněn 12.6.2019, přičemž SAB o.c.p., a.s., odštěpný závod Praha ve vlastnictví 

Ing.Lapčíka získal jako účastník CDCP znalost ISIN předem pro v.u. účel i z důvodu, že Ing. Lapčík veřejně 

četně např. v tisku a na valných hromadách kampeličky MPÚ sděloval, že po vzniku banky budou její 

akcie obchodovány na pražské burze. 

V roce 2018 resp. 2019 vznikla TRINITY BANK jako akciová společnost navyšující postupně základní kapitál

Porovnání několika údajů např. s Banka CREDITAS a.s.

25307835 63492555

Společnost
Banka CREDITAS a.s. Obchodní 01.01.2017


