Tisková zpráva

MPU: Ziskové hospodaření, 16. výročí a 10.000 klientů

Ve Zlíně 20. září 2012

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo oslavil své 16. výročí, přivítal 10 000 klienta a zakončil své účetní
období se ziskem 50 milionů Kč před zdaněním.
Ziskové hospodaření
Moravský Peněžní Ústav úspěšně pokračuje v dlouholetém ziskovém hospodaření a zakončil své účetní období
se ziskem 50 milionů Kč před zdaněním. Auditor KPMG Česká republika, s.r.o. osvědčil řádnost účtování
a souvisejících procesů a postupů s výsledkem „výrok bez výhrad“.
Navýšení kapitálu
MPU posílil své kapitálové vybavení a navýšil kapitál na hodnotu 692,3 mil. Kč. K datu 17. 8. 2012 byl navýšen
kapitál o 45,5 mil. Kč a celkový kapitál tak činí 692 mil. Kč. Do kapitálu byl zahrnut zisk za poslední účetní období
a dále Českou národní bankou schválená „II. tranše podřízených vkladů – 4.část". „Posílení kapitálu vytváří
prostor pro další rozvoj MPU a umožní zvýšit tvorbu úrokových výnosů“, dodal Radomír Lapčík, předseda
představenstva MPU.
10 000 klient
Dne 7. 9. 2012 MPU slavnostně přivítal na své zlínské pobočce 10 000 klienta. Tímto klientem se stala paní Věra
Hyánková z Holešova. „Paní Hyánkové blahopřejeme a děkujeme za projevenou důvěru. Našim klientům se
snažíme dlouhodobě poskytovat kvalitní produkty za výjimečných podmínek,“ doplnil Ivo Sebera, ředitel úseku
Osobní bankovnictví.
MPU nastavilo nová měřítka v segmentu spořicích účtů
Moravský Peněžní Ústav představil novinku ve své nabídce spořicích účtů pod názvem Úrok+. Jedná se
o vkladový účet bez výpovědní lhůty s efektivní úrokovou sazbou až 3 % p.a. Zajímavostí tohoto produktu je
nový způsob úročení na denní bázi. Spoření Úrok+ je možné zřídit nově také na dálku včetně služeb
internetového bankovnictví. Kombinací těchto produktových benefitů nastavuje MPU nová měřítka v segmentu
spořicích účtů
„Na základě rozsáhlého průzkumu potřeb u našich klientů jsme připravili jedinečný spořicí produkt Úrok+. Tento
produkt splňuje požadavky klientů na pravidelné či nepravidelné spoření. Úrok+ je svými parametry unikátní
a efektivní úroková sazba 3 % p.a. patří mezi nejvyšší na trhu. Novinkou je možnost zřízení produktu na dálku.
Věříme, že Úrok+ vyplní stávající mezeru na trhu spořicích účtů,“ upřesňuje Ivo Sebera, ředitel Osobního
bankovnictví.
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
MPU je největší spořitelní družstvo v České republice. Pobočky má v Praze a ve Zlíně. Svým klientům poskytuje
individuální služby osobního bankovnictví a zajímavé podmínky při zhodnocování depozit. Výjimečné úrokové
podmínky a vysoký standard osobního bankovnictví jsou základem soustavného růstu po celou šestnáctiletou
historii.
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