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Bethmann Bank AG je německá soukromá banka se sídlem ve městě Frankfurt nad 
Mohanem.

Bankovní dům Gebrüder Bethmann byl založen v roce 1748 rodinou obchodníků a 
bankéřů.

Datum založení mladšího bratra Simona Moritze Bethmanna do podnikání staršího 
bratra Johanna Philipp Bethmanna (1715–1793) 2. ledna 1748 je stanoveno jako 
datum založení banky. V roce 1746 zdědil podnik svého strýce Johanna Jacoba 
Adamyho (1670–1745). Společnost byla přejmenována na Gebrüder Bethmann a 
původně se soustředila na obchodování s koloniálním zbožím, textilem a barvami.

I když se bankovní dům Gebrüder Bethmann věnoval obchodování se zbožím až do 
druhé poloviny 19. století, brzy po svém založení se transformoval do jednoho z 
předních německých bankovních domů. Zvláště za to mohl dluhopisový obchod, do 
kterého banka vstoupila v roce 1754.

Finanční inovace převzatá z Nizozemska přinesla rozhodující průlom v roce 1778.

Poprvé v německé říši vydala banka „částečnou vazbu“ pro rakouskou císařskou 
rodinu. Mělo celkovou hodnotu 200 000 guldenů a bylo rozděleno do 200 
jednotlivých svazků po 1 000 guldenů. Do roku 1793 byla Bethmann schopna prodat 
další rakouské dluhopisy v celkové výši 17,2 milionů guldenů. Pro ostatní královské 
domy a císařská města byly v tomto období přidány půjčky nového typu 20,5 milionů
guldenů.

Díky tomuto velkému finančnímu úspěchu položil bankovní dům Gebrüder 
Bethmann základy moderního dluhopisového trhu v Německu. Pokud byly dříve 
dluhopisy umístěny u jednoho nebo několika velmi bohatých investorů, kteří je drželi
až do splacení, nový dílčí dluhopis byl rozdělen na malé, volně obchodovatelné 
kousky. To nejen významně zvýšilo počet potenciálních investorů, ale také jim dalo 
příležitost vydělat na své investici nebo ji rozšířit před koncem funkčního období.

Mezi lety 1778 a 1818 peněžní dům tímto způsobem vydal dobrých 80 dluhopisů.
Až v polovině dvacátých let 20. století bankovní dům bratří Bethmannů pomalu 
ztratil dominantní postavení v obchodování s evropskými dluhopisy ve prospěch 
jiného frankfurtského bankovního domu Rotschildů. Zatímco druhá z nich začala 
dominovat financování evropských států, Bethmann se nyní stále více soustředil na 



průmyslové půjčky (např. Železniční čtvrti nebo parní doprava na řekách Rýn a 
Mohan).


