OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.)

Végleges Feltételek
OJB2009/XVII sorozat
002 részlet

minimum 10.000.000 Ft össznévértékű,
névre szóló jelzáloglevél forgalomba hozatala
a 300.000.000.000 Ft keretösszegű VII. Jelzáloglevél Program keretében

Szervező, Fizető Bank, Forgalmazó

2008. szeptember 5.

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló Jelzáloglevelek forgalomba hozatala
a 300.000.000.000 Ft keretösszegű VII. Jelzáloglevél Program keretében
A jelen dokumentum a benne leírt Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek,
amely a Tpt. 27.§ (4) szerinti Alaptájékoztatókkal együtt olvasandó. Az itt alkalmazott kifejezések a 2003/71/EC
irányelvet implementáló 2005. évi LXII. törvény által módosított Tpt. szabályai alapján elkészített, 2008.
augusztus 5-én kelt Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. A Kibocsátóra és a Jelzáloglevelek
kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételekés az Alaptájékoztatók együttes
olvasásával kap a befektető. Az Alaptájékoztatók a Kibocsátó honlapján (www.otpjzb.hu), a Forgalmazó
honlapján (www.otpbank.hu) megtekinthetőek, az Alaptájékoztatók példányai ingyenesen beszerezhetők a
Kibocsátó székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 21.).

(1)

Kibocsátó:

OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1051 Budapest, Nádor u. 21.

(2)

(3)

(i)

A Sorozat megjelölése:

OJB2009/XVII

(ii)

A Részlet száma:

002

Össznévérték:
(i)

Sorozat:

20.000.000 Ft

(ii)

Részlet:

10.000.000 Ft

(4)

Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó ára:

101,80%

(5)

Minimális forgalomba hozatali ár:

Nem alkalmazandó

(6)

Jelzáloglevelek száma / névértéke:

1.000 db / 10.000 Ft
10.000.000 Ft

(7)

(i)

Forgalomba hozatal napja:

2008. szeptember 8 – 2008. szeptember 19.

(ii)

Kamatszámítási kezdőnap:

2008. szeptember 5.

(iii)

Pénzügyi elszámolási nap:

2008. szeptember 19.

(iv) Dematerializált értékpapírról szóló okirat
értéknapja:

2008. szeptember 26.

(8)

Lejárati nap:

2009. szeptember 19. (Futamidő: 2008.
szeptember 19 – 2009. szeptember 19.)

(9)

Kamatláb:

10,00% évente, évente utólag fizetendő

(10)

A Jelzáloglevelek visszaváltásának / lejáratkori
visszaváltásának alapja:

Névérték

(11)

A forgalomba hozatal jellege:

Nyilvános

(12)

A forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás

(13)

Szervező:

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)

(14)

Forgalmazó, Fizető Bank:

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)

A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK
(15)

(16)

Fix kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő
rendelkezések

Alkalmazandó

(i)

Kamatláb:

Évi 10,00%, utólag fizetendő (azaz 10 000 Ft
névértékű jelzáloglevél után kifizetésre kerülő
kamat 1 038 Ft)

(ii)

Kamatbázis:

Tényleges/Tényleges

(iii)

Fix kamatfizetési napok:

2009. szeptember 19.

(iv)

Munkanap szabály:

Következő Munkanap Szabály

(v)

Fix kamatrész összeg(ek)

Nem alkalmazandó

(vi)

Töredékösszeg(ek)

Nem alkalmazandó

(vii)

Fix kamatozású Jelzáloglevelek kamatának
egyéb megállapítási módja:

Nem alkalmazandó

Változó kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő
rendelkezések

Nem alkalmazandó

A JELZÁLOGLEVELEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK
(17)

A lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése
alapján:

Nem megengedett

(18)

A lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél
tulajdonos döntése alapján:

Nem megengedett

(19)

A Jelzáloglevelek lejáratkori visszaváltási értéke:

Névérték

(20)

Lejárat előtti visszaváltási összeg és dátum:

Nem alkalmazandó

A JELZÁLOGLEVELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
(21)

A Jelzáloglevelek típusa:

Névre szóló Jelzáloglevelek

(22)

A Jelzáloglevelek formája:

Dematerializált, névre szóló Jelzáloglevelek,
illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat

(23)

Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:

Nem alkalmazandó

ÉRTÉKESÍTÉS
(24)

Jegyzési garanciavállaló:

Nem alkalmazandó

(25)

A jegyzés helye és módja:

Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív személyesen
vagy meghatalmazott útján történő kitöltésével
és annak a jegyzési időszakon belül, a jegyzési
helyeken (befektetési szolgáltatást végző OTP
Bank Nyrt. Fiókok, melyek listája megtekinthető
a Kibocsátó valamint a Forgalmazó honlapján)
történő átadásával lehet tenni. A Befektetőknek a
jegyzési vételárat a jegyzéssel egyidejűleg a
Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámlához
kapcsolt
bankszámlán
kell
biztosítani.

(26)

(i)

A jegyzés ideje:

2008. szeptember 8. – 2008. szeptember 19. A
jegyzési helyek nyitvatartási idejében, a pénztári
órák alatt. Az utolsó jegyzési napon, 2008.
szeptember 19-én 12:00 óráig adhatók le
jegyzések. A Kibocsátó három jegyzési nap
elteltével dönthet a jegyzés lezárásáról,
amennyiben a felkínált 10.000.000 Ft névértékű
jelzáloglevél lejegyzésre kerül.

(ii)

Maximális forgalomba hozatali hozam:

Nem alkalmazandó

(iii)

A forgalomba hozatal bruttó árfolyama:

101,80%

(iv)

Túljegyzés:

A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan,
hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan
túljegyzést fogadjon el.

(v)

Allokáció:

Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a
jegyzések teljes vagy részleges elfogadásáról.
Részleges elfogadás esetén kártyaleosztásos
allokációra kerül sor úgy, hogy első körben az
OTP Bank Nyrt. jegyzése kerül elfogadásra
teljes mértékben és minden egyéb érvényes,
pénzügyileg teljesített jegyzésre 1 db
jelzáloglevél kerül leosztásra. A kártyaleosztás
egészen addig folytatódik, amíg az elfogadott
mennyiségű jelzáloglevél el nem fogy.

(vi)

Kihirdetés helye, módja:

A Kibocsátó az Alaptájékoztatókat, a Végleges
Feltételeket, a Nyilvános Ajánlattételt, valamint
a nyilvánosság részére történő rendszeres és
rendkívüli tájékoztatást a Kibocsátó és a
Forgalmazó honlapján teszi közzé.

Forgalomba hozatali korlátozások:

A
Jelzáloglevél
jegyzésében
kizárólag
devizabelföldi és devizakülföldi természetes
személyek vehetnek részt, valamint a
másodpiaci likviditás biztosítása érdekében a
Forgalmazó OTP Bank Nyrt.
A minimum befektetendő összeg 100.000 forint.

A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK
(27)

A Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma:

11782007-55551551

(28)

Kifizetési helyek:

Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt.
Fiókok, melyek listája megtekinthető a
Kibocsátó valamint a Forgalmazó honlapján.

(29)

(i)

A Felügyelet nyilvánosságra hozatalra kiadott
engedélyének dátuma és száma:

PSZÁF E-III/10.366/2008., 2008. szeptember 4.

(ii)

A Kibocsátó határozata a forgalomba hozatal
jóváhagyásáról:

20/2008. (2008.08.01.)
Határozat

számú

(30)

ISIN Kód:

HU0000652193

(31)

A Jelzáloglevél Sorozat/Részlet száma:

OJB2009/XVII sorozat 002 részlet

Igazgatósági

(32)

A Jelzáloglevelek jóváírása:

Értékpapírszámlán

(33)

Központi értékpapírszámla vezetője:

KELER Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
(34)

A forgalomba hozatalból származó bevétel
felhasználása / a forgalomba hozatal célja:

A forgalomba hozatalból származó tőkét a
Kibocsátó a jelzálog-hitelezés forrásaként
használja.

(35)

Kétoldalú árjegyzés:

A Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülő
OJB2009/XVII jelzáloglevelekre az OTP Bank
Nyrt. vételi árat jegyez.

(36)

Nyilvánosság felé történő tájékoztatás:

A Kibocsátó az Alaptájékoztatókat, a Végleges
Feltételeket, a Nyilvános Ajánlattételt, valamint
a nyilvánosság részére történő rendszeres és
rendkívüli tájékoztatást a Kibocsátó és a
Forgalmazó honlapján teszi közzé.

(37)

Irányadó jog és illetékesség:

A Jelzáloglevelekre a magyar jog irányadó. A
forgalomba hozatalból származó vagy azzal
összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Tpt.
376. §-ban meghatározott Pénz- és Tőkepiaci
Állandó Választottbíróság jogosult.

II. RÉSZ EGYÉB FELTÉTELEK
TŐZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
(38)

Tőzsdei bevezetés:

A Kibocsátó kérelmezi
bevezetését a BÉT-re.

a

(39)

Bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató
neve, székhelye:

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u 16.)

(40)

A Kibocsátó tőzsdei bevezetést kezdeményező
döntésről szóló határozata:

12/2007 (2007.07.30.)
Határozat

számú

Jelzáloglevelek

Igazgatósági

HITELMINŐSÍTÉS
(41)

A Jelzáloglevél Program hitelminősítése:

Moody's: Aa1

A KIBOCSÁTÁS, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTELE ÉS ÖSSZKÖLTSÉGE
(42)

Becsült nettó bevétel:

Várhatóan nem haladja meg az 5.000.000.000
Ft-ot.

(43)

Becsült összköltség:

Várhatóan nem haladja meg az 5.000.000 Ft-ot a
Jelzáloglevél teljes futamideje alatt.

ENGEDÉLYEZÉS
A jelen Sorozatban/Részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával kapcsolatos Alaptájékoztatók
közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF E-III/10.366/2008. szám alatt 2008. szeptember 4i dátummal engedélyezte.
A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI
A Forgalmazó részére kifizetendő díjakon kívül, a Kibocsátó legjobb tudomása szerint, semmilyen személy nem
rendelkezik lényeges érdekeltséggel a kibocsátással kapcsolatosan.
HOZAM
(44)

Bruttó hozam értéke (EHM):

8,43%
A hozam a Kibocsátási napon a Kibocsátási Ár
alapján számítandó, nem jelenti a jövőben
realizálható hozam feltüntetését. A feltüntetett
hozamot a mindenkor hatályos jogszabályokban
megállapított mértékű adófizetési kötelezettség
terheli.

