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Lezárult az OTP Bank horvátországi bankvásárlási tranzakciója 
 

A részvénytranszferrel, valamint a vételár kiegyenlítésével 2005. március 10-én lezárult 
az OTP Bank horvátországi bankvásárlási tranzakciója. 
Mint ismeretes, a horvátországi Nova Banka d.d. (Nova Banka) hitelintézet eladói az OTP 
Bank pályázatát és a 236 millió eurós vételárat ítélték a legjobbnak a magántulajdonban 
lévő bank részvénycsomagja 95,59 százalékának megvásárlására. A részvény-adásvételi 
szerződést az eladók és a vevők képviselői 2004. december 7-én aláírták. A tranzakció 
engedélyezéséhez szükséges kérelmek benyújtását követően a PSZÁF 2005. január 31-ei 
határozatában engedélyezte az OTP Bank 95,59%-os részesedésszerzését a Nova 
Bankában. 
A Horvát Nemzeti Bank (HNB) 2005. február 9-ei ülésén hagyta jóvá az OTP Bank 
befolyásoló részesedés szerzését a zadari székhelyű hitelintézetben. A 2005. február 9-én 
megadott engedély a Nova Banka 93,63%-os részvénycsomagjára szól, amely 
részvénycsomag közvetlenül az eladóktól kerül az OTP Bank tulajdonába. A fennmaradó 
1,96%-os részesedés megszerzése a menedzsmenttel történt egyeztetésnek és a 
részvény-adásvételi szerződésnek megfelelően történik meg, mely tulajdonszerzéshez 
nem szükséges a HNB előzetes jóváhagyása. 
Az elsősorban az adriai régióra koncentráló Nova Banka az elmúlt évek piaci aktivitásának 
eredményeként vált a 41 szereplős horvát bankpiac mérlegfőösszeg szerinti hetedik 
legnagyobb hitelintézetévé. A Nova Banka mérlegfőösszege 2004. év végén 1.027 millió 
euró volt. Több mint 300 ezer lakossági, valamint vállalkozói-vállalati ügyfelét a hitelintézet 
a jellemzően tengerparti régiókban üzemelő 89 bankfiókján keresztül szolgálja ki. A 
leginkább lakossági betétgyűjtésben erős Nova Banka 2004. december 31-én a lakossági 
betétek piacán 5,9%-os, a lakossági hitelezés területén pedig 3,8%-os részesedéssel 
rendelkezett. A 2004. évre vonatkozó auditált adatok alapján a hitelintézet megközelítőleg 
2,0 %-os, illetve 2,6%-os részesedéssel bír a vállalkozói-vállalati betétek, illeve hitelek 
piacán. A Nova Banka saját tőkéje 2004. december 31-én csaknem 96,4 millió euró volt. 
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