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Rendkívüli tájékoztatás 

 
 

Az OTP Bank szándéknyilatkozatot nyújtott be a romániai Casa de 
Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A. (CEC) többségi részesedésének 

megvásárlására 
 
Az OTP Bank a 2001. évi CXX. törvényben, valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési 
és Forgalombantartási Szabályzatában foglalt kötelezettségének megfelelően az 
alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit: 
 
A Román Köztársaság Pénzügyminisztériuma - a 100%-ban tulajdonos román állam 
nevében eljárva - a 2005. augusztus 3-i kormánydöntés értelmében felhívást tett közzé a 
Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A. (CEC) legalább 50% plusz 1 részvény de 
maximum 75%-os részvénycsomagjának értékesítésére. A 2005. augusztus 10-én 
közzétett privatizációs felhívás értelmében a szándéknyilatkozatok benyújtásának 
határideje 2005. augusztus 31. A Román Köztársaság Pénzügyminisztériuma a 
privatizációs felhívás tartalma szerint előminősítő eljárás keretében választja ki az 
értékesítésre meghívandó pénzintézeteket.  
 
Magyarország legnagyobb hitelintézete – amely leánybankokkal rendelkezik Bulgáriában, 
Horvátországban, Romániában és Szlovákiában -, már korábban deklarálta, hogy 
Romániában az organikus növekedés mellett az akvizitív fejlődés lehetőségeit is vizsgálja. 
Ennek megfelelően az OTP Bank a pályázati felhívásban megjelölt határidőig az eladó 
román állam nevében eljáró Pénzügyminisztérium számára eljuttatta 
szándéknyilatkozatát, amely a legnagyobb magyarországi hitelintézet számára nem jelent 
sem pénzügyi, sem egyéb kötelezettségvállalást. Az OTP Bank meggyőződése, hogy a 
CEC privatizációja korrekt, átlátható, az Európai Unióban is elfogadott nemzetközi 
sztenderdeknek megfelelő folyamat lesz.  
  
A CEC IFRS auditált adatok szerinti mérlegfőösszege 2004. december 31-én 1,31 milliárd 
euró, saját tőkéje pedig 149 millió euró volt. Mérlegfőösszeg alapján mért 5,6%-os piaci 
részesedésével a CEC Románia negyedik legnagyobb pénzintézete, amely 2004-ben 17 
millió euró adózás utáni nyereséget ért el. A CEC 1407 hálózati egységen keresztül 
mintegy 2 millió ügyfelet szolgál ki. 
 
Budapest, 2005. augusztus 31. 
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