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Rendkívüli tájékoztatás 

 
Az OTP Bank nem vesz részt a  HVB Splitska banka d.d. értékesítési 

tenderén 

 
Az OTP Bank vezető testületének határozata értelmében a legnagyobb magyarországi hitelintézet 
nem nyújtott be kötelező érvényű ajánlatot az értékesítési tenderen megjelölt 2006. március 17-i 
határidőig a HVB Splitska banka d.d. (Splitska banka) 99,75 százalékos részvénycsomagjának 
megvásárlására.  
Amint az korábban nyilvánosságra került, a Horvát Nemzeti Bank aggályokat fogalmazott meg, 
hogy amennyiben a Splitska bankát az OTP Bank vásárolja meg, Horvátország bizonyos régióiban 
olyan fokú koncentráció jönne létre, amely veszélyeztetné az egészséges piaci versenyt. Az OTP 
Bank a Horvát Nemzeti Bank fenntartásainak megnyugtató rendezése érdekében tárgyalásokat 
kezdeményezett a versenyhatósági szerepet is betöltő központi bankkal. Az egyeztetések azonban 
nem hozták meg a mindkét fél számára megfelelő eredményt. A Horvát Nemzeti Bank álláspontja 
szerint ugyanis, a Splitska banka vevőjeként az OTP Banknak értékesítenie kellett volna az OTP 
banka Hrvatska-t (OBH), vagy az OBH bankfiókhálózatának döntő részét.  
A kialakult helyzet minden részletének alapos elemzése után döntött úgy az OTP Bank vezetése, 
hogy a hitelintézet nem vesz részt a Splitska banka értékesítési folyamatában, egyben kitart 
amellett, hogy az OTP banka Hrvatska megfelelő bázisul szolgál a horvátországi terjeszkedési 
stratégia megvalósításához. Az OTP Bank nemzetközi terjeszkedése során a hosszú távú 
befektetésekre épít, ennek megfelelően nem állt és jelenleg sem áll szándékában egyetlen külföldi 
érdekeltségének értékesítése.  A legnagyobb magyarországi hitelintézet megfontolt pénzügyi 
intézmény, amely felelős stratégiai befektetőként határozottan képviseli azt, hogy külföldi 
leányvállalatainak rövid távon történő értékesítése aláásná az ügyfeleknek és a munkavállalóknak 
az OTP Csoportba vetett bizalmát. 
A legnagyobb magyarországi hitelintézet a 3,5%-os piaci részesedésű OTP banka Hrvatska 
tulajdonosaként 2005 márciusa óta van jelen a horvátországi bankpiacon. A zadari székhelyű 
középbank 2005 év végén több mint félmillió ügyfelet szolgált ki és 90 bankfiókot működtetett. Az 
elmúlt év során ATM-jeinek száma 60-ról 88-ra, POS termináljainak száma 414-ről 748-ra 
emelkedett. Az OTP banka Hrvatska által kibocsátott bankkártyák száma a tavalyi év során 10,7 
százalékkal 339 ezerre nőtt, ezen belül a hitelkártyák száma megközelítette a 22 ezret, amely 2004-
hez képest közel 60 százalékos növekedést jelent. A horvátországi hitelintézet az előzetes adatok 
alapján 74,3 millió HRK-val, azaz 2,5 milliárd forintos nettó profittal járult hozzá az OTP Csoport 
158,3 milliárd forintos nem auditált IFRS szerinti adózott eredményéhez. 
Az OTP Bank következetesen képviseli azon korábbi deklarációját, amely szerint Horvátországban is 
vizsgálja az organikus növekedés melletti akvizitív fejlődés lehetőségeit, amelyekkel a szinergiák 
kihasználását érvényesíteni tudja. Ugyanakkor a legnagyobb bank fenntartja konzervatív 
befektetési politikáját, és kiemelten kezeli azokat a lehetőségeket, amelyek hozzáadott értéket 
jelenthetnek az OTP Csoport közép-kelet-európai pozíciójának erősítéséhez és a részvényesi érték 
növeléséhez.  
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