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Az OTP Bank Nyrt. megvásárolja a Kulska banka-t 

 

A vevő OTP Bank Nyrt. képviseletében Wolf László vezérigazgató-helyettes és Móczár Sándor 
integrációs szakértő, és az értékesítésre felkínált Kulska banka a.d. Novi Sad (Kulska banka) fő 
tulajdonosai nevében Zdravko Pavicevic, az igazgatóság elnöke és Mita Katic vezérigazgató a 
mai napon aláírta a hitelintézet többségi részvénycsomagjának megvásárlására vonatkozó 
részvény-adásvételi szerződést. A legnagyobb magyarországi hitelintézet a piaci érték alapján 
118,6 millió eurós vételárat fizet a 67%-os részvénycsomagért a tranzakció zárásakor, azaz a 
szükséges engedélyek birtokában, várhatóan 2006. októberében.  
 
Az OTP Bank 2006. május 18-án jelentette be, hogy vételi ajánlatot kíván tenni a Kulska banka 
legalább 67%-os részvénycsomagjának megvásárlására. A szerbiai hitelintézet fő tulajdonosai 
ugyanazon a napon megerősítették, hogy támogatják az OTP Bank vételi ajánlatát. Az újvidéki 
székhelyű Kulska banka 2005. év végi 136,3 millió eurós mérlegfőösszege alapján 1,5%-os piaci 
részesedéssel rendelkezik a szerbiai bankpiacon. A Kulska banka a 2005-ös évet 12,1 millió 
eurós adózott eredménnyel zárta, saját tőkéje 68,8 millió euró volt. A közel 78 millió eurós 
hitelállomány alapján a Kulska banka piaci részesedése 1,6%-os, a 67,5 millió eurós 
betétállomány alapján 1,2%. A hitelintézet 39 bankfiókon keresztül szolgálja ki mintegy 62.000 
ügyfelét.  
 
A Kulska banka megvásárlásával az OTP Bank tovább bővíti tevékenységét a szerbiai 
bankpiacon. Az OTP Bank 2005. decemberében vásárolt 89,39%-os részesedést a Niška banka 
a.d. Niš-ben, amelynek akvizíciója 2006. március 7-én zárult. Az OTP Bank ezt követően 2006. 
március 31-én írta alá a belgrádi székhelyű Zepter banka a.d. Beograd 75,1%-os 
részvényvénycsomagjának megvásárlására vonatkozó szerződést. A három bank együttesen 
3% körüli mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedéssel bír a szerb bankpiacon, ahol az egyesítést 
követően az OTP Bank az erőteljes organikus növekedésre fókuszál.  
 
Szerbia bankrendszere jelentős növekedési lehetőséggel rendelkezik. A 2005-ös évre 
vonatkozó, nem végleges adatok szerint a bankrendszer mérlegfőösszeg/GDP mutató aránya 
43% körül van, szemben a 70% körüli közép-kelet-európai átlaggal. Ez az adat, csakúgy, mint 
a bankrendszer hitelállományának GDP-hez viszonyított alacsony, 24%-os szintje azt vetíti 
előre, hogy a bankok hitelezési aktivitása a jövőben élénkülni fog. 
 
Közép-Kelet-Európa meghatározó bankcsoportjaként az OTP Bankcsoport Bulgáriában, 
Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában tevékenykedik leányvállalatain 
keresztül, továbbá 2006. június 1-jén megvásárolta a Raiffeisenbank Ukraine 100%-át és 2006. 
július 3-án az orosz Investsberbank 96,4%-át. A bankcsoport a lezárt akvizíciók alapján jelenleg 
mintegy 10 millió ügyfelet szolgál ki. Az OTP Bank 2006. első negyedévét 46,2 milliárd forintos 
IFRS  szerinti konszolidált nettó nyereséggel zárta, mérlegfőösszege a negyedév végén 5.444,8 
milliárd forint volt.  
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