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Montenegrói bankot vásárol az OTP Bank 
 

Montenegró fővárosában, Podgoricában a Crnogorska komercijalna banka AD 100 százalékos 
részvénycsomagjának adásvételére vonatkozó szerződést írtak alá 2006. augusztus 29-én a 
hitelintézetet értékesítő vállalatok képviselői, valamint a vevő OTP Bank képviseletében Dr. 
Csányi Sándor elnök-vezérigazgató és Wolf László vezérigazgató-helyettes.  
Az ár mellett a tranzakció minden lényeges feltételét és garanciális elemét tartalmazza a 
dokumentum. 
A Crnogorska komercijalna banka AD 100 százalékos részvénycsomagja 105 millió eurós 
vételárának kiegyenlítésére a tranzakció végleges lezárásakor kerül sor, várhatóan ez év végén. 
Több hónapos, minden részletre kiterjedő elemző munka és átvilágítás előzte meg az ügylet 
létrejöttét, amelyben az OTP Bank akvizíciós munkacsoportján kívül a hitelintézet tanácsadói, 
pénzügyi tanácsadóként a Deloitte Touche Tomatsu, jogi tanácsadóként a Berecz&Andrékó 
Linklaters Jogi Iroda képviselői vettek részt. Az Eladók pénzügyi tanácsadója a KPMG, jogi 
képviselője pedig a Weil, Gotshal&Manges Ügyvédi Iroda volt. 
 
A Crnogorska komercijalna banka AD-t 28 kis- és középvállalat alapította 1997-ben zöldmezős 
beruházásként. 2005. év végén a hitelintézet mérlegfőösszege 303,3 millió euró volt, amely 
alapján a piaci részesedése 44 százalékos. Az eredetileg kis- és középvállalati szektorra 
fókuszáló bank széles körű szolgáltatásokat nyújt a vállalati és lakossági ügyfelek számára 
egyaránt. Minden üzletágban egyértelműen az első számú domináns piaci szereplő.  
 
A bank folyamatosan emelkedő saját tőkéje az elmúlt év végén 19,3 millió euró volt, a 2005-ös 
üzleti évet 3,025 millió eurós adózott eredménnyel zárta, ami egy év alatt 54,6 százalékos 
bővülés. A 161,2 millió eurós ügyfélhitel-állomány 2005-ben az előző évihez viszonyítva 87,4 
százalékkal növekedett, még erőteljesebb, 141,5 százalékos a bővülés a 248,1 millió eurós 
ügyfélbetét-állománynál. A Crnogorska komercijalna banka AD mintegy 150 ezer ügyfelét 33 
egységből álló országos hálózatán és az elektronikus csatornákon keresztül szolgálja ki. 
A piacvezető montenegrói bank üzleti tevékenységének központja Podgorica, ugyanakkor a 
dinamikusan fejlődő, az ország gazdaságában jelentős szerepet játszó turizmus miatt 
meghatározó tengerparti régióhoz kapcsolódik a hitelek és a betétek mintegy 25 százaléka.  
A vételár az OTP Bank álláspontja szerint reális és értékarányos, megfelel a Crnogorska 
komercijalna banka jelenlegi piaci értékének, egyben tükrözi a montenegrói gazdaság várható 
fejlődésére alapozott potenciális üzleti értéket. 
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