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Rendkívüli tájékoztatás
Az OTP Bank elismerése Horn Gyulának
Az OTP Bank Nyrt. az alábbi tájékoztatást adja a tőkepiac szereplői, a befektetők, az
elemzők és a nyilvánosság számára.
Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, egyetértésben a bank legfelső
vezető testületeinek tagjaival, az OTP Bank által adományozható legmagasabb
elismerésben, Fáy András-díjban részesíti Horn Gyulát 75. születésnapja alkalmából.
Horn Gyula 1994 és 1998 között a Magyar Köztársaság miniszterelnökeként kormányának
megalakításától kezdve a szakmai közvélemény jelentős részének ellenvéleményével
szemben következetesen támogatta az OTP Bank privatizációs stratégiáját. Horn Gyula
személyes döntésének jelentős szerepe van abban, hogy megvalósulhatott az a privatizációs
modell, amellyel mára az OTP Bank a volt szocialista országok egykori állami pénzintézetei
közül egyedüliként független maradt, meghatározó szerepet vállalt a pénzügyi szolgáltatások
színvonalának emelésében, valamint a magyar tőkepiac kialakulásában és fejlődésében.
Az 1995-ben lezajlott első, majd a további, 1997-es és 1999-es nyilvános tőkepiaci
kibocsátások sikere bizonyította a privatizációs stratégia megalapozottságát, egyben kivívta
a nemzetközi tőkepiaci és pénzügyi körök elismerését is. Amint a rangos brit pénzügyi
szaklap, a Euromoney fogalmazott „az elmúlt évtizedben az OTP Bank átalakulása
valószínűleg a legnagyobb üzleti sikertörténet volt Kelet-Európában.”
Az eredményes privatizációs folyamat teremtett alapot ahhoz, hogy mára az OTP Csoport a
közép-kelet-európai régió meghatározó pénzügyi vállalata, amely 9 országban mintegy 1300
bankfiókon és az elektronikus csatornákon keresztül 11 millió ügyfelet szolgál ki,
kapitalizációja meghaladja a 12 milliárd eurót.
A bankcsoport magyarországi és nemzetközi sikerei közvetetten az ország elismertségét
erősítik, amelyben ily módon a korábbi miniszterelnök szerepének jelentősége
elvitathatatlan.
Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató és az OTP Bank vezető testületei ezúton is
köszönetüket fejezik ki Horn Gyulának, és köszöntik 75. születésnapja alkalmából a Magyar
Köztársaság volt miniszterelnökét.
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