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Rendkívüli tájékoztatás 
 

Az OTP Bank Nyrt. 2007. december 21-én közzétette, hogy biztosítói partnert keres, amely 
megvásárolná az OTP Garancia Biztosító Zrt. (OTP Garancia) élet- és nem életbiztosítási 
üzletágait. Az OTP Bank Nyrt. biztosítói partneréül a Groupama-t (Groupama) választotta ki, 
amellyel a vonatkozó megállapodást a mai napon fogja megkötni.  

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyásától függően, a szerződéses 
dokumentáció aláírását követően, a szükséges összes hatósági és verseny-felügyeleti 
engedély megszerzése, valamint bizonyos egyéb feltételek teljesülése esetén a Groupama 
vállalni fogja az OTP Garancia részvényei 100 százalékának, továbbá az OTP Garancia 
romániai, szlovákiai és bulgáriai leányvállalataiban az OTP Bank Nyrt. helyi leányvállalatai 
tulajdonában álló kisebbségi részesedések megvásárlását (a Tranzakció). A Tranzakció 
eredményeként a Groupama az OTP Bank Nyrt. élet- és nem életbiztosítási üzletágának 100 
százalékát fogja megszerezni Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában.  

Továbbá, a Tranzakció részeként és bizonyos feltételek teljesülése esetén az OTP Bank 
Nyrt. és a Groupama együttműködési megállapodásokat fognak kötni egymással, amelyek 
lehetővé teszik a felek magyarországi, szlovákiai, romániai, bulgáriai, ukrajnai, oroszországi, 
szerbiai, montenegrói és horvátországi fiókhálózatán keresztül az egymás pénzügyi és 
biztosítási termékeinek (bizonyos országokban kizárólagos) értékesítését.   

Az OTP Bank Nyrt. és a Groupama közötti stratégiai együttműködés részeként és bizonyos 
feltételek teljesülése esetén, a Groupama vállalni fogja, hogy az OTP Bank Nyrt-ben két 
lépcsőben legfeljebb 8 százaléknyi részesedést szerez. A Tranzakció elősegítése 
érdekében, a felek által megkötendő megállapodásoktól, valamint a Tranzakció zárásától 
függően, a Deutsche Bank AG, London Branch a Tranzakció zárásakor a Groupama részére 
fog átadni körülbelül 5 százaléknyi OTP Bank Nyrt. részvényt. Amennyiben a fent hivatkozott 
feltételek (mint például a hatósági engedélyek megszerzése) nem teljesülnek és ezért a 
Tranzakció nem zárul, akkor a Deutsche Bank AG, London Branch az OTP Bank Nyrt-vel 
kötött megállapodását pénzben számolja el. 
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