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Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2008. június 27-i 
közleményében közzé tett, a szabályozott piacon kívül megkötött opciós szerződés alapján – 
az OTP Bank Nyrt. mint befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet 
közreműködésével – 4.500.000 db, azaz négymillió ötszázezer darab OTP törzsrészvény 
vonatkozásában élt vételi jogával 2008. október 14-i teljesítéssel, 3.841 forint/részvény áron 
[egész számra kerekítve]. 
 
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2008. augusztus 28-i 
közleményében közzé tett, a szabályozott piacon kívül megkötött opciós szerződés alapján – 
az OTP Bank Nyrt. mint befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet 
közreműködésével – 1.500.000 db, azaz egymillió ötszázezer darab OTP törzsrészvény 
vonatkozásában élt vételi jogával 2008. október 14-i teljesítéssel, 4.127 forint/részvény áron 
[egész számra kerekítve]. 
 
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2008. október 14-én – a fenti 
tranzakciókkal érintett – 6.000.000 db, azaz hatmillió darab OTP törzsrészvényre adásvételi 
szerződést kötött a szabályozott piacon kívül 4.087 forint/részvény árfolyamon [egész 
számra kerekítve] az OTP Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézet 
igénybevételével.  
 
Az OTP Bank Nyrt. a 2008. május 30-i közleményben bejelentett program keretében 2008. 
október 14. napján – a fenti tranzakciókkal érintett – 6.000.000 db, azaz hatmillió darab OTP 
törzsrészvényre – az OTP Bank Nyrt. mint befektetési szolgáltatási tevékenységet végző 
hitelintézet közreműködésével – a szabályozott piacon kívül opciós szerződést kötött 2.452 
forint/részvény árfolyamon [egész számra kerekítve]. A vételi jogot az OTP Bank Nyrt. az 
opciós szerződés létrejöttétől számított 44 napon belül bármikor gyakorolhatja. 
 
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a jelen közleményben szereplő 
ügyletek teljesítése következtében az OTP Bank Nyrt. saját részvényeinek száma nem 
változott. Az OTP Bank Nyrt. saját tulajdonában lévő OTP törzsrészvények állománya a 
2008. október 13-i állapot szerint 6.399.468 darab. A csoporttagoknál lévő részvények 
darabszáma a 2008. szeptember 29-i állapot szerint 2.098.560 darab. 
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