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Rendkívüli tájékoztatás 
 

OTP Csoport: újabb horvátországi akvizíció 
 
Az OTP Bank Nyrt. a 2001. évi CXX. törvényben, valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályzatában foglalt kötelezettségének megfelelően tájékoztatja a tőkepiaci 
szereplőket: 
 
2014. január 31-én az OTP banka Hrvatska megállapodást írt alá Zágrábban az olasz Banco Popolare 
bankcsoport által annak horvátországi leánybankjában tulajdonolt 98,37%-os tulajdonrészének 
megvásárlásáról. A vételár 106.977.375 HRK volt. 
 
A Banco Popolare Croatia 0,6%-os piaci részesedésével a horvát bankszektor 14. legnagyobb 
szereplője, országszerte 35 fiókkal és 30 ATM-mel rendelkezik. A bank ügyfeleinek száma közel 54 
ezer, tevékenységében a lakossági fogyasztási hitelezés dominál, e szegmensben piaci részaránya 
meghaladja a 2%-ot. Mindez jól kiegészíti az OTP banka Hrvatska jelenlegi üzleti stratégiáját. Az 
akvizíció révén az OTP Csoport horvátországi leánybankja 130 fiók és több mint 250 ATM 
segítségével közel 440 ezer ügyfél banki termékekkel történő magas színvonalú kiszolgálását végzi 
majd. 
 
A 2013 3Q adatok alapján a Banco Popolare horvátországi leánybankja 2.272 millió HRK-s 
mérlegfőösszeggel és 1.699 millió HRK-s hitelportfólióval rendelkezett, a betétállomány nagysága 
1.682 millió HRK volt, a bank saját tőkéje pedig 324 millió HRK. 
 
Az OTP Bank 2004 óta van jelen Horvátországban, leánybankja 2013 3Q végén 14.139 millió HRK-s 
mérlegfőösszeggel, 9.625 millió HRK-s hitelportfólióval és 11.081 millió HRK-s betétállománnyal 
rendelkezett; a bank kilenc havi adózott eredménye 50 millió HRK volt. A bank saját tőkéje 1.609 millió 
HRK. 
 
Az akvizíció egyrészt megerősíti az OTP Bank elkötelezettségét a 2013. július 1-jétől európai uniós 
tagállammá vált Horvátország gazdasága fejlesztése irányában, másrészt az akvizíció erősíti az    
OTP banka Hrvatska eddig megszerzett piaci pozícióit, továbbá növeli jelenlétét az ország azon 
területein – pl. Zágrábban és Szlavóniában – ahol a bank korábban mérsékeltebb hálózati 
kapacitással rendelkezett. Az akvizíció hozzájárul az OTP Bank korábbinál méretgazdaságosabb 
horvátországi működéshez.  
 
A jelenlegi tranzakciót követően az OTP Bank továbbra is keresi azokat a regionális akvizíciós 
lehetőségeket, melyek hozzájárulhatnak a részvényesi értékteremtés erősítéséhez. 
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