Az OTP Bank Nyrt.
2018/2019. évi
200.000.000.000 Forint
Keretösszegű Kötvényprogramja
Összevont Alaptájékoztatójának
2. számú kiegészítése

Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen
dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a
Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be
nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban
tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a
kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát.

A kiegészítés dátuma: 2018. szeptember 5.

Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2018. szeptember 14-én kelt
H-KE-III-434/2018. számú határozatával engedélyezte.

Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint
kibocsátó az OTP Bank Nyrt. 2018/2019. évi 200.000.000.000 (kétszázmilliárd) forint keretösszegű
Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar
Nemzeti Bank a 2018. augusztus 16-án kelt H-KE-III-394/2018. számú határozatával engedélyezte, a
mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2018. augusztus 29-én az alábbi közzétételt jelentette meg:
„Rendkívüli tájékoztatás – Vezérigazgató-helyettes kinevezéséről” – a fenti közzétételben foglalt
információ a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (a továbbiakban Tpt.) 32. § (2) bekezdése szerint
olyan lényeges tény vagy körülmény, amely indokolttá teszi az Alaptájékoztató kiegészítését.
(i)

Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet „7.1. A Bank szervezete” című
pontja az alábbira változik:

A Bank tevékenysége megoszlik a budapesti központ és a regionális profitcentrumok által működtetett
fiókhálózat között. A központ és a hálózat kapcsolata a decentralizált irányítási és döntési rendszeren
alapul. A budapesti központ feladata többek között az üzleti tevékenység átfogó irányítása, a
fiókhálózat teljesítményének és tevékenységének figyelése, a termékfejlesztés, valamint a fiókok
támogatása az ügyfeleikkel való kapcsolattartásban.
Az alábbi ábra mutatja a Bank központi szervezeti egységeit. Ezen túlmenően a Bank részét képezi a
Bank hálózata, mely a 4 vidéki régiót, valamint a budapesti regionális profitcentrumot foglalja
magában.
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(ii)

Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet „10.1.3.1. Az Ügyvezetés
működésének összefoglalása” című pontja az alábbira változik:

A Bank napi üzletmenetét az elnök-vezérigazgató irányítja, akinek a munkáját az általános
vezérigazgató-helyettes és öt vezérigazgató-helyettes támogatja.
(iii)

Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet „10.1.3.2. Az Ügyvezetés tagjai”
című pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„Dr. Barna Zsolt

általános vezérigazgató-helyettes
Bankcsoportirányítási és Operációs Divízió
Pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte, ahol a szakmai ranglétrát végigjárva
2006-ban a Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleti Igazgatóság ügyvezető igazgatója lett. Ebben a pozícióban a
bankok, bankcsoportok felügyeletét irányította. 2006 és 2010 között tagja, állandó meghívottja a CESR,
CEBS vezető testületeinek, valamint szakmai bizottságainak.
2010 óta dolgozik az OTP Csoportnál, ebben az időszakban lett a montenegrói CKB Bank
Igazgatóságának elnöke, melynek reorganizációját irányította. Az OTP Csoporton belül betöltött több
vezetői pozíciója után az elmúlt években az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnökvezérigazgatói, emellett 2016 szeptemberétől az OTP Alapkezelő Zrt. elnöki pozícióját töltötte be.
2017-2018-ban az OTP Bank horvát leánybankjainak integrációját irányította.
2018. szeptember 1-től az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettese, a Bankcsoport-irányítási és
Operációs Divízió vezetője.”
(iv)

Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet „12.2. A Kibocsátó előtt ismert
megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a Kibocsátó
feletti ellenőrzés módosulásához vezethet” című pontjának táblázata az alábbiak szerint
változik:

„Vezetői feladatokat ellátó személyek 2018. szeptember 1-jén
Jelleg1

Név

Beosztás

IT
dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató
IT
Baumstark Mihály
tag
IT
dr. Bíró Tibor
tag
IT
Erdei Tamás
tag
IT
dr. Gresa István
tag
IT
Kovács Antal György
tag, vezérigazgató-helyettes
IT
dr. Pongrácz Antal
tag
IT
dr. Utassy László
tag
IT
dr. Vörös József
tag
IT
Wolf László
tag, vezérigazgató-helyettes
FB
Rudas Ágnes
tag
FB
Tolnay Tibor
elnök
FB
dr. Horváth Gábor
alelnök
FB
Michnai András
tag
FB
Olivier Péqueux
tag
FB
dr. Vági Márton Gellért
tag
SP
Bencsik László
vezérigazgató-helyettes
SP
Johancsik Tibor András
vezérigazgató-helyettes
SP
Kiss-Haypál György
vezérigazgató-helyettes
SP
dr. Barna Zsolt
általános vezérigazgató-helyettes
1
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Megbízás kezdete

Megbízás
vége/megszűnése

1992.05.15.
1999.04.29.
1992.05.15.
2012.04.27.
2012.04.27.
2016.04.15.
2002.04.26.
2001.04.25.
1992.05.15.
2016.04.15.
2016.04.15.
1992.05.15.
1995.05.19.
2008.04.25.
2018.04.13.
2011.04.29.

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
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Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.
Az a befektető, aki a jelen kiegészítés közzététele előtt Kötvény lejegyzésére vagy megvásárlására
megállapodást kötött, jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, illetőleg a megállapodástól való
elállásra. A befektető az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követő két munkanapon belül
gyakorolhatja a Kötvény Végleges Feltételeiben megjelölt jegyzési helyeken, az ott meghatározott
jegyzési időben. A befektető elállása esetén a Kibocsátó köteles a befektetőnek a vásárlással
kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni.
FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel.
A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása
szerint készített jelen Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz,
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását,
amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz
félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés
megalapozott megítélését veszélyezteti.
Budapest, 2018. szeptember 5.

OTP Bank Nyrt.
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