1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok

dr. Vörös József

a) Név
2. Az értesítés indoka

az OTP Bank Nyrt. Igazgatóságának tagja

a) Pozíció/státus

Első értesítés

b) Első értesítés/Módosítás

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az
aukcióellenőrre vonatkozó adatok
a) Név

OTP Bank Nyrt.

b) LEI

529900W3MOO00A18X956

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet
bonyolítottak le
a) A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa

OTP Bank Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény

Azonosító kód

ISIN: HU0000061726

b) Az ügylet jellege

Eladási ügylet

c) Ár(ak) és volumen(ek)

Ár(ak)

Volumen(ek)

12.750 HUF/darab

3.000 darab (összesített volumen)

d) Összesített információ

—

Összesített volumen

—
e) Az ügylet dátuma
f) Az ügylet helye

3.000 darab

12.750 HUF/darab átlagáron

Ár

2019-09-16
Budapesti Értéktőzsde
MIC-kód: XBUD

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok

Kiss-Haypál György

a) Név
2. Az értesítés indoka

az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese

a) Pozíció/státus

Első értesítés

b) Első értesítés/Módosítás

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az
aukcióellenőrre vonatkozó adatok
a) Név

OTP Bank Nyrt.

b) LEI

529900W3MOO00A18X956

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet
bonyolítottak le
a) A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa

OTP Bank Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény

Azonosító kód

ISIN: HU0000061726

b) Az ügylet jellege

Eladási ügylet

c) Ár(ak) és volumen(ek)

Ár(ak)

Volumen(ek)

12.720 HUF/darab

2.000 darab (összesített volumen)

d) Összesített információ

—

Összesített volumen

—
e) Az ügylet dátuma
f) Az ügylet helye

2.000 darab

12.720 HUF/darab átlagáron

Ár

2019-09-16
Budapesti Értéktőzsde
MIC-kód: XBUD

