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A 2Q működési eredmény q/q 3%-kal, y/y 6%-kal emelkedett, ezen belül az összes bevétel q/q marginálisan nőtt, ugyanakkor csökkentek a
nettó kamatbevételek, valamint a nettó díj- és jutalékeredmény. Az egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek viszont q/q 61%-kal nőttek, részben
egyszeri tételnek köszönhetően (VISA C). Folytatódott a nettó kamatmarzs erodálódása, ami döntően az alacsonyabb kamatkörnyezet és a
mérleg-összetétel változás eredője.

OTP Csoport: 74,6 milliárd forintnyi hathavi számviteli eredmény
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A 2Q korrigált adózott eredmény 19%-kal meghaladta az elemzői konszenzust.

A Bankcsoport működése a járványhelyzet alatt is zökkenőmentes volt, valamennyi országban kivettük részünket a COVID-19 elleni harcból; a
járványellenes védőeszközök, valamint az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, illetve az adományok, támogatások
összértéke 2020 június végéig csoportszinten meghaladta a 3 milliárd forintot.

Az adózott eredményalakulást 2020 első félévében döntően a kockázati költségek nagysága befolyásolta: 1Q: 92 milliárd forint, 2Q: 39 milliárd
forint.

• 1Q-ban rekordnagyságú értékvesztés került megképzésre a járvány miatt megváltozott külső környezet következtében, összhangban
az IFRS 9 előretekintő szemléletének elvárásával, illetve

• a korábbi Stage 1 besorolású vállalati hitelportfólió egy része átsorolásra került a magasabb kockázatú Stage 2 kategóriába;
• a portfólió minőség stabil, a Stage 3 ráta alakulása: 2019 4Q: 5,9%, 2020 1Q: 5,7%, 2020 2Q: 5,9%.

Az árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány 2Q-ban stagnált, ezzel 2020 első hat hónapjában 2%-os (315 milliárd forint) volt a
növekedés. Az állományi dinamikát érdemben befolyásolta a legtöbb csoporttagi országban bevezetett törlesztési moratórium. 2Q-ban már
érzékelhetően visszaestek a hitelfolyósítási dinamikák a járványhelyzet következtében.
A hathavi volumen-dinamika tekintetében a magyar piac jól teljesített, a teljesítő hitelállományok 8%-kal nőttek:

• továbbra is erős volt az érdeklődés a babaváró hitelek iránt, az első hat havi szerződött összeg elérte a 132 milliárd forintot;
• a piaci alapú személyi hitelek y/y 19%-kal, q/q 5%-kal nőttek;
• a lakáshitelek y/y 15, q/q 4%-kal bővültek;
• a hazai corporate hitelek y/y 16%-kal nőttek, q/q azonban 1%-os volt a csökkenés;
• a magyar mikro- és kisvállalati hitelek q/q 3%-kal, ytd 11%-kal nőttek; az NHP Fix és Hajrá keretében 2020. júniusig bezárólag az

OTP Bank összesen 82 milliárd forintnyi hitelszerződést kötött 2019 eleje óta.



Változatlanul stabil likviditás és tőkepozíció; a menedzsment elkötelezett az osztalékfizetés mellett
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A Bankcsoport likviditási pozíciója kiváló, az árfolyamszűrt betétállomány ytd 3%-kal, 413 milliárd forinttal nőtt, ezzel a nettó hitel-betét mutató
79%-ra csökkent (-1%-pont q/q).

A konszolidált CET1 ráta az előző negyedévivel megegyező, 13,9% volt 2Q végén, jelentősen meghaladva a szabályozói minimum követelmény
9,7%-os szintjét.

A járványhelyzet időbeli lefutása, valamint a világgazdaság helyreállásának üteme jelen helyzetben csak rendkívül nagy bizonytalansággal
ítélhető meg. Ennek megfelelően részletes előrejelzést a menedzsment továbbra sem ad. Mindazonáltal jelzi, hogy várakozása szerint

• a korrigált ROE mutató 2020-ban meghaladhatja a 10%-os értéket;

• a hitelkockázati költségráta éves nagysága 125 bp körül alakulhat a jelenleg valószínű makrogazdasági pálya lefutása mellett;

• a teljesítő (Stage 1+2) hitelállományok az 1Q 3%-os növekedés, illetve a járványhelyzet következtében visszaeső folyósítás miatti második
negyedévi nulla közeli növekedést követően, az év egészében mintegy 7%-kal bővülhetnek, árfolyamszűrten.

• A tőkemegfelelési (CET1) célok változatlanok: 15%-os hosszú távú célérték, illetve 12-18% közötti sáv. Mivel a szabályozói elvárások
2020-21 tekintetében 9,7%-os Tier1/CET1 minimum szintre csökkentek (118%-os SREP-ráta mellett), rövid-, illetve középtávon a 12-15%-os
sáv preferált.

A menedzsment elkötelezett aziránt, hogy a 2020. év után olyan nagyságrendű osztalékot fizessen, ami a részvényeseket kompenzálja a
2019. év után eredetileg kifizetni javasolt 69,44 milliárd forintnyi, ám a szabályozói elvárások miatt elmaradó osztalék után is. Az osztalék
nagyságára vonatkozó konkrét javaslatot a menedzsment a 2020-as évet lezáró Közgyűlés előtt az éves számviteli eredmény, az akvizíciós
lehetőségek, a gazdasági környezet alakulása, illetve a szabályozói és felügyeleti elvárások függvényében fogja megtenni.
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A 2020. első féléves számviteli eredmény y/y 58%-kal, a korrigált eredmény 44%-kal esett vissza. A külföldi csoporttagok 
korrigált eredményhez való hozzájárulása a második negyedévben 50%-ra emelkedett

Számviteli adózott eredmény

178.0

74.6

2020 1H2019 1H

-58%

Korrigált  adózott eredmény

(milliárd forintban)

31%
2020 1Q

50%

2020 2Q

31,8

82,2+158%

Eredményváltozás Y/Y (milliárd forintban)

Korrigált  adózott eredmény

Eredményváltozás Q/Q (milliárd forintban)

Magyar csoporttagok
Külföldi csoporttagok

1 Ebből: +0,9 goodwill leírás és befektetés értékvesztés (adó után); +0,2 osztalék és nettó végleges pénzeszköz 
átadás/átvétel; +0,7 a Gazdasági Versenyhivatal által kiszabott bírság hatása. 

Korrekciók (adózás után) 2019 1H 2020 1H

Bankadó -15,4 -17,3
Törlesztési moratórium várható egyszeri
eredményhatása Magyarországon - -18,2

Akvizíciók hatása -3,5 -5,8

Egyéb -5,7 1,81

Összesen -24,7 -39,5

45%
45%

2019 1H 2020 1H

202,6

114,1

-44%



(milliárd forint) 19 1H 20 1H Y/Y 20 1H Y/Y Y/Y
árf. szűrt 20 1Q 20 2Q Q/Q

akvizíciók nélkül1

Korrigált konszolidált adózott eredmény 202,6 114,1 -44% 103,3 -49% -51% 31,8 82,2 158%

Társasági adó -25,3 -14,6 -42% -13,2 -47% -50% -4,0 -10,6 164%

Adózás előtti eredmény 227,9 128,7 -44% 116,5 -49% -51% 35,8 92,8 159%

Egyedi tételek összesen 5,6 1,2 -78% 1,2 -78% -78% 0,4 0,9 144%

Sajátrészvény-csere ügylet eredménye 5,6 1,2 -78% 1,2 -78% -78% 0,4 0,9 144%

Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 222,4 127,5 -43% 115,2 -48% -50% 35,5 92,0 159%

Működési eredmény egyedi tételek nélkül 232,9 258,2 11% 228,2 -1% -6% 127,2 131,0 3%

Összes bevétel egyedi tételek nélkül 499,0 568,1 14% 509,5 3% -1% 283,9 284,2 0%

Nettó kamateredmény 333,4 394,8 18% 350,5 6% 2% 200,3 194,5 -3%

Nettó díjak, jutalékok 124,0 135,8 9% 125,0 1% -2% 69,2 66,6 -4%

Nettó egyéb nem kamatjellegű 
eredmény egyedi tételek nélkül 41,6 37,5 -10% 34,0 -18% -20% 14,4 23,1 61%

Működési költségek -266,1 -309,9 16% -281,3 6% 3% -156,7 -153,2 -2%

Kockázati költségek összesen -10,6 -130,7 1135% -112,9 970% 877% -91,7 -39,1 -57%
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A féléves korrigált eredmény akvizíciók nélkül és árfolyamszűrten a felére esett, döntően az előretekintő céltartalékolás 
hatására. A második negyedévben q/q csökkentek a kockázati költségek, viszont az alapbanki bevételek is mérséklődtek

1 Az akvizíciók nélküli oszlopokban a 2020 1H eredménysorok és y/y változások nem tartalmazzák az albán OTP Bank
Albania, a montenegrói Podgoricka banka, a moldáv Mobiasbanca, a szerb OTP banka Srbija és a szlovén SKB Banka 
hozzájárulását.



2019 1H 2020 1H Y/Y 2020 1Q 2020 2Q Q/Q
milliárd forint milliárd forint

Korrigált konszolidált adózott eredmény 202,6 114,1 -44% 31,8 82,2 158%
OTP Core (Magyarország) 97,4 54,7 -44% 16,9 37,8 124%

DSK Csoport (Bulgária) 34,2 21,5 -37% 4,4 17,1 288%

OBH (Horvátország) 17,4 9,9 -43% 2,6 7,3 175%

OTP Bank Szerbia 3,0 3,7/0,11 22% 1,7 1,9 10%

SKB Bank (Szlovénia) - 3,2 0,1 3,2

OTP Bank Románia 3,6 1,1 -69% -0,9 2,0

OTP Bank Ukrajna 16,0 10,8 -33%/-42%2 6,7 4,1 -38%

OTP Bank Oroszország 13,9 -2,2 -3,6 1,3

CKB Csoport (Montenegró) 1,8 1,6/0,51 -12%/-71%1 -0,2 1,9

OBA (Albánia) 1,2 1,1 -5% 0,3 0,8 187%

Mobiasbanca (Moldova) - 1,7 0,5 1,3 169%

OBS (Szlovákia) 0,5 -1,6 -1,7 0,1

Merkantil (Magyarország) 3,3 2,7 -18% 1,8 0,9 -49%

OTP Alapkezelő (Magyarország) 1,7 1,6 -6% 0,1 1,5

Egyéb csoporttagok 8,5 4,1 -52% 3,1 0,9 -70%

Egyéb magyar csoporttagok 7,1 3,7 -48% 1,8 1,9 10%

Corporate Center 2,3 0,4 -84% 0,2 0,2 -20%
Egyéb külföldi leányvállalatok és kiszűrések -0,9 0,0 1,2 -1,2
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Az első félévben a megugró kockázati költségek hatására csak a szerb bank eredménye javult y/y; 2Q-ban a bankcsoport 
többségénél érdemben javult a profit

1 Akvizíció hatása nélkül.  
2 Saját devizában vett változás.



Fogyaszt.

Jelzálog

Corporate1

Összesen

Az első félév során a Csoport teljesítő hitelei 2%-kal nőttek. A magyar növekedés kiemelkedő, 8%-os mértékű volt, amit a 
fogyasztási hitelek, azon belül is elsősorban a babaváró hitelek húztak; a jelzálog- és corporate hitelbővülés elérte az 5%-ot

Teljesítő (Stage 1+2) hitelek árfolyamszűrt FÉLÉVES állományváltozása – 2020 1H

1 MKV+KNV+önkormányzati hitelek.
2 Személyi kölcsön állománynövekedés.

Negyedéves 
változás 

(mrd forint)
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OBA
(Albánia)

OBH
(Horváto.)

OBR
(Románia)

DSK
(Bulgária)

OBU
(Ukrajna)

OBSrb
(Szerbia)

CKB
(Monten.)

OBRu
(Oroszo.)

Core
(Magyaro.)

Konsz.

315 284 -56 94 86 -10 37 -19 -110 7 7 9 -13

2% 8% -2% 7% 7% -1% 5% -5% -17% 2% 5% 8% -3%

1% -1% -3% 11% -10% 1% -12% -16% -1% -1% 0% -4%

4% 5% 3% 4% 4% 0% 5% 4% 3% 18% 1%

3% 5% -6% 15% 7% 1% 6% -4% -25% 3% 6% 8% -8%

6% -4%

Jelzálog típusú

Mobias
(Moldova)

OBS
(Szlovákia)

Lakáshitel

20%
9%2

SKB
(Szlovénia)



Negyedéves összevetésben a Csoport teljesítő hitelei stabilan alakultak. Kiemelkedő ütemben, 8%-kal nőttek a hazai 
fogyasztási hitelek, míg a lakáshitelek q/q gyorsuló ütemben, 4%-kal bővültek

Teljesítő (Stage 1+2) hitelek árfolyamszűrt NEGYEDÉVES állományváltozása – 2020 2Q
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Fogyaszt.

Jelzálog

Corporate1

Összesen

Negyedéves 
változás 

(mrd forint)

OBA
(Albánia)

OBH
(Horváto.)

OBR
(Románia)

DSK
(Bulgária)

OBU
(Ukrajna)

OBSrb
(Szerbia)

CKB
(Monten.)

OBRu
(Oroszo.)

Core
(Magyaro.)

Konsz.

-6 98 -60 22 61 -40 16 -25 -89 2 3 -1 -1

0% 2% -3% 2% 5% -4% 2% -6% -14% 1% 2% 0% 0%

-1% -2% -4% 7% -3% -1% -11% -15% 0% -1% 0% -3%

2% 3% 1% 1% 2% 0% 2% 1% 2% 7% 2%

-1% -1% -5% 5% 5% -9% 3% -6% -12% 1% 3% -3% -2%

4% 0%

Mobias
(Moldova)

OBS
(Szlovákia)

8%
5%2

SKB
(Szlovénia)

1 MKV+KNV+önkormányzati hitelek.
2 Személyi kölcsön állománynövekedés.

Jelzálog típusúLakáshitel



A Csoport betéti bázisa 2019 végéhez képest 3%-kal emelkedett, ezen belül a magyar lakossági betétek 9%-kal nőttek 
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Corporate1

Lakossági

Összesen

1 Tartalmazza  a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket.

Betétek árfolyamszűrt FÉLÉVES állományváltozása – 2020 1H

3% 4% 2% -1% 8% 10% 2% 5% -15% -7% 3% 5% -6%

5% 9% 3% -2% 3% 9% 7% 8% -6% -5% 3% 8% -6%

0% -2% 1% 0% 13% 11% -2% 2% -30% -9% 2% 0% -6%

OBA
(Albánia)

OBH
(Horváto.)

OBR
(Románia)

DSK
(Bulgária)

OBU
(Ukrajna)

OBSrb
(Szerbia)

CKB
(Monten.)

OBRu
(Oroszo.)

Core
(Magyaro.)

Konsz. Mobias
(Moldova)

OBS
(Szlovákia)

SKB
(Szlovénia)

413 253 75 -21 77 92 12 20 -66 -24 5 9 -23

Betét – Nettó 
hitel különbség 

(mrd forint)
3.532 3.069 994 78 -292 164 -155 74 -97 -9 39 64 -26

Féléves változás 
(mrd forint)



A Csoport betéti bázisa q/q 2%-kal bővült, ezen belül a hazai lakossági betétek 6%-kal nőttek. Az orosz betétek csökkenése 
összhangban volt a hitelvolumenek visszaesésével
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Corporate1

Lakossági

Összesen

Betétek árfolyamszűrt NEGYEDÉVES állományváltozása – 2020 2Q

2% 2% 1% -1% 8% 4% 5% 2% -14% -3% 0% 4% 0%

3% 6% 2% 0% 3% 5% 4% 4% -5% -1% 2% 3% 0%

0% -1% -3% -4% 13% 3% 5% 1% -29% -6% -6% 7% -1%

OBA
(Albánia)

OBH
(Horváto.)

OBR
(Románia)

DSK
(Bulgária)

OBU
(Ukrajna)

OBSrb
(Szerbia)

CKB
(Monten.)

OBRu
(Oroszo.)

Core
(Magyaro.)

Konsz. Mobias
(Moldova)

OBS
(Szlovákia)

SKB
(Szlovénia)

286 165 18 -16 75 42 27 11 -62 -11 0 8 -1
Negyedéves 

változás 
(mrd forint)

1 Tartalmazza  a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket.
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A Stage 3 hitelek aránya kismértékben emelkedett a második negyedévben, miközben céltartalékkal való saját fedezettségük 
65,8%-ra nőtt

OTP Csoport - konszolidált Stage 3 hitelek aránya1 OTP Csoport - konszolidált Stage 3 hitelek fedezettsége1

20 1Q18 4Q 19 4Q19 1Q 19 2Q 19 3Q 20 2Q

8,6%
8,2%

7,7%
6,9%

5,9% 5,7% 5,9%

65,3%65,2%

20 1Q19 1Q18 4Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 20 2Q

66,8%

65,0%
65,8% 65,9% 65,8%

1 2018 4Q-ban POCI-val együtt, 2019 1Q-tól a POCI szétosztásra került a Stage kategóriák között.

Az OTP által korábban használt nemteljesítő hitel kategória, a 90 napon túl késedelmes hitelek (DPD90+) aránya helyébe az IFRS 9 
bevezetésével az ún. Stage 3 hitelek aránya kerül. 

A DPD90+ kategória a Stage 3 részhalmaza, 2020 1H értéke csoportszinten 4,4% volt. 



12

A hazai lakáshitel folyósítások 2Q-ban is növekedni tudtak. Az OTP trendszerűen javuló piaci részesedéssel 
rendelkezik a jelzáloghitel kihelyezések, valamint a lakossági megtakarítások terén isOTP CORE

Az OTP-n keresztül folyósított vissza nem térítendő CSOK 
támogatás összege (milliárd forint)

4

33 39 40

74

40

201615 4Q 2017 2018 2020 1H2019

Jelzáloghitel folyósítások változása

3%2020 2Q q/q változás

Piaci részesedés a jelzáloghitel szerződéses összegekből

2011 2017 2018 2020 
1Q

31,4%
26,9%28,9% 30,8% 29,0% 29,3% 27,7%

33,4%

2012

32,8%
29,1%

2013 2014 20192015 2016 2020 
2Q

25,6%

27%2020 1H y/y változás

1 A bemutatott részvételi arány nem tükrözi pontosan a tényleges részvételi hajlandóságot, mert a hiteleken belül 
vannak olyan portfólióelemek amik jogszabályilag nem jogosultak a moratóriumban való részvételre.

A moratóriumban résztvevő lakossági hitelek július elején:
Állomány: 1.242 milliárd forint
53% az OTP Core összes bruttó lakossági hitele arányában1

Piaci részesedés a személyi kölcsön folyósításokból

38,3%37,9%
35,4%

2015 2016 2017 2018 2019

36,0%

2020 
1Q

2020 
2Q

38,3% 38,9%
35,0%

OTP Csoport piaci részesedése a lakossági megtakarításokból

30,7%

20162011 20132012 2014

29,8%

20182017 2019 2020 
május

27,0% 27,2%

2015

28,7%
31,1% 32,0% 32,2% 32,2%

27,9%

Teljesítő (DPD0-90) személyi kölcsön állomány változása 
(árfolyamszűrt)

5%Negyedéves változás

19%Éves változás



Az OTP Bank továbbra is kiemelkedő érdeklődést tapasztalt a babaváró hitel iránt: a program indulása óta 
megkötött szerződések összege elérte a 341 milliárd forintot, a Bank piaci részesedése továbbra is 40% feletti
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Babaváró hitel

OTP CORE

19 3Q 20 1Q19 4Q

19,7

20 2Q

19,7 19,719,713
9 8 6

20 2Q20 1Q19 3Q 19 4Q

Átlagos futamidő
(év)

Átlagos igényelt összeg
(millió forint)

Megkötött szerződések száma
(ezer darab)

19 4Q

9,5

19 3Q

9,5

20 2Q20 1Q

9,5 9,5

279

191 171

19 3Q 19 4Q 20 1Q 20 2Q

0

Szerződéses összeg
(milliárd forint)

Piac1 OTP Bank

44,4%19 3Q

19 4Q

20 2Q

20 1Q

0,0%

44,4%

42,3%

1 MNB statisztika alapján.

Az OTP Bank szerződéses összegből 
számított piaci részesedése

124

85
72

59

19 3Q 19 4Q 20 1Q 20 2Q

n.a.
n.a.
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Az OTP a mikro- és kisvállalati szegmensben 2020 folyamán 12%-kal növelte hiteleit, míg a közép- és 
nagyvállalati hitelek idén 2%-kal nőttek. Az OTP vállalati hitelpiaci részesedése stabilan 15% feletti

OTP Csoport1 részesedése a magyar vállalatoknak 
nyújtott hitelek állományából

1 Az OTP Bank, OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarék és a Merkantil Bank összesített piaci részesedése. 2016-ig 
az MNB Felügyeleti Mérleg, 2017-től a Monetáris statisztika alapján. 2 A bemutatott részvételi arány nem tükrözi pontosan a 
tényleges részvételi hajlandóságot, mert a hiteleken belül vannak olyan portfólióelemek amik jogszabályilag nem jogosultak a 
moratóriumban való részvételre. 3 Az NHP Fix programot az MNB május 25-én beolvasztotta az NHP Hajrába.

1H 
2020

20172015201320122011 2014 2016

13,9%

2018 2019

9,1%
10,6%

12,4% 13,0% 13,8%
14,7% 14,6%

15,7% 15,4%

Mikro- és kisvállalkozói teljesítő hitelállomány változása 
(DPD0-90, árfolyamkorrigált)

14%
11% 13%

24%

14% 12%

2020 1H2015 20192016 2017 2018

-3%

13%
19%

26%
18%

2%

2015 20172016 2018 2019 2020 1H

Közép- és nagyvállalati teljesítő hitelállomány változása 
(DPD0-90, árfolyamkorrigált)

Az NHP Fix és NHP Hajrá keretében szerződött összegek 
és piaci részesedések (milliárd forint)

336

40

Piac OTP

OTP CORE

YTD

YTD

123

28

Piac OTP

NHP Fix3

2019 – 2020.05.25.
NHP Hajrá

2020.04.06. – 2020.06.30.

12% 23%

A moratóriumban résztvevő vállalati hitelek július elején:
Állomány: 586 milliárd forint
31% az OTP Core MSE+corporate hitelei arányában2
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Jelen prezentáció olyan kijelentéseket tartalmaz, vagy tartalmazhat, amelyek jövőbeni kijelentések. Ezek a jövőbeni kijelentések az előretekintő terminológia
használatával azonosíthatóak, vagy ezen kijelentések ellentéteivel, mint például „tervek”, „várakozások”, „el nem várt”, „elvárt”, „folytatólagos”, „feltételezve”,
„hatálya alá tartozik”, „költségvetés”, „ütemezett”, „becsülni”, „célozza”, „előre jelez”, „kockáztat”, „szándékozik”, „pozícionált” „jósol”, „előlegez” „meg nem
előlegez, „vél”, vagy ezen szavak kombinációi vagy összehasonlító terminológiái és kifejezései vagy olyan állítások, amelyek szerint bizonyos tevékenységek,
események vagy eredmények megtételre, elérésre kerülhetnek, kerülhetnének, kerülnek vagy felmerülhetnek, felmerülhetnének, illetve felmerülnek. Az ilyen
kijelentések teljes egészükben a jövőbeli elvárásokkal járó kockázatokat és bizonytalanságokat fejezik ki. A jövőre vonatkozó kimutatások nem a történeti
tényeken alapulnak, hanem jövőbeni eseményekről, műveletek eredményeiről, kilátásokról, pénzügyi helyzetekről és stratégiai megbeszélésekről szóló aktuális
előrejelzésen, várakozáson, hiedelmen, megítélésen, terven, célján, törekvésen és előrejelzésen.
Természetüknél fogva a jövőre vonatkozó kijelentések tartalmaznak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalanságokat, többségükre pedig az OTP Bank
nem bír befolyással. A jövőre vonatkozó kijelentések nem garantálják a jövőbeni teljesítőképességet és elképzelhető, hogy gyakran lényegesen különböznek a
tényleges eredményektől. Sem az OTP Bank, sem a leányvállalatai, illetve igazgatói, tisztségviselői vagy tanácsadói nem nyújtanak semmilyen álláspontot,
biztosítékot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy kifejezetten vagy hallgatólagosan a jelen prezentációban felmerülő jövőbeni kijelentések valóban
bekövetkeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen jövőre vonatkozó és a prezentáció idején érvényes kijelentésekre ne támaszkodjon indokolatlanul. A jogi vagy
szabályozási kötelezettségeknek megfelelően az OTP Bank nem vállal kötelezettséget és az OTP Bank a leányvállalataival együtt kifejezetten elutasít minden
olyan jellegű szándékot, kötelezettséget vagy kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy frissítsen vagy felülvizsgáljon bármely jövőre vonatkozó kijelentést
új információk, jövőbeni események vagy egyéb más ok hatására. Ez a prezentáció semmilyen körülmények között nem jelentheti azt, hogy az OTP Bank üzleti
vagy ügyviteli rendje nem változik a prezentációt követően, illetve az itt megadott információk helyesek a prezentációt követő bármely időpontban.
A prezentáció nem jelent semmilyen, értékpapír adásvételére vagy jegyzésére vonatkozó ajánlatot. A prezentáció elkészítése nem jelent értékpapírokra
vonatkozó ajánlást.
Jelen prezentáció más joghatóság alatti terjesztését jog(szabály) korlátozhatja, illetve azoknak a személyeknek, akiknek a birtokába kerül jelen prezentáció,
meg kell ismerniük az erre vonatkozó korlátozásokat és figyelemmel kell kísérelniük azokat. Ezen korlátozások be nem tartása más államok jogszabályainak
megsértését jelentheti.
A jelen prezentációban szereplő információk a prezentáció időpontjára irányadóak, illetve vonatkoztathatók és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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