Az OTP Bank Nyrt.
2017/2018. évi
200.000.000.000 Forint
Keretösszegű Kötvényprogramja
Összevont Alaptájékoztatójának
9. 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. március 23.

Az Alaptájékoztató 9. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2018. április 4-én kelt
H-KE-III-137/2018. 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. 2017/2018. évi 200.000.000.000 (kétszázmilliárd) forint keretösszegű
Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar
Nemzeti Bank a 2017. augusztus 9-én kelt H-KE-III-598/2017. számú határozatával engedélyezte, a
mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2018. március 19-én az alábbi közzétételt jelentette meg:
„Rendkívüli tájékoztatás” – 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 5.1.4. A Kibocsátót érintő közelmúltbeli
események, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják a Kibocsátó fizetőképességének
értékelését című pontjának a vonatkozó részei az alábbiról:

„Az OTP Bank romániai leánybankja, az OTP Bank Romania S.A. adásvételi megállapodást írt alá a
National Bank of Greece S.A. tulajdonában álló romániai Banca Romaneasca S.A.-ban fennálló
99,28%-os tulajdonrész és a National Bank of Greece S.A. más leányvállalataihoz tartozó egyéb
romániai kitettségek megvásárlásáról.
A Banca Romaneasca S.A. a román bankszektor 14. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a
lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Csoport
romániai piaci részesedése mintegy 4 százalékra nő, ezzel a 8. legnagyobb szereplővé válik az
országban.
A tranzakció pénzügyi zárására a 2018-as év elejéig kerül sor.
Az OTP Bank 2004 óta van jelen Romániában, a legutóbbi akvizíció 2015-ben zárult le a Millennium
Bank Romániával.”
az alábbira változnak:
„Az OTP Bank romániai leánybankja, az OTP Bank Romania S.A. 2017. július 26-án adásvételi
megállapodást írt alá a National Bank of Greece S.A. tulajdonában álló romániai Banca Romaneasca
S.A.-ban fennálló 99,28%-os tulajdonrész és a National Bank of Greece S.A. más leányvállalataihoz
tartozó egyéb romániai kitettségek megvásárlásáról.
A Román Nemzeti Bank 2018. március 14-én vezetői levélben értesítette az OTP Bank romániai
leánybankját arról, hogy nem hagyta jóvá a National Bank of Greece S.A. tulajdonában álló romániai
Banca Romaneasca S.A.-ban fennálló 99,28%-os tulajdonrész, valamint a National Bank of Greece S.A.
más leányvállalataihoz tartozó egyéb romániai kitettségek OTP Bank Romania S.A. általi
megvásárlását. Jelenleg a felügyeleti levél tartalmának jogi vizsgálata folyik, a fellebbezés határideje
2018. március 29. Mindazonáltal az OTP Bank menedzsmentje továbbra is elkötelezett romániai
jelenlétének organikus, illetve akvizíció révén történő további erősítése iránt. Ezzel párhuzamosan az
OTP Bank folytatja akvizíciós stratégiáját a közép- és kelet-európai régióban és az organikus növekedés
biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét a menedzsment jelentős részben további
értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni.
Az OTP Bank 2004 óta van jelen Romániában, a legutóbbi akvizíció 2015-ben zárult le a Millennium
Bank Romániával.”
Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány 5.1.4. A Kibocsátót érintő közelmúltbeli események,
amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják a Kibocsátó fizetőképességének értékelését című
pontjának egyéb részei változatlanok.
(ii)

az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány 5.2.1. A legutóbb közzétett pénzügyi
beszámolók óta végrehajtott főbb befektetések bemutatása című pontja az alábbi új
bekezdéssel egészül ki:
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„A Román Nemzeti Bank 2018. március 14-én vezetői levélben értesítette az OTP Bank romániai
leánybankját arról, hogy nem hagyta jóvá a National Bank of Greece S.A. tulajdonában álló romániai
Banca Romaneasca S.A.-ban fennálló 99,28%-os tulajdonrész, valamint a National Bank of Greece S.A.
más leányvállalataihoz tartozó egyéb romániai kitettségek OTP Bank Romania S.A. általi
megvásárlását. Jelenleg a felügyeleti levél tartalmának jogi vizsgálata folyik, a fellebbezés határideje
2018. március 29.”
(iii)

az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet 7.2. Az OTP Csoport és a Kibocsátó
OTP Csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása című pontja az alábbi új bekezdéssel
egészül ki:

„A Román Nemzeti Bank 2018. március 14-én vezetői levélben értesítette az OTP Bank romániai
leánybankját arról, hogy nem hagyta jóvá a National Bank of Greece S.A. tulajdonában álló romániai
Banca Romaneasca S.A.-ban fennálló 99,28%-os tulajdonrész, valamint a National Bank of Greece S.A.
más leányvállalataihoz tartozó egyéb romániai kitettségek OTP Bank Romania S.A. általi
megvásárlását. Jelenleg a felügyeleti levél tartalmának jogi vizsgálata folyik, a fellebbezés határideje
2018. március 29. Mindazonáltal az OTP Bank menedzsmentje továbbra is elkötelezett romániai
jelenlétének organikus, illetve akvizíció révén történő további erősítése iránt. Ezzel párhuzamosan az
OTP Bank folytatja akvizíciós stratégiáját a közép- és kelet-európai régióban és az organikus növekedés
biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét a menedzsment jelentős részben további
értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni.”
Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.
FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Az Alaptájékoztató 9. 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 9. 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. március 23.

OTP Bank Nyrt.
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