Az OTP Bank Nyrt. irányelvei a nyilvánosságra hozatalról
1.
Az OTP Bank Nyrt. nyilvánosan működő gazdasági társaság. Az OTP Bank Nyrt.
törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsde "A" kategóriájában jegyzik, a törzsrészvényeket képviselő
külföldön forgalmazott globális letéti jegyeket (GDRs) a Luxembourgi Értéktőzsde jegyzi. A Regulation
S GDR-ok forgalomban vannak a londoni SEAQ International-en. A Rule 144A GDR-okkal a PORTAL
rendszeren kereskednek. Az OTP GDR-ek letétkezelő bankja a Bank of New York, letétőrzője az OTP
Bank Nyrt.
2.
Az OTP Bank Nyrt. elsődleges célja a naprakész, megbízható és széles körű tájékoztatás mind
a befektetőknek mind az OTP Bank Nyrt.-t követő elemzőknek. A OTP Bank Nyrt. működésével,
stratégiájával, eredményeivel kapcsolatban a nyilvánosság igényt tart a gyors és megkülönböztetéstől
mentes információszolgáltatásra.
3.
A OTP Bank Nyrt. a nyilvánosság alatt a mindenkori befektetők – amelyek lehetnek hazai és
külföldi intézményi befektetők és magánszemélyek – és elemzők körét, valamint felügyeleti és
érdekképviseleti szerveket, továbbá a médiát érti.
4.
A nyilvánosságra hozatal során a befektetők számára mindazon információkat eljuttatja, melyek
az OTP Bank Nyrt. részvényeinek értékét vagy hozamát, illetve mint kibocsátó megítélését közvetlenül
vagy közvetve érinthetik. Ezek például:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

a társaság célkitűzései (éves jelentés);
a társaság tevékenységének, gazdálkodásának eredménye (pénzügyi jelentések);
a társaság testületi, illetve menedzsment tagjainak megválasztásával, kinevezésével
kapcsolatos elvek; valamint a testületi és menedzsment tagok díjazásának,
kompenzációjának elvei (Javadalmazási Irányelvek);
a társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a társaság
kockázatkezelési elvei (Nyilvánosságra hozatali Szabályzat);
társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete (FT jelentés);
tulajdonosi struktúra (pénzügyi jelentések).

5.
Mindezen elkötelezettségét az Európai Unió tőkepiacában részt vevő szereplőként, a
transzparencia irányelvének szellemében valósítja meg.
6.
Az OTP Bank Nyrt. közzétételi alapelve, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, a
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes
szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletében, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és
Forgalombantartási Szabályzatában, valamint a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási
Ajánlásaiban előírt tartalommal és módon tájékoztatja a befektetőket és érintetteket.
7.
Az OTP Bank Nyrt. rendelkezik az adatszolgáltatatási kötelezettségekre vonatkozó belső
szabályozással, amely átfogóan rendelkezik a nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségekből fakadó, a társaságra vonatkozó feladatok végrehajtásáról. A szabályok részletesen
tartalmazzák a nyilvánosságra hozatal jogszabályban rögzített eseteit, amelyek a társaságnál, mint
kibocsátónál előfordulhatnak.
8.

Az Igazgatóság évente egyszer felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

9.
A minősítéssel bíró, közzétételre szánt információ tartalmi szerkesztését az OTP Bank Nyrt.-nél
alkalmazott belső szabályozás szerint az arra állandóan vagy esetileg megbízott munkatársak végzik.

10. A folyamatos adatszolgáltatások, a rendkívüli bejelentési kötelezettségek, valamint egyéb
közlemények esetén a OTP Bank Nyrt. az alábbiakban felsorolt közzétételi helyeket használja
egyidejűleg:
(a) a Budapest Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu)
(b) a PSZAF által működtetett információtárolási rendszer (www.kozzetetelek.hu)
(c) az OTP Bank Nyrt. honlapja (www.otpbank.hu)
11. A fentieken túl a társaság egyidejűleg elektronikusan elküldi az információt egy, a befektetők
számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.
12. A OTP Bank Nyrt. ugyanazt a szabályozott információt jelenteti meg a BÉT és a saját honlapján,
illetve továbbítja az információtárolási rendszer számára és a média részére.
13. Az OTP Bank Nyrt. által üzemeltetett honlapon, a ’Befektetői kapcsolatok’ menüpont alatt
elérhetőek az OTP Bank Nyrt. által megjelentetett közlemények, pénzügyi jelentések, beszámolók,
illetve egyéb hasznos információk.
14. A OTP Bank Nyrt. a közzétételétől számított 5 évig biztosítja honlapján az információkhoz
történő hozzáférést, az információk tárolását.

