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Általános cégadatok
AZ OTP BANK RT. SZÉKHELYE:

1051 Budapest, Nádor utca 16. · Telefon: (1) 353- 1444

·

Fax: (1) 312-6858

Az OTP Bank Rt.
A Bank alaptôkéje 2002. december 31-én 28.000.001.000 forint volt, amely 280.000.000 db, egyenként 100 forint névértékû
törzsrészvényre, valamint 1 db 1.000 forint névértékû szavazatelsôbbségi részvényre oszlott. (2002. március 11-én lezárult a
Bank részvényeinek dematerializációja, valamint ettôl az idôponttól megtörtént az 1.000 forint névértékû OTP törzsrészvények
felosztása egyenként 10 darab 100 forint névértékû OTP törzsrészvényre.)

Tulajdonosi struktúra 2002. december 31-én

Hazai tulajdon

Külföldi tulajdon

Tulajdonos

Tulajdon a jegyzett tôke %-ában
(tulajdoni hányad)

Állami tulajdon
Államháztartás részét képezô tulajdonos
Vezetôk és alkalmazottak
OTP Bank Rt.
Egyéb hazai befektetôk
Hazai tulajdon összesen
Külföldi befektetôk

1 db szavazatelsôbbségi részvény
0,2%
2,8%
5,5%
10,7%
19,2%
80,8%

Összesen

100,0%

Osztalék
Az OTP Bank Rt. 2003. április 25-i Közgyûlése úgy határozott, hogy a 2002. üzleti év eredménye után a törzsrészvényekre
nem fizet osztalékot.

Tôzsdei jegyzés
Az OTP Bank Rt. törzsrészvényeit a Budapesti Értéktôzsdén „A” kategóriában jegyzik, a törzsrészvényeket képviselô külföldön
forgalmazott globális letéti jegyeket (GDRs) a Luxemburgi Értéktôzsde jegyzi. (1 GDR 2 törzsrészvényt jelent.) A Regulation
S GDR-ok forgalomban vannak a londoni SEAQ International-en. A Rule 144A GDR-okkal a PORTAL rendszerben kereskednek.
Az OTP GDR-ok letétkezelô bankja a Bank of New York, letétôrzôje az OTP Bank Rt. (Az OTP Bank részvényeinek tôzsdei jele:
OTP, Reuters: OTP.BU)
A részvényekre és az osztalékra vonatkozó kérdésekkel, valamint a Közgyûlésen hozott határozatokkal kapcsolatban a magánrészvényesek az OTP Bank Rt. Titkárságához fordulhatnak. Telefon: (1) 312-5085
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A közgyûlésen való részvétel és szavazati jog
A részvényesek a Közgyûlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a Közgyûlésen a
részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselôje jár el (pl.: igazgató, ügyvezetô, polgármester), a képviseleti jogosultságot
igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyûlés helyszínén kell
bemutatni.
A meghatalmazást a Közgyûlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen a megjelölt idôpontig kell átadni.
Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok
hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Errôl részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti
szervek adnak.
A Közgyûlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
– a névre szóló részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
– a részvényes részvénytulajdonához kapcsolódó szavazati joga nem sérti a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely
körülményt a Társaság a KELER Rt.-tôl a tulajdonosi megfeleltetésrôl kapott értesítést követôen ellenôrzéssel állapít meg;
– a Magyar Állam javára kibocsátott szavazatelsôbbségi részvénnyel tulajdonosi jogot gyakorló szervezet közgyûlési
részvételére és szavazati jogának gyakorlására az általános szabályok irányadóak azzal, hogy az OTP Bank Rt. Alapszabályában meghatározott bizonyos kérdések esetében a határozat elfogadásához a szavazatelsôbbségi részvény tulajdonosának az egyetértése is szükséges;
– a GDR tulajdonosok közgyûlési részvételének és szavazati joguk gyakorlásának szabályait a Bank of New York és az
OTP Bank Rt. között létrejött Letéti Megállapodás tartalmazza.

Befektetôi kapcsolatok
Az OTP Bank Rt. intézményi részvényesei a Bankkal kapcsolatos tájékoztatásért az alábbi címhez fordulhatnak:
OTP Bank Rt. Befektetôi Kapcsolatok
1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: (1) 269-1693 Fax: (1) 331-6312
e-mail: investor.relations@otpbank.hu

Hirdetmények
Az OTP Bank Rt. a társasági eseményekkel kapcsolatos, illetve a 2001. évi CXX. törvényben elôírt tájékoztatási
kötelezettségének a Magyar Tôkepiacban és a Budapesti Értéktôzsde honlapján (www.bet.hu) tesz eleget.

Internet
A Bank honlapja megtalálható a www.otpbank.hu címen.
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A Bank, mint felelôs társadalmi szereplô kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szakmai sikerei mellett – lehetôségeivel
összhangban – segítse a köz érdekeit szolgáló tevékenységeket, eseményeket, illetve anyagi eszközeivel hozzájáruljon
társadalmilag fontos célok megvalósításához.

Az OTP Bank az egészségért
A Bank társadalmi szerepvállalásában a fô hangsúlyt a gyermekegészségügy támogatása kapta 2002-ben is. A Nemzetközi
Gyermekmentô Szolgálattal, amely évente több mint tízezer magyar és külföldi gyermek egészségérôl és megsegítésérôl
gondoskodik, 1994 óta szoros együttmûködés alakult ki. A szervezet célja a fizikailag vagy értelmileg sérült, illetve szociális
okok miatt rászoruló gyermekek felkarolása. Ennek a célnak a teljesítése érdekében a Bank folytatta – a tradíciónak tekinthetô – adománygyûjtését a bankfiókjaiban elhelyezett pénzgyûjtô szekrényekben, illetve az adománygyûjtés segítése
érdekében létrehozott Magyarországon egyedülálló, egyszerûsített bankszámlán is. Az így összegyûjtött pénzösszeget a
Gyermekmentô Szolgálattal közösen beteg gyermekek gyógykezelésére, jótékonysági akciókra fordították. A Bank továbbá
mozgó fogászati rendelô üzemeltetésével, ajándékok felajánlásával, televíziós jótékonysági felhívások és jótékonysági
koncertek támogatásával segíti a rászoruló gyermekek életkörülményeinek, életesélyeinek javítását.
A 2002-ben megalapított OTP Egészségpénztár úttörô szerepet vállal az egészség megôrzésében. Tagjainak segítséget nyújt az
egészséges életmód kialakításához, a rendszeres szûrôvizsgálatok elvégzéséhez, illetve támogatást nyújt a gyógykezelésekhez,
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásához.
Mivel az OTP Bank gondot fordít a munkavállalói egészségének megôrzésére, dolgozóinak egészségpénztári tagságát tagdíjkiegészítéssel is támogatja.

Az OTP Bank a magyar kultúra támogatója
Az OTP Bank fontos célnak tekinti, hogy a regionális vagy országos szinten megfogalmazódó társadalmi és kulturális
igényekre válaszolva támogassa a közösségi értékek megteremtését és a meglévôk fejlesztését. A kulturális értékek megôrzéséhez a vidéken zajló rangos színházi fesztiválok (pl.: Esztergomi Nyári Fesztivál), városi kulturális napok (pl.: Pécsi Napok,
falunapok), igényes zenei rendezvények (pl.: LGT Fesztivál, Sztevanovity Zorán koncertjei), színházi elôadások
(pl.: Petôfi Színház, Vörösmarty Színház) megrendezésének támogatásával járult hozzá.

Az OTP Bank a sportért
Az OTP Bank számos rangos nemzetközi és hazai sportesemény megvalósulását segítette 2002-ben is (pl.: Tornász VB,
Országos Röplabda Fesztivál, OTP Bank Golf Kupa), és több sportklub támogatását vállalta fel (pl.: Újpest FC,
Fotex Veszprém), amellyel a nemzeti sportélet eredményességének a javításához kívánt hozzájárulni.
A Bank a nemzetközi sportversenyeknek és nagyszabású kulturális eseményeknek egyaránt otthont adó, a közelmúltban
átadott Budapest Sportarénának is Kiemelt Partnere.
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Az OTP Bank az oktatásért
Az OTP Bank 2002-ben a felsôoktatási intézmények számára nyújtott szakképzési hozzájárulások folyósításával próbálta
segíteni az oktatás színvonalának emelését. A kiemelkedô tudományos munkát végzô és a kétévente megrendezésre kerülô
Országos Tudományos Diákköri Konferencián Pro Scientia Aranyérmet elnyerô fiataloknak pedig a Bank Fáy András
Alapítványának kutatási ösztöndíjával kívánt esélyt teremteni kiemelkedô teljesítményük és tehetségük további fejlesztésére.

Az OTP Bank az ügyfelekért
Az OTP Bank – a kialakult hagyomány szerint – immár több évtizede október utolsó munkanapján országszerte megrendezi a
Takarékossági Világnapot a kapcsolatok erôsítése céljából. Ebbôl az alkalomból egy-egy színvonalas, zártkörû rendezvény
keretében köszönti kiemelt partnereit, legfontosabb ügyfeleit, és Fáy András díj adományozásával honorálja a partnerek
– együttmûködésben kiemelkedô szerepet játszó – munkatársainak erôfeszítéseit.
A Bank – az ügyfelek mellett – rendkívül fontosnak tartja a munkatársak elismerését, megbecsülését is, aminek
kifejezéseképpen minden évben – a Takarékossági Világnapon – Fáy András díjjal, az „OTP Bankért” kitüntetéssel, illetve
címadományozással jutalmazza a kiemelkedô teljesítményt nyújtó munkatársakat.
A Bank súlyának, tevékenységének, támogatói és tanácsadói szerepének elismertségét jelenti a helyi civil- és egyéb
szervezetekkel való hagyományosan szoros együttmûködés, jó kapcsolat (rendôrség, tûzoltóság, iskolák, önkormányzatok stb.).

Az OTP Bank a környezetvédelemért
A legnagyobb magyar pénzintézet tevékenysége során nagy figyelmet szentel a környezeti szempontok érvényesítésének. A
Bank számos környezetvédelmi projektet támogatott, és segítette az önkormányzatokat környezetvédelmi feladataik
teljesítésében is.
A Bank a környezetvédelemért a papír újrahasznosításával járul hozzá a társadalom környezetvédelmi programjainak
megvalósulásához. Terveiben szerepel nemcsak a szelektív hulladékgyûjtés ösztönzése a dolgozók körében, hanem a
papírmentes iroda megteremtése is.

147

Foto styling: Hamu és Gyémánt Magazin
Kiadó: OTP Bank Rt.  Felelôs kiadó: Befektetôi Kapcsolatok

Készült az Artemis Kft. gondozásában, 2003-ban
Grafika & Fotó: Ivory Tower  Szabó Ádám, Szalontai Ábel

