
1. Kiegészítés

Az OTP Bank Nyrt. 

2007/2008. évi

100.000.000.000 Forint  

Keretösszeg  Kötvényprogram 

Alaptájékoztatójához

Budapest, 2007. Augusztus 30. 

Engedély száma,  PSZAF PSZÁF E-III/10.350-1/2007. 
Kelte: Budapest, 2007. szeptember 7.



A PSZÁF 2007. Augusztus 1-i dátummal meghozott PSZÁF E-III/10.350-1/2007. számú 
határozatával engedélyezte az OTP Bank Nyrt. 2007/2008 évi 100.000.000.000,-Ft azaz százmilliárd 
forint keretösszeg  Kötvényprogramhoz készített Alaptájékoztató és Hirdetmény közzétételét. 

Tekintettel arra, hogy az  OTP Bank Nyrt. a Tpt. 52. paragrafusának megfelel en 2007. Augusztus 14-
én közzé tette a 2007. els  féléves T zsdei Gyorsjelentését, a dokumentum közzétételével az 
Alaptájékoztató 92. oldalán található XVII. HIVATKOZÁSSAL BEÉPITETT 
DOKUMENTUMOK fejezete az alábbiakra módosul:  

XVII. HIVATKOZÁSSAL BEÉPITETT DOKUMENTUMOK 

A következ , az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen 
Alaptájékoztató közzétételével megegyez  id pontban közzétett dokumentumok, vagy a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletéhez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képez
dokumentumoknak tekintend k.

1) Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya  

2) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.   
Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
konszolidált beszámoló a 2005. december 31-ével zárult évr l; (A Beszámoló tartalmazza a 
Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2005. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen 
id ponttal végz d  évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajátt ke változás 
kimutatást, cash flow kimutatást,  valamint a jelent s számviteli politikák összefoglalását, és 
egyéb magyarázó megjegyzéseket.)   

3) OTP Bank Nyrt.  
Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
konszolidált beszámoló, 2006. december 31. (A Beszámoló tartalmazza a Független 
Könyvvizsgálói Jelentést, a 2006. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen id ponttal
végz d  évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajátt ke változás kimutatást, cash 
flow kimutatást,  valamint a jelent s számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó 
megjegyzéseket.)   

4) OTP Bank Nyrt. 
2007. els  negyedéves T zsdei Gyorsjelentése, 2007. május 15; 

5) OTP Bank Nyrt. 
2007. els  féléves T zsdei Gyorsjelentése, 2007. augusztus 14.  

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhet k.

Egyéb tekintetben a hivatkozott Alaptájékoztató nem változott.






