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Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

CDr.    sányi Sándor
elnök-vezérigazgató

OTP Bank Rt.

BDr.    író Tibor

tanszékvezetô
Budapesti Gazdasági Fôiskola

Baumstark Mihály

elnök-vezérigazgató
Villányi Borászat Rt.

SDr.    péder Zoltán

alelnök, vezérigazgató-helyettes
OTP Bank Rt. Braun Péter

villamosmérnök

KDr.    ocsis István

általános igazgató
ÉMÁSZ Rt.

Lenk Géza *

vezérigazgató-helyettes
OTP Bank Rt.

Lantos Csaba *

vezérigazgató-helyettes
OTP Bank Rt. UDr.    tassy László *

elnök-vezérigazgató
OTP Garancia Biztosító Rt.

HDr.    orváth Judit **
jogász

VDr.    örös József

egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

** 2001. április 25-tôl

** 2001. április 25-ig
Endrő                di György

vezérigazgató-helyettes
OTP Bank Rt.
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Az OTP Bank Rt. Felügyelô Bizottsága

Gyulayné Zsakó Zsófia
ügyvezetô igazgató

OTP Bank Rt. Banküzemgazdasági Igazgatóság 

NDr.    agy Gábor
kodifikációs munkacsoport vezetô

Pénzügyminisztérium Számviteli Fôosztály

Tolnay Tibor
elnök-vezérigazgató
Magyar Építôk Rt.

Vécsei Klára
ügyvezetô igazgatóhelyettes

OTP Bank Rt. Észak-Magyarországi Régió

HDr.    orváth Gábor
ügyvéd

ZDr.    imányi Tibor
közgazdász
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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 2000. december 31-én 28.000.001.000 Ft, amely 28.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékû részvényre
oszlik.

Tulajdonosi struktúra 2000. december 31-én

Tulajdonos Tulajdon a jegyzett tôke %-ában

(tulajdoni hányad)

Összesen 100,0%

Osztalék

Az OTP Bank Rt. 2001. április 25-i Közgyûlése a 2000. üzleti év eredménye után a Bank részvényeire 20% osztalék kifize-
tésérôl határozott.

A részvények után járó osztalék kifizetésének feltételei:
– a részvényes részvénytulajdona ne sértse a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

rendelkezéseit;
– a részvény tulajdonosa az OTP Bank Rt. részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
– a részvényes birtokában lévô részvény esetén a kifizetô helyen megtörténjen a részvény bemutatása, a részvényes  azonosítása,

a részvénykönyv ellenôrzése és az osztalékszelvény átadása;
– a letétkezelô útján, de a KELER Rt.-nél letétben lévô részvények esetén a KELER Rt. által, míg letétkezelônél letétben

lévô részvények esetén a letétkezelô által megküldött, a részvényes azonosítására alkalmas adatok az OTP Bank Rt.
rendelkezésére álljanak. Az osztalékszelvények a letétkezelôtôl, illetve a KELER Rt.-tôl történt megérkezése, a részvény-
könyvi bejegyzés és a részvénykönyv ellenôrzése után az OTP Bank Rt. az osztalékot a letétkezelôhöz, vagy ha a
részvényes a letétkezelô útján úgy rendelkezett, a részvényes bankszámlájára utalja át.

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. A Regulation S GDR-ok
forgalomban vannak a londoni SEAQ International-en. A Rule 144A GDR-okkal a PORTAL rendszerben kereskednek. Az
OTP GDR-ek letétkezelô bankja a Bank of New York, letétôrzôje az OTP Bank Rt. (Az OTP Bank részvényeinek tôzsdei jele:
OTP, Reuters: OTP.BU). A Bank névre szóló elsôbbségi részvényeit a BÉT-en a „B” kategóriás részvények között jegyzik
(tôzsdei jele: OTPELS).

Hazai tulajdon

Külföldi tulajdon 

Állami tulajdon
ÁPV Rt.
Helyi önkormányzatok
Vezetôk és alkalmazottak
OTP Bank Rt.
Egyéb hazai befektetôk
Hazai tulajdon összesen
Külföldi befektetôk

1 db szavazatelsôbbségi részvény 
0,2%
0,7%
4,1%
2,9%

50,1%
58,0%
42,0%
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Osztalék kifizetési helyek

A belföldön forgalomban lévô részvények után járó osztalék kifizetését az OTP Bank Rt. osztalékfizetésre kijelölt fiókjai
végzik. A GDR tulajdonosok számára történô osztalékfizetés a Bank of New York-on keresztül történik.

Az osztalék kifizetésének kezdô idôpontja: 2001. június 18.

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

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, és egy példányát a részvények letétbe
helyezésével együtt – illetve azon részvények esetében, ahol letétbe helyezés nem szükséges, a többi részvényesek részére a
letétbe helyezésre nyitva álló idôtartamban, a Közgyûlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen – át kell adni.

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 a Közgyûlés elôtt, legkésôbb a Közgyûlést megelôzô ötödik munkanap során részvényeit átvételi elismervény 

ellenében letétbe helyezze. Külföldi részvényes esetén a részvény helyett elegendô a részvényes letéteményeseként eljáró 
belföldi hitelintézet által kiállított letéti igazolás letétbe helyezése. Nem szükséges a részvényt vagy a letéti igazolást 
letétbe helyezni akkor, ha a részvény letétbehelyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-nek (KELER Rt.) a sor-
szám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolta;

– a részvényes részvénytulajdonához kapcsolódó szavazati joga nem sérti a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely
körülményt a Társaság a letétbehelyezést, illetve a KELER Rt. értesítését 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 a 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 tájékoztatási kötelezettségének a Magyar Tôkepiacban, a Napi Gaz-
daság és a Világgazdaság címû országos napilapokban, míg az 1996. évi CXI. törvényben elôírt tájékoztatási kötelezettségének
a Magyar Tôkepiacban és a Napi Gazdaság címû országos napilapban tesz eleget.

Internet 

A Bank honlapja megtalálható a www.otpbank.hu címen.
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