Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2-Ем
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління



Володимир МУДРИЙ
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
2. Організаційно-правова форма:
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	21685166
5. Міжміський код та телефон, факс:
	(044) 490 05 64
6. Адреса електронної пошти:
	custody@otpbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/
28.04.2022

(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
30.03.2022
призначено
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.))
Беше Петер Янош

0
Зміст інформації:
На річних Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП БАНК" № 86 вiд 30.03.2022 р.), що вiдбулися 30 березня 2022 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Петера Яноша Беше на посаду Члена Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (представник акціонера АТ "ОТП БАНК" - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)) на новий строк, починаючи з 01.04.2022 р. до 30.01.2025 р. 
Пан Петер Янош Беше є представником акцiонера ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. Зазначена особа часткою у статутному капiталi АТ "ОТП БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пан Петер Янош Беше з 08.2009 р. по 04.2011 р. обiймав посаду менеджера з розвитку бiзнесу Департаменту мiжнародних роздрiбних банкiвських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина); з 04.2011 р. по теперiшнiй час працює на посадi керiвника Департаменту мiжнародних роздрiбних банкiвських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 12.2017 по 04.2019 р. обiймав посаду члена Ради Директорiв в Войводанска банка а.д. Нови Сад (Сербiя). З 04.2016 до 04.2018 р. пан Беше обiймав посаду члена Ради Директорiв в АТ "ОТП БАНК" (Росiйська Федерацiя), а з 05.2018 р. по 02.2019 р. -  посаду члена Наглядової ради в ОТП банка д.д. (Хорватiя), з сiчня по листопад 2019 p. - посаду члена Наглядової ради в Сосьєте Женераль Експресбанк АД, Болгарiя. З березня до травня 2019 року обiймав спочатку посаду члена Ради Директорiв, а з травня 2019 року i по теперiшнiй час є головою Ради Директорiв ОТП Банк Албанiя (Албанiя).
30.03.2022
призначено
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.))
Тотматьяш Золтан

0
Зміст інформації:
На річних Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП БАНК" № 86 вiд 30.03.2022 р.), що вiдбулися 30 березня 2022 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Тотматьяш Золтана на посаду Члена Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (представник акціонера АТ "ОТП БАНК" - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)) на новий строк, починаючи з 01.04.2022 р. до 30.01.2025 р.
Зазначена особа часткою у статутному капiталi АТ "ОТП БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення пан Золтан Тотматьяш у 2011 - 2015 рр. обiймав посаду керiвника Вiддiлу управлiння iноземними дочiрнiми компанiями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. З 11.2015 року та по сьогоднiшнiй день вiн є керiвником Вiддiлу управлiння вiдношеннями з клiєнтами, цiноутворенням i дочiрнiми компанiями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина.
30.03.2022
призначено
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.))
Катона Тамаш

0
Зміст інформації:
На річних Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП БАНК" № 86 вiд 30.03.2022 р.), що вiдбулися 30 березня 2022 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Тотматьяш Золтана на посаду Члена Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (представник акціонера АТ "ОТП БАНК" - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)) на новий строк, починаючи з 01.04.2022 р. до 30.01.2025 р.
Зазначена особа часткою у статутному капiталi АТ "ОТП БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тамаш Катона з травня 2018 по теперiшнiй час обiймає посаду начальника вiддiлу управлiння балансом директорату управлiння активами та пасивами за напрямком дiяльностi "Стратегiя та фiнанси" ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з лютого 2010 по квiтень 2018 рiк пан Тамаш Катона обiймав посаду заступника начальника вiддiлу управлiння балансом - начальника пiдроздiлу аналiзу балансу та внутрiшнього фiнансування директорату управлiння активами та пасивами управлiння за напрямком дiяльностi "Стратегiя та фiнанси" ВАТ ОТП Банк (Угорщина). З 2016 по 2019 рiк пан Тамаш Катона обiймав посаду члена Ради Директорiв в ОТП Холдинг Лтд. (OTP Holding Ltd.) (Кiпр). З 29 жовтня 2014 р. по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв в ОТП Файненсiнг Малта Лiмiтед (OTP Financing Malta Company Limited) (Мальта).
30.03.2022
призначено
Член Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (незалежний)
Вацi Шандор

0
Зміст інформації:
На річних Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП БАНК" № 86 вiд 30.03.2022 р.), що вiдбулися 30 березня 2022 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Шандора Вацi на посаду Члена Наглядової ради АТ "ОТП БАНК"  на новий строк, починаючи з 01.04.2022 р. до 30.01.2025 р.
Пан Шандор Вацi є незалежним членом. Зазначена особа часткою у статутному капiталi АТ "ОТП БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пан Шандор Вацi до обрання незалежним членом Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" з 04.2011 року й до сьогоднi є генеральним директором компанiї Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританiя.
30.03.2022
призначено
Член Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (незалежний)
Пелле Ласло

0
Зміст інформації:
На річних Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП БАНК" № 86 вiд 30.03.2022 р.), що вiдбулися 30 березня 2022 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Пелле Ласло на посаду Члена Наглядової ради АТ "ОТП БАНК"  на новий строк, починаючи з 01.04.2022 р. до 30.01.2025 р. Пан Пелле Ласло є незалежним членом. Зазначена особа часткою у статутному капiталi АТ "ОТП БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ласло Пелле з 01.02.2021 по теперiшнiй час працює на посадi стратегiчного директора/програмного директора в Пелле Парлатаз Кфт. (Pelle Parlathaz Kft.) (Угорщина). З жовтня 2016 по сiчень 2020 року включно займав посаду Члена Правлiння, Головного операцiйного директора в Нова Люблянська банка д.д (НЛБ Груп) (Словенiя). З червня 2017 року по сiчень 2020 року перебував на посадi президента Наглядової ради Банкарт д.о.о. (член Групи НЛБ, Словенiя). З травня по вересень 2016 року також обiймав посаду зовнiшнього консультанта в Алварез енд Марсал (представництво в ОАЕ). З 2015 по 2016 рр. - стратегiчний директор в Пелле Парлатаз Кфт. (Pelle Parlathaz Kft.) (Угорщина).

30.03.2022
призначено
Член Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (незалежний)
Тарнаине Шаруди Марiя Iлона

0
Зміст інформації:
На річних Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП БАНК" № 86 вiд 30.03.2022 р.), що вiдбулися 30 березня 2022 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пані Тарнаине Шаруди Марiю Iлону на посаду Члена Наглядової ради АТ "ОТП БАНК"  на новий строк, починаючи з 01.04.2022 р. до 30.01.2025 р. Панi Тарнаине Шаруди Марiя Iлона є незалежним членом. Зазначена особа часткою у статутному капiталi АТ "ОТП БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Марiя Iлона Тарнаине Шаруди з 15.05.2013 по 31.07.2018 працювала в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), директорат внутрiшнього аудиту, старший експерт внутрiшнього аудиту банкiвської групи, починаючи з 18.05.2015 працювала як пенсiонер. З 01.08.2018 - по теперiшнiй час знаходиться на пенсiї (не працює). З травня 2018 року по по теперiшнiй час є членом Комiтету з контролю у добровiльному пенсiйному фондi "Аранiкор" (Угорщина).


