
 

2. Текст Повідомлення: 

АТ «ОТП Банк» повідомляє, що відповідно до рішення річних Загальних зборів Акціонерів 

АТ «ОТП Банк» (Протокол №60 від 11.04.2012 р.) відбулись зміни у складі посадових осіб. 

 

Звільнено з посади Голови Наглядової ради АТ «ОТП Банк» пана Пала Ковача (згода на 

розголошення паспортних даних не надана), який перебував на посаді з 14.12.2006 р. по 

11.04.2012 р.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» пана Андраша Грофа (паспорт 

ZF237517, виданий Реєстраційною установою 30.01.2003 р.), який перебував на посаді з 

16.04.2010 р. по 11.04.2012 р.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» пана Антала Дьюлаварі (паспорт 

ZF060168, виданий Реєстраційною установою 09.12.2002 р.), який перебував на посаді з 

16.04.2010 р. по 11.04.2012 р.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Призначено на посаду Голови Наглядової ради пана Іштвана Хамеца (паспорт ВС1989912, 

виданий Nyilvantarto Hivatal 10.10.2011 р.) з 11.04.2012 р. на термін до проведення річних 

Загальних зборів Акціонерів у 2014 році. Місця роботи на момент призначення: Член 

управляючого комітету в OTP Bank Plc.(Угорщина), Генеральний директор в OTP Asset 

Management Co. (Угорщина).   

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради пана Іштвана Мешко (паспорт ZF164193, 

виданий BM Kozponti Hivatal 15.01.2003 р.) з 11.04.2012 р. на термін до проведення річних 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1.Загальні Відомості 

1.1. Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"  

1.2. Організаційно-правова 

форма: 
Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ:  
21685166  

1.4. Місцезнаходження:  01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43  

1.5. Міжміський код, телефон та 

факс:  
тел. 0444900564, факс. 0444956083 

1.6. Електронна поштова 

адреса:  
сustody@otpbank.com.ua   

1.7. Адреса сторінки в мережі 

Інтернет:  

http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_repo

rts/reports-ssmnk.php 

1.8. Вид особливої інформації  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  



Загальних зборів Акціонерів у 2014 році. Місця роботи на момент призначення: Керуючий 

директор в OTP Bank Plc.(Угорщина), Член Наглядової ради в OTP Life Annuity Ltd. 

(Угорщина), Член наглядової ради в OTP Close Building Society Ltd. (Угорщина), Член 

правління в OTP Mortgage Bank Ltd. (Угорщина), Член правління в OTP Residential Property 

Leasing Ltd. (Угорщина), Член Наглядової ради в Tisza Volán Ltd. (Угорщина), Член 

Правління в Credit-Cash Factoring and Financial Ltd. (Угорщина), Генеральний директор в 

IMMOPACTUM Zrt. (Ltd.) (Угорщина), Керуючий директор в Dermo-Sun Bt. (LP.) 

(Угорщина),  Керуючий директор в Szólánc Bt. (LP.) (Угорщина). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради пана Адама Сентпетері (паспорт ВВ4892649, 

виданий Nyilvantarto Hivatal 09.04.2009 р.) з 11.04.2012р. на термін до проведення річних 

Загальних зборів Акціонерів у 2014 році. Місця роботи на момент призначення: Керівник 

відділу стратегії та досліджень ОТП в OTP Bank Plc. (Угорщина).  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

 

 

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

В.о. Голови Правління                _____________              Лазепко Лілія Олегівна 

Начальник  

Депозитарного відділу         _____________        Супрун Андрій Володимирович 

                                                               М.П.                        12.04.2012 р. 


