Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ

21685166

3. Місцезнаходження

01033, мiсто Київ, вул. Жилянська, буд. 43

4. Міжміський код, телефон та факс

0444900564; 0444900501

5. Електронна поштова адреса

Custody@otpbank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації

http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_r
eports/reports-ssmnk.php

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОТП
БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 76 від 30.10.2017р.), що відбулися 30 жовтня
2017 року, затверджено рішення про припинення повноважень пана Жолта Віланда (паспорт серії
BH номер 6070297, виданий Центральним управлінням електронної державної служби Угорщини
02.09.2016 р.) в якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пані Кристини Ковач (паспорт
серії BB номер 1068208, виданий Центральним управлінням електронної державної служби
Угорщини 29.01.2009р.) в якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного).
Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіють, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Пан Жолт Віланд обіймав посаду члена
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 11.04.2014р. Пані Кристина Ковач обіймала посаду члена
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з 08.07.2015р.
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ОТП
БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 76 вiд 30.10.2017р.), що вiдбулися 30 жовтня
2017 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Габора Iлльєша (паспорт серiї
BD номер 4698835, виданий Центральним управлiнням електронної державної служби Угорщини
27.02.2013 р.) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на строк до дати проведення
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi. Пан Габор Iлльєш є представником акцiонера
ВАТ ОТП Банк (Угорщина). Зазначена особа часткою у Статутному капiталi АТ «ОТП БАНК» не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення пан
Габор Iлльєш обiймав посаду Директора з розвитку бiзнесу в компанiї JET-SOL Kft. (2013 –
2015рр.), Менеджера з операцiйної дiяльностi ВАТ ОТП Банк (Угорщина) з 2016р. i до сьогоднi.
Крiм того, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Акоша Ференца Тiса-Папп
(посвiдчення особи № 477308 KA, видане Реєстрацiйним органом, м. Будапешт 28.05.2009 р.) на
посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) на строк до дати проведення
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi. Зазначена особа часткою у Статутному капiталi
АТ «ОТП БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До
призначення пан Акош Ференц Тiса-Папп обiймав посаду начальника пiдроздiлу Корпоративного
права та права ринкiв капiталу ВАТ ОТП Банк (Угорщина) з 2015 року i до сьогоднi та члена
Наглядової ради ОТП Факторинг АТ (Угорщина) з 2014 року по теперiшнiй час.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння

Тамаш Хак-Ковач
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

31.10.2017
(дата)

