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, м. Київ, Жилянська, 43

4. Міжміський код,
телефон та факс

0444900564

5. Електронна поштова
адреса

custody@otpbank.com.ua

6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка
додатково
http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reportsвикористовується
ssmnk.php
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої
інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ОТП
Банк» (Рiшення Акцiонера АТ "ОТП Банк" № 69 вiд 08.07.2015р.), що вiдбулися 08 липня
2015 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Антала Дьюлаварi (Antal
Gyulavari) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) строком на два
роки до дати проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2017 роцi. Зазанчена особа
часткою у Статутному капiталi АТ "ОТП Банк" не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До призначення пан Антал Дьюлаварi обiймав посаду
начальника вiддiлу управлiння бiзнесом (Директорат IТ Логiстики та Управлiння бiзнесом) в
ВАТ ОТП Банк (Угорщина).
На позачергових Загальних зборах Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ОТП
Банк» (Рiшенням Акцiонера АТ "ОТП Банк" № 69 вiд 08.07.2015р.), що вiдбулися 08 липня
2015 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) панi Кристини Ковач (Krisztina
Kovacs, dr.) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) строком на два
роки до дати проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2017 роцi. Зазначена особа
часткою у Статутному капiталi АТ "ОТП Банк" не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час панi Кристина Ковач
займає посаду юрисконсульта Юридичного Директората ВАТ ОТП Банк (Угорщина).

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)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

08.07.2015
(дата)

