
Додаток 2 

до Положення про порядок подання відомостей 

про структуру власності банку  

(пункт 11 розділу ІІ) 

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2017 року 

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»,  

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 

(повне найменування та місцезнаходження банку) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної 

участі в 

банку 

Інформація про особу 

Участь особи в банку,% 

Опис взаємозв’язку 

особи з банком 
пряма  

опосеред-

кована  
сукупна  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВАТ ОТП Банк 

(OTP Bank Plc.) 
ПК Так 

Угорщина, 1051, м. Будапешт, вул. 

Надор, 16 

(Hungary, 1051, Budapest, Nador street, 

16); 

Cg. 01-10-041585 (реєстраційний номер, 

Угорщина) 

100 - 100 
Акціонер (учасник) 

банку 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці): 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 
Розрахунок 

1 2 3 

- - - 

 

Голова Правління АТ «ОТП Банк» ____________________________ Хак-Ковач Тамаш  

(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   

13.02.2017 року Немченко О. Л. (044) 495 04 82 

(дата) (прізвище та ініціали виконавця) (телефон виконавця) 

  



Додаток 3 

до Положення про порядок подання 

відомостей про структуру власності банку                                                                                   

(пункт 11 розділу ІІ) 

 

 

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2017 року 

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»,  

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 
(повне найменування та місцезнаходження банку) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип 

істотної 

участі 

Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з банком 

1 2 3 4 5 6 

1 

ВАТ ОТП Банк 

(OTP Bank Plc.) 
ПК Так 

Угорщина, 1051, м. Будапешт, вул. Надор, 16 

(Hungary, 1051, Budapest, Nador street, 16); 

Cg. 01-10-041585 (реєстраційний номер, 

Угорщина) 

Акціонер (учасник) банку, якому 

належить 100% акцій банку. 

Рішення Національного банку України 

про надання згоди (дозволу) на набуття 

істотної участі в банку № 266 від 

02.10.2006 року. 

 

 

Голова Правління АТ «ОТП Банк» ____________________________ Хак-Ковач Тамаш  

(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   

13.02.2017 року Немченко О. Л. (044) 495 04 82 

(дата) (прізвище та ініціали виконавця) (телефон виконавця) 

 

  



Додаток 4 

до Положення про порядок подання відомостей про 

структуру власності банку 

 

 

Схематичне зображення структури власності  

Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»  

станом на 01.01.2017 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова Правління АТ «ОТП Банк»              Хак-Ковач Тамаш 
 

Публічне акціонерне 

товариство «ОТП Банк» 

100% 

ВАТ ОТП Банк 

(OTP Bank Plc.), 

Угорщина 


