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Az OTP Bank Nyrt. és a Korea Development Bank (KDB Bank) Üzleti Együttműködési
Megállapodást kötött 2013. január 11-én. A Megállapodás rögzíti a két bankcsoport
szándékát tevékenységük közös koordinálására, és meghatározza az együttműködés
minél szélesebb lehetőségeit a közép-, ill. kelet-európai régióban, valamint Ázsiában.

Az OTP Bank Nyrt. és a Korea Development Bank (KDB Bank) Üzleti Együttműködési
Megállapodást kötött. A Megállapodást a Korea Development Bank részéről Kim Han Chul
alelnök, az OTP Bank Nyrt. részéről Bencsik László és Wolf László, vezérigazgatóhelyettesek írták alá 2013. január 11-én, Budapesten. A Megállapodás rögzíti a két
bankcsoport
szándékát
tevékenységük
koordinálására,
és
meghatározza
az
együttműködés minél szélesebb lehetőségeit a közép-, ill. kelet-európai régióban,
valamint Ázsiában.
Az elmúlt évek kölcsönösen előnyös együttműködésére alapozva mindkét bank arra
törekszik, hogy a kooperáció új lehetőségeit tárja fel - többek között - a szindikált hitelek,
a kereskedelemfinanszírozás, a projektfinanszírozás, infrastrukturális beruházások
finanszírozása, lízing, tőkepiaci műveletek, ill. kockázatkezelés területén, továbbá
megállapodtak abban, hogy szakmai tapasztalataikat és ismereteiket rendszeresen és
kölcsönösen megosztják egymás között.
Az OTP Bank Nyrt. a legnagyobb független pénzintézet Magyarországon, amely több
mint 60 éve folytat aktív tevékenységet a magyar piacon. Az OTP Bank 2001-ben
kezdte meg nemzetközi terjeszkedését, először a szlovák piacon, amelyet később számos

más országbeli bankakvizíció követett. Mára az OTP Bank leányvállalatain keresztül
közvetlenül jelen van Bulgáriában, Horvátországban, Montenegróban, Romániában,
Oroszországban, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában, és ezáltal a közép- és keleteurópai régió meghatározó piaci szereplőjévé vált. Az OTP Csoport több mint 13 millió
ügyfél
kiszolgálását
végzi
mintegy
1400
fiókján
keresztül
a
régióban.
A KDB Bank Dél-Korea egyik legjelentősebb bankja, a befektetési banki-, vállalati, ill.
lakossági pénzügyi szolgáltatások terén Ázsia egyik vezető pénzintézete. A KDB Csoport
célja, hogy a világ 20 legjelentősebb pénzügyi csoportjának egyikévé váljon. Ennek a
stratégiának fontos részeként a KDB Magyarország Zrt. lett a KDB Csoport közép-keleteurópai központja. A KDB Magyarország - a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt
történő gyors növekedés stratégiájának részeként - 2013-ban Szlovákiában és
Ausztriában nyit fiókokat, majd további más országokban is a közép-európai régióban.

OTP Bank Plc and The Korea Development Bank have signed a Memorandum of
Understanding for Business Cooperation.
The MOU was signed by Mr. Kim, Han Chul, Executive Vice President of Korea
Development Bank, Mr. László Bencsik, Chief Financial and Strategic Officer and Mr.
László Wolf, Deputy CEO of OTP Bank plc on 11 January in Budapest at the
headquarters of OTP Bank. The document envisages cooperation and coordination in
expanding the two banking groups’ activity in the Central and Eastern European region
and in Asia.
Based on the good and mutually advantageous collaboration in the course of the recent
years both banks intend to explore the possibilities of cooperation - among others - in
the fields of syndicated loans, trade finance, infrastructure and project finance, leasing,
capital markets and risk management, and agreed on a regular exchange of experience
and knowledge.
OTP Bank Plc is Hungary’s largest, independent financial institution with more than 60
years of experience on the domestic market. The bank started its international expansion
in 2001 by entering the Slovakian market, followed by several other acquisitions. Today,
besides the domestic Hungarian market, OTP Group is present in Bulgaria, Croatia,
Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine and has become one of the
key players in the CEE region. OTP Group serves more than 13 million customers via a
network of over 1400 branches.
KDB Bank is Korea’s representative bank, enjoying a leading position in Asia in corporate
and investment banking, as well as providing differentiated retail banking services. KDB
Group’s vision is to become one of the Top 20 Global Financial Group. In the framework
of this strategy, KDB Bank Hungary is appointed to become the Central European
regional hub of KDB Group. KDB Hungary has launched intensive expansion strategy and
beside severe domestic growth, the Bank will open branches in Slovakia and Austria in
2013 and also in other countries in the region later on.

