
Otázky a odpovede k výkupu akcií bývalej OTP Banky Slovensko, a.s.  
 
Dostal som pozvánku na Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), v rámci ktorej sa hovorí o 
uplatnení práva výkupu akcií OTP Banky Slovensko, a.s., ktoré vlastním. Čo to pre mňa 
znamená?  
Spoločnosť KBC Bank NV (ďalej len „KBC“), ktorá na Slovensku pôsobí prostredníctvom viacerých 
svojich entít, vrátane Československej obchodnej banky, a.s. (ďalej len „ČSOB“), sa dňa 26.11.2020 
stala majoritným vlastníkom akcií spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej len „OTP“) s veľkosťou 
podielu 99,44% na základnom imaní OTP. Na základe toho vznikla KBC povinnosť uskutočniť povinnú 
ponuku na prevzatie akcií OTP. Ponuku na prevzatie, vrátane príslušnej kúpnej ceny za akciu 
predloženú zo strany KBC, schválila Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“). Spoločnosť KBC v 
rámci povinnej ponuky zvýšila svoj podiel v OTP z 99,44 % na 99,625 % na základnom imaní. Následne, 
v súlade so zákonom o cenných papieroch, spoločnosť KBC rozhodla o uplatnení práva výkupu 
zostávajúcich akcií OTP. NBS dňa 11.03.2021 schválila žiadosť KBC o uplatnenie práva výkupu. 
Rozhodnutie NBS je k dispozícii na https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-
informacie/vyroky-pravoplatnych-rozhodnuti a je zverejnené aj na webovom sídle ČSOB ako právneho 
nástupcu OTP (s účinnosťou od 01.10.2021), v časti Ostatné informácie pre klientov exOTP Banky v 
rámci Dokumentov na valné zhromaždenie. Predmetom MVZ, ktoré sa konalo dňa 27.04.2021, bolo 
okrem iného aj rozhodnutie o prechode zostávajúcich akcií OTP, vlastnených minoritnými akcionármi, 
za peňažnú náhradu, na KBC. MVZ uvedené rozhodnutie o prechode zostávajúcich akcií OTP na KBC 
schválilo, o čom bola aj vyhotovená notárska zápisnica.  
 
Na základe čoho má majoritný akcionár právo takéhoto výkupu?  
Tento krok je plne v súlade tak so slovenskou, ako aj s európskou legislatívou. Zákon o cenných 
papieroch umožňuje akcionárom, ktorí v spoločnosti majú viac ako 95-percentný podiel, vykúpiť zvyšné 
akcie podľa zákonom stanovených podmienok. Uplatneniu práva výkupu KBC predchádzala povinná 
ponuka na prevzatie akcií OTP.  
 
Aká je cena, ktorú minoritným akcionárom ponúkate?  
Protiplnením za akcie OTP je peňažná náhrada, schválená zo strany NBS. Jej výška bola súčasťou 
pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie a tiež je uvedená na webovom sídle ČSOB ako právneho 
nástupcu OTP v časti Ostatné informácie pre klientov exOTP Banky v rámci Dokumentov na valné 
zhromaždenie. Protiplnenie je stanovené na sumu 3,70 EUR za každú akciu s menovitou hodnotou 3,98 
EUR, a na sumu 0,93 EUR za každú akciu s menovitou hodnotou 1,00 EUR. NBS potvrdila, že toto 
protiplnenie, ktoré navrhla KBC v súlade so zákonom o cenných papieroch, je primerané hodnote týchto 
akcií.  
 
Čo sa bude diať po MVZ?  
Každý minoritný akcionár obdržal od spoločnosti KBC písomnú informáciu o rozhodnutí MVZ o uplatnení 
práva výkupu, spolu s podrobnými podmienkami. Je dôležité, aby si minoritný akcionár aktualizoval v 
Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) svoje kontaktné údaje. Taktiež 
OTP zverejnila na svojom webovom sídle spôsob a podmienky výplaty protiplnenia, ktoré 
sú v súčasnosti zverejnené na webovom sídle ČSOB ako právneho nástupcu OTP. Pokiaľ má akcionár 
záujem o výplatu protiplnenia na svoj bankový účet, musí oznámiť OTP číslo svojho bankového účtu 
prostredníctvom formuláru a v súlade s inštrukciami, distribuovanými po MVZ. Formulár „Oznámenie 
kontaktných údajov“ je k dispozícii aj na webovom sídle ČSOB ako právneho nástupcu OTP v časti 
Ostatné informácie pre klientov exOTP Banky v rámci „Informácie pre akcionárov“. MVZ dňa 27.04.2021 
schválilo prechod všetkých zostávajúcich akcií minoritných akcionárov na KBC, OTP následne 
zabezpečila zápis tohto rozhodnutia v Obchodnom registri ku dňu 08.05.2021. Prechod akcií OTP v 
CDCP prebehol automaticky, po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia MVZ v Obchodnom registri, t.j. 
dňa 08.06.2021. K uvedenému dátumu sa jediným akcionárom OTP stala KBC. Náklady spojené s 
prechodom akcií znáša KBC.  
 
Odkup akcií sa týka všetkých akcií OTP, ktoré vlastnia minoritní akcionári?  
Áno, uplatnenie práva výkupu akcií spoločnosťou KBC sa týka všetkých zostávajúcich akcií OTP, 
vlastnených minoritnými akcionármi.  
 
Môžem si akcie OTP, napriek rozhodnutiu MVZ o ich prechode na KBC, ponechať?  
Keďže MVZ rozhodlo dňa 27.04.2021 o prechode akcií, prejdú v zmysle zákona o cenných papieroch 
všetky zostávajúce akcie vydané OTP na spoločnosť KBC. Nie je teda možné si ich ponechať.  
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Aké kroky mám teraz ako minoritný akcionár urobiť?  
Okrem overenia správnosti kontaktných a prípadne doplnenia bankových údajov, spomínaných vyššie, 
nie je nutná žiadna aktivita z Vašej strany. Pokiaľ ste neoznámili OTP číslo bankového účtu v súlade s 
pokynmi, ktoré ste dostali po MVZ od KBC, bol na Vašu adresu uvedenú v CDCP, zaslaný poštový 
poukaz na výplatu, ktorý ste si mohli uplatniť na pošte. Poštový poukaz je možné zaslať len na 
protiplnenie do 15 000 EUR a pre akcionárov s doručovacou adresou v Slovenskej republike. Ak ste 
uvedené nestihli, môžete o výplatu požiadať ČSOB ako právneho nástupcu OTP na tlačive, ktoré je 
zverejnené na webovom sídle ČSOB ako právneho nástupcu OTP. Na prechod akcií OTP v CDCP nie 
je potrebný žiaden úkon akcionára.  
 
Môžem akcie predať aj skôr?  
Nie, obchodovanie s akciami OTP bolo od 3.5.2021 pozastavené až do prechodu akcií v prospech KBC.  
 
Kedy bude minoritným akcionárom vyplatené protiplnenie?  
Peňažná náhrada za akcie OTP bola vyplatená do troch dní odo dňa prechodu akcií OTP z minoritných 
akcionárov na spoločnosť KBC. Prechod akcií sa uskutočnil po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia 
MVZ o schválení uplatnenia práva výkupu v Obchodnom registri, ktorý prebehol ku dňu 08.05.2021. 
Prechod akcií OTP bol zaregistrovaný v CDCP ku dňu 08.06.2021. Peňažná náhrada bola akcionárom 
vyplatená do 11.06.2021. Akcionári, ktorí si neprevzali poštový poukaz v odbernej lehote alebo 
nenahlásili číslo bankového účtu na výplatu, môžu tak urobiť na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom 
sídle ČSOB ako právneho nástupcu OTP, pričom podpis akcionára musí byť úradne overený alebo 
overený na obchodných miestach ČSOB ako právneho nástupcu OTP.   
 
Komu bude vyplatená náhrada za akcie?  
KBC uhradí peňažnú náhradu za akcie OTP tomu akcionárovi, ktorý bol vlastníkom akcií OTP v čase 
prechodu ich vlastníctva na spoločnosť KBC, t.j. 08.06.2021. Výplatu protiplnenia minoritným 
akcionárom zabezpečila OTP, resp. zabezpečuje ČSOB ako právny nástupca OTP. V prípade akcií 
OTP, ku ktorým je zriadené záložné právo, bude protiplnenie do výšky pohľadávky zabezpečenej 
záložným právom poskytnuté záložnému veriteľovi. OTP vykonala výplatu protiplnenia buď poštovým 
poukazom na výplatu, doručeným minoritným akcionárom na poštovú adresu vedenú v CDCP, alebo 
bankovým prevodom, pokiaľ minoritný akcionár oznámil OTP číslo svojho bankového účtu. Číslo 
bankového účtu môže akcionár oznámiť ČSOB ako právnemu nástupcovi OTP na tlačive, priloženom v 
oznámení o výsledkoch MVZ, alebo dostupnom na webovom sídle ČSOB ako právneho nástupcu OTP. 
Podpis akcionára na tomto tlačive musí byť buď úradne overený alebo overený na obchodných miestach 
ČSOB ako právneho nástupcu OTP.  
 
Kto bude znášať poplatky v súvislosti s prechodom akcií a výplatou peňažnej náhrady za akcie?  
Všetky náklady, spojené s prechodom akcií a výplatou peňažnej náhrady za akcie, znáša KBC.  
 
Komu bude vyplatené protiplnenie v prípade úmrtia pôvodného akcionára?  
Protiplnenie bude vyplatené tomu akcionárovi, ktorý je ku dňu prechodu vedený v CDCP ako vlastník 
akcií OTP. Ak v zmysle dedičského osvedčenia prechod akcií po poručiteľovi na dediča ešte nebol 
zapísaný v CDCP, resp. rozhodnutie v dedičskom konaní nadobudlo právoplatnosť až po prechode akcií 
na KBC, peňažná náhrada bude vyplatená tomu dedičovi, ktorý ČSOB ako právnemu nástupcovi OTP 
preukáže svoje oprávnenie na výplatu a predloží právoplatné dedičské rozhodnutie.  
 
Zostane mi majetkový účet u CDCP po prechode akcií OTP na KBC?  
Majetkový účet nie je predmetom prechodu akcií na KBC. Ak majiteľ účtu vlastní akcie aj iných emitentov 
zaknihovaných cenných papierov, prechod akcií OTP na KBC nemá vplyv na využívanie účtu v CDCP 
ohľadom zostávajúcich akcií tretích emitentov. Ak akcionár mal na účte majiteľa cenných papierov len 
akcie OTP a po prechode týchto akcií ho viac nechce využívať, môže požiadať banku alebo obchodníka 
s cennými papiermi, ktorý tento účet spravuje, o jeho uzatvorenie. V prípade, že akcionár má účet 
vedený priamo v CDCP (t. j. nie prostredníctvom banky alebo obchodníka s cennými papiermi) ako tzv. 
nezaradený účet, t. j. účet zriadený pred 30.09.2015, tak tento účet v zmysle § 173v ods. 3 zákona o 
cenných papieroch zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny cenný papier. V tomto 
prípade teda akcionár nemusí o zrušenie účtu osobitne žiadať CDCP, keďže takýto prázdny nezaradený 
účet bude zrušený zo strany CDCP automaticky.  
 
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese BOKPTSR@csob.sk.  
Dátum poslednej aktualizácie: 01.10.2021 
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