Rendkívüli tájékoztatás
Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a
továbbiakban a „Jelzálogbank”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.7. és 4.3. pontjai szerinti rendkívüli tájékoztatási
kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:
A Jelzálogbank és a vele összevont alapú felügyelet alatt, illetőleg többségi tulajdonában álló FHB Kereskedelmi
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a
„Kereskedelmi Bank”) 2015. szeptember 23. napján a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes
gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) szerinti Szövetkezeti
Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (a továbbiakban a „Szövetkezeti Integráció”) tagjává vált.
2015. szeptember 24. napjától a Jelzálogbankra és a Kereskedelmi Bankra a Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Takarékbank”) Igazgatóságának döntése alapján
kiterjed az Szhitv. 1.§ (4) bekezdése szerinti egyetemlegesség.
A Jelzálogbank Igazgatósága a jelen tájékoztatást követő egy héten belül dönt a Jelzálogbank közgyűlésének
összehívásáról, a Takarékbank Igazgatósága által előzetesen elfogadott mintának megfelelő alapszabály
jóváhagyása érdekében.
A Jelzálogbank a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-ben történt tulajdonosi
szerepvállalásával, valamint 2014 decemberében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Posta Zrt., a
Szövetkezeti Integráció és a Takarékbank részvételével létrejött stratégiai szövetséghez történő csatlakozással
kifejezte azon szándékát, hogy hozzájáruljon a Takarékbank és a Szövetkezeti Integráció céljainak
megvalósításához a hitelezési aktivitás növelése, a pénzügyi szolgáltatások megújítása, a vidék pénzügyi
infrastruktúrájának és kultúrájának fejlesztése kapcsán. A Jelzálogbank és a Kereskedelmi Bank Szövetkezeti
Integrációba történő belépésével az FHB Csoport, a Takarékbank és a Szövetkezeti Integráció között
megteremtődnek azok az együttműködési lehetőségek, amelyek révén a fent említett stratégiai célkitűzések
elérése elősegíthető.
A Szövetkezeti Integráció szempontjából a Jelzálogbank csatlakozása többek között a 2015 júniusában
elfogadott Jelzáloghitel-finanszírozás Megfelelési Mutató (JMM) bevezetése szempontjából jelent előnyt. A
Jelzálogbank Szövetkezeti Integrációhoz való csatlakozása révén a szövetkezeti hitelintézetek számára
elérhetővé válik a saját jelzálog-hitelintézet, amely kedvező és testreszabott módon teszi lehetővé a JMMszabályozásnak való megfelelést.
Mindezeken túl a két csoport és értékesítési csatornáik közötti szinergiák kihasználása jelentősen tudja növelni a
szövetkezeti hitelintézeti integráció és annak újonnan tagjává vált FHB Csoport jövedelmezőségét és
versenyképességét.
Az FHB Csoport és a Szövetkezeti Integráció összekapcsolása szervesen illeszkedik a magyar hitelintézeti
szektor Magyar Nemzeti Bank által elvárt konszolidációs folyamatába és elősegíti a szintén szorgalmazott, a
gazdasági növekedést támogató prudens vállalati hitelezést.
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