A Hanwha Bank Magyarország Zrt.
a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeirıl szóló 234/2007. (IX.4.)
kormányrendelet elıírásai alapján
az alábbiakban részletezett információkat teszi közzé

A Banknál irányítási, tulajdonlási szempontból az alábbi lényeges évközi változások
következtek be 2012. évben:
a) A Bank egyik külsı igazgatósági tagja, Yoon Wook Jin Úr 2012. december 31-i
hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi igazgatósági tagjai:
Belsı igazgatósági tagok:
- Woo Young Jin
- Bae Chang Han
Külsı igazgatósági tagok:
- Kang Hee Taek
- Minarik György
- dr. Jákó János

b) A Bank egyik ügyvezetıjének, Fülöp András Úrnak 2012. november 13. napján
megszőnt a munkaviszonya a Bankkal.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi ügyvezetıi:
-

Woo Young Jin (munkaszerzıdése szerint vezérigazgató)
Bae Chang Han
Lukács Mihályné

c) A részvényesek, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk tekintetében 2012. évben az
alábbi változás következett be:
A Bank 2012. április 20. napján tartott éves rendes Közgyőlésén döntés született a
Társaság alaptıkéjének módosulása nélkül a 7984 darab, azaz Hétezerkilencszáznyolcvannégy darab egyenként 690.000,- Ft, azaz Hatszázkilencvenezer
forint névértékő nyomdai úton elıállított törzsrészvényének 5.508.960 darab, azaz
ötmillió-ötszáznyolcezer-kilencszázhatvan darab 1.000,- Ft, azaz Ezer forint névértékő
dematerializált törzsrészvényekre történı átalakításáról. A döntés 2012. július 10.
napján végrehajtásra került, az nem érinti a Bank részvényeseit, tulajdoni-, illetve
szavazati hányadukat.

A Bank 2012. április 20. napján tartott éves rendes Közgyőlésén döntés született
továbbá a Társaság alaptıkéjének 5.508.960.000,- Ft, azaz ötmilliárdötszáznyolcmillió-kilencszázhatvanezer forint összegrıl 4.934.127.000,- Ft, azaz
négymilliárd-kilencszázharmincnégymillió-százhuszonhétezer forint összegre, tehát
574.833.000,- Ft, azaz ötszázhetvennégymillió-nyolcszázharmincháromezer forint
összeggel történı leszállításáról veszteség rendezése okán. A határozat 2012. július
10-én lépett hatályba (KELER-nél a dematerializált részvények keletkeztetésének
napja). A Közgyőlés döntése alapján az alaptıke leszállításának végrehajtására a
részvények darabszámának arányos csökkentése útján került sor. Az alaptıke
cégbírósági bejegyzése 2012. október 04-én megtörtént, következésképpen módosult a
Bank részvényeseinek, tulajdoni-, illetve szavazati hányaduknak adatai. Az alaptıke
leszállításhoz kapcsolódóan a részvények részleges törlése iránti eljárás a KELER-nél
2012. december 1. napján lezárult, a részleges törlés megtörtént.
A Bank fı részvényese bejelentette nevének változását a 2012. október 11-i rendkívüli
közgyőlésen.
A fentiek alapján a Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi részvényesei a
következık:
Részvényes neve, címe
Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.
(56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea)
Fransa Holding S.A.L.
(Fransabank Center, Hamra, Beirut,
PO Box 11-0393 Riad El Solh, Lebanon)

Budapest, 2012. december 31.
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