I/1.
Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása
Cégjogi forma:
Alapítási időpont:
Cégbejegyzés időpontja:
Székhely:

részvénytársaság
1986. december 16.
1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:
2006. szeptember 27.)
1138. Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Tulajdonosok megnevezése, tulajdoni arányok:
2005. 12. 31. 2006. 12. 31.
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
Egyéb belföldi tulajdonos
Egyéb külföldi tulajdonos

99,92 %
0,014%
0,066%

99,943 %
0,010%
0,047%

Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. mint hitelintézet a következő tevékenységeket
jogosult végezni:
I. Kereskedelmi banki tevékenység
1.

Pénzügyi szolgáltatási tevékenységek
(i)

betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét
meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása;

(ii) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
(iii) pénzügyi lízing;
(iv) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
(v)

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel
kapcsolatos szolgáltatás nyújtása;

(vi) kezesség és bankgarancia
kötelezettség vállalása;
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vállalása,

valamint

egyéb

bankári

(vii) valutával, devizával, – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet –
váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő
kereskedelmi tevékenység;
(viii) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység);
(ix) befektetési alap letétkezelés;
(x)

letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;

(xi) hitel referenciaszolgáltatás.

2.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység
(i) pénzváltási tevékenység.

3.

Befektetési szolgáltatási tevékenységek
(i)

bizományosi tevékenység;

(ii) kereskedelmi tevékenység;
(iii) ügynöki tevékenység.

4.

Kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek
(i)

az értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez
kapcsolódó szolgáltatás;

(ii)

értékpapírok letéti őrzése és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások
vezetése;

(iii) értékpapír letétkezelés;
(iv) befektetési hitel nyújtása a befektetőknek;
(v)

tanácsadás társaságoknak a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával
összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és
befolyásszerzés esetében;

(vi) nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő
befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás;
(vii) befektetési tanácsadás;
(viii) ügyfélszámla-vezetés;
(ix) értékpapírszámlavezetés
II. Egyéb monetáris közvetítés
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III. Pénzügyi lízing
IV. Egyéb hitelnyújtás
V. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
VI. Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés
VII. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
VIII. Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
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