Sajtóközlemény

A GRÁNIT Bank 2015-ben 150 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel, 100 millió
Ft fölötti nyereséggel és 3,1 milliárd forinttal magasabb saját tőkével zárta az évet.
A GRÁNIT Bank 150 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel és több mint 100 millió forint
adózás előtti eredménnyel zárta a múlt évet az előzetes adatok alapján. A digitális
megoldásokra fókuszáló, Magyarországon az egyik leggyorsabban növekvő Bank a lakossági
ügyfelek számára számos egyedi, innovatív megoldást vezetett be az elmúlt időszakban,
amelynek eredményeképp ügyfeleinek számát megsokszorozta és számos hazai és nemzetközi
elismerést, díjat tudhat magáénak.
A GRÁNIT Bank a piaci tendenciákkal összhangban üzleti modelljét az elektronikus banki
megoldásokra alapozza, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez és ezzel az
ügyfeleknek tartósan versenyképes kondíciókat biztosít. A Bank a tevékenységének
megkezdésétől kezdve húszszorosára növelte mérlegfőösszegét, és már a negyedik üzleti évtől
nyereségessé vált, amely nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő eredmény.
A Bank az elmúlt időszak számos innovatív megoldást vezetett be, közülük is kiemelkedik a
VideoBank, amely gyakorlatilag a bankfióki funkciók internetre telepítését valósítja meg és a
személyes ügyintézés élményét biztosítja. A GRÁNIT Bank eredményét független piaci
szereplők is évről-évre elismerik, 2015-ben a GRÁNIT Bank a MasterCard Év Bankja
kategóriában a harmadik helyet szerezte meg és a Bank vezérigazgatóját választották az Év
bankárának a bankvezetők titkos szavazata alapján.
A nemzetközi összehasonlításhoz képest is gyorsabban növekvő, 2014-től nyereséget termelő
Bank üzleti céljai megvalósításához 2016-tól
3,1 milliárd forinttal magasabb tőkével
rendelkezik. A GRÁNIT Bankban 2015. december 30-án 3,1 milliárd forint összegű tőkeemelés
valósult meg, újonnan kibocsájtott törzsrészvények lejegyzésével, melyről a Bank
Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés döntött. A tőkeemelés elismerése a Bank eddig üzleti
teljesítményének, valamint a Bank jövőbeni üzleti fejlődősét szolgálja a részvényesi érték
további növelése mellett.
A tőkeemelés a versenyszektorban szokásos elemzések, jövőbeni tervek, szakértői vélemények
figyelembevétele mellett, a piaci befektetői elvnek megfelelően valósult meg. A Pannónia
Nyugdíjpénztár 1,4 milliárd Ft összegű, a Magyar Állam 1,7 milliárd Ft-os nagyságrendű
befektetést valósított meg, ezáltal a Bank saját tőkéje meghaladja a 8,1 milliárd forintot. A több
mint 20 éves múltra visszatekintő Pannónia Nyugdíjpénztár Magyarország ötödik legnagyobb
önkéntes pénztára, közel 100 milliárd értékű vagyont kezel. A pénztár hozamai megalakulásától
kezdve kiemelkedőek, a pénztári szféra élvonalában találhatóak. A tranzakciókat követően a
Bank tulajdonosi szerkezetében továbbra is többségben vannak a piaci magánbefektetők, a
Magyar Állam pedig változatlanul a legnagyobb kisebbségi részvényese a Banknak.
A piaci magánbefektetők személyi összetételében történt változás végleges lezárása is a múlt
év végén történt meg. Demján Sándor Magyarország egyik legismertebb üzletembere és

Hegedüs Éva között létrejött korábbi megállapodás alapján Demján Sándor lehetőséget
biztosított Hegedüs Évának a tulajdonában lévő részvények megvásárlására. Hegedüs Éva élve
ezzel a lehetőséggel a korábbi tranzakciók árfolyamával összhangban, megvásárolta Demján
Sándortól a részvényeket, amellyel Hegedüs Éva tulajdoni részesedése 33,8 %-ra nőtt, a többi
magánbefektető 16,23 %-ot birtokol, a Magyar Állam tulajdoni aránya pedig 49.97 %-ot
képvisel.
Demján Sándor kifejezve a Bankkal kapcsolatos elkötelezettségét, a jövőben a GRÁNIT Bank
tiszteletbeli és örökös elnöke marad.
A Közgyűlés az Igazgatóság Elnökének Hegedüs Éva vezérigazgatót választotta meg. Az
Igazgatósági tisztségről lemondott Mécs Imre és Dr. Hollai Imre. A Felügyelő Bizottság elnöke
továbbra is Nyúl Sándor, az FB tagságáról lemondott Ágházi Gyula helyére a Közgyűlés Vokony
Jánost, a Pannónia Nyugdíjpénztár elnökét választotta meg, aki pozícióját a Magyar Nemzeti
Bank jóváhagyását követően tölti be. A lemondott tisztségviselők bejelentését a Bank vezető
testületei elfogadták, egyúttal megköszönték tevékenységüket és elismerésüket fejezték ki az
elvégzett munkájukért.
A tőkeemelés a GRÁNIT Bank stratégiájának megfelelően bővíti az üzleti lehetőségeket. A Bank
a továbbiakban is élen kíván járni a digitális technológiák alkalmazásában, sokrétű
szolgáltatásokat nyújtva a lakossági ügyfeleknek, illetve a vállalkozásoknak.
A közleményt kiadta: a GRÁNIT Bank Zrt.

