
 

 
 

 

Değerli Basın Mensubu, 

 

Sizinle Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEB”) ve Fortis Bank A.Ş‟ nin birleşmesi ile ilgili çok önemli bir 

gelişmeyi paylaşmak isterim.  

 

Bu konuda dolaylı çoğunluk hissedarımız BNP Paribas tarafından yayınlanan basın bülteni aşağıda yer 

almaktadır: 

 
“Çolakoğlu Grubu ve BNP Paribas, 3 Haziran 2010 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEB”) ile Fortis 
Bank A.Ş.‟nin birleşmesine ilişkin bir Niyet Mektubu imzalamıştır. Niyet Mektubu uyarınca ve düzenleyici 
kurumların

1 
iznine tabi olarak, iki bankanın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEB”) altında birleşmesi 

kararlaştırılmıştır. 
 
Düzenleyici kurumlardan alınacak izinleri müteakip, hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri 
sonucunda TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ‟nin (“TEB Mali”) TEB‟de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam 
etmesi ve eskiden olduğu gibi Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas‟ın her birinin TEB Mali‟de % 50 
hissedarlık oranına sahip olması öngörülmektedir. 
 
Söz konusu işlemlerin tamamlanması, nihai anlaşmaların imzalanması ve düzenleyici kurumlardan ve 
şirketlerin yetkili kurullarından gerekli izinlerinin alınmasına bağlıdır. Birleşmenin teknik detayları bu 
onaylar doğrultusunda tamamlanacaktır. Birleşmenin 2011 başında tamamlanması beklenmektedir. 
 
Mevcut rakamlar baz alındığında, birleşme sonrası ortaya çıkacak yeni banka, 630 şube, 10.500 çalışan, 
3 milyon bireysel ve 500 bin tüzel müşterisiyle, aktif büyüklüğe göre Türkiye‟nin 9‟uncu büyük bankası 
olacaktır. 
 
Yeni banka, bireysel ve kurumsal müşterilerinin gerek yurtiçindeki gerekse yurtdışındaki projelerine hizmet 
vermeye ve onların gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir. Tüm müşterilerimiz; küresel kriz 
süresince her yıl karlılığını koruyan nadir uluslararası bankalardan biri olan, kurumsal ve yatırım 
bankacılığında öncü ve kıta Avrupasının en büyük mevduat bankası BNP Paribas Grubu‟nun uluslararası 
network ve gücünden yararlanmayı sürdürecektir.” 
 

TEB tarafından Istanbul Menkul Kıymetler Borsasına gönderilen Özel Durum Açıklaması ise aşağıda yer 

almaktadır. 
 
Bu ilk aşamada, hukuksal ve sermaye piyasaları düzenlemeleri nedeniyle daha fazla bilgi aktaramıyoruz.. 
Sürecin her önemli aşamasında sizleri halka açık şirketler için geçerli olan özel durum açıklaması kuralları 
çerçevesinde bilgilendireceğiz. 

 

Saygılarımla, 

 

Varol Civil 

TEB Genel Müdürü 

 

 
Ek: ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI  
 
1
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 



 

 

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı :  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
 
Adresi     :  Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Fındıklı-İSTANBUL 
 
Telefon ve Faks No.   :   (0212) 251 21 21  -  (0212) 249 65 68 
 
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
                                                                                                              İstanbul, 3 Haziran 2010 
                   
                                 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                  
 
 
Açıklanacak Özel Durum :  

 
Bankamızın dolaylı çoğunluk hissedarları olan BNP PARIBAS ve Çolakoğlu Grubu 3 Haziran 2010 
tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile Fortis Bank A.Ş.‟nin birleşmesine ilişkin bir Niyet Mektubu 
akdedildiğini tarafımıza bildirmiştir. Sözkonusu Niyet Mektubu uyarınca, ve BDDK‟nın iznine tabi olarak, iki 
bankanın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEB”) altında birleşmesi kararlaştırılmıştır. Düzenleyici 
kurumlardan alınacak izinleri müteakip, hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri sonucunda TEB 
Mali Yatırımlar A.Ş. („„TEB Mali‟‟)‟nin TEB‟de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam etmesi ve eskiden 
olduğu gibi Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas‟ın her birinin TEB Mali‟de % 50 hissedarlık oranına sahip 
olması öngörülmektedir. 
 
Söz konusu işlemlerin tamamlanması, nihai anlaşmaların imzalanması ve düzenleyici kurumlardan ve 
şirketlerin yetkili kurullarından gerekli izinlerinin alınmasına bağlıdır. Birleşmenin 2011 başında 
tamamlanması hedeflenmektedir. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan 
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin 
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için 
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 
Saygılarımızla, 

 

 

 

 


