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  Özel Durum Açıklaması (Borçlanma Aracı-Genel) 
 

   

      

Ortaklığın Adresi : 
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, 

No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No. : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Biriminin Telefon ve Faks No.su 

: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
150 milyon TL nominal değerli iskontolu tahvil ihraç başvurusu 

hakkında  

 
   

      

Borçlanma 

Aracının ISIN Kodu 
: - 

Borçlanma 
Aracının Türü 

: İSKONTOLU TAHVİL İHRACI 

Borçlanma 
Aracının Vadesi 

: 386 GÜN VADELİ 

Borçlanma 

Aracının İhraç 
Tutarı 

: 

150.000.000 -TL NOMİNAL DEĞERLİ (150.000.000 TL,- nominal değerli olan halka arz 

büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 200.000.000,- TL nominal 
tutara kadar artırılabilecektir) 

 
  AÇIKLAMA: 

Yönetim Kurulumuzun 13.06.2012 tarihli ve 4701/64 sayılı Kararı çerçevesinde, Bankamızca yurtiçinde 1.400.000.0000 TL tutara kadar 
bir y ıllık dönem içinde farklı tertiplerde ve vadelerde halka arz yoluyla ihraç edilecek banka bonosu ve/veya tahvillerin Kur ul kaydına 

alınması talebimiz, Kurul'un 06.07.2012 tarih ve 23/811 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış ve söz konusu borçlanma araçlarından 
384.585.764,- TL'lik banka bonolarının satışı 17-19.07.2012 tarihleri, 109.132.046,-TL'lik banka bonolarının satışı 19-21.09.2012 tarihleri, 
100.000.000,- TL'lik iskontolu tahvillerin satışı 28-30.11.2012 tarihleri, 364.701.877,- TL'lik banka bonolarının satışı 10-11.01.2013 
tarihleri, 99.710.935 TL’lik iskontolu tahvillerin satışı ise 27.02-01.03.2013 tarihleri arasındaki talep toplama sonucunda 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu defa Yönetim Kurulumuzun yukarıda bahsedilen Kararı ile ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli b aşvuruların 
yapılması için Genel Müdürlüğe vermiş olduğu yetkiye istinaden Bankamız Genel Müdürlüğünce; 1.400.000.0000.- TL tutara kadar ihraç 
edilmesi kararlaştırılan banka bonosu ve/veya tahvillerin altıncı k ısmının 386 gün vadeli, 150.000.000 TL nominal değerli (150.000.000 TL 
olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 200.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir), 
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıy la, yurt içinde, talep toplama yöntemiyle iskontolu tahvil şeklinde ihraç edilmesi  için 
07.05.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. 

 
   

Yukarıdaki açık lamalarımızın, 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 açık lamalardan sorumlu olduğu muzu beyan 
ederiz. 

 


