
 
 

 
 
 

 
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, 12 Temmuz 2010 

                   
                                 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                  
 
 
Açıklanacak Özel Durum :  
 
 
3 Haziran 2010 tarihinde Fortis Bank A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEB A.Ş.”) tarafından 
yapılan açıklamalarda Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu arasında imzalanan Niyet 
Mektubu’nda, Fortis Bank A.Ş. ile TEB  A.Ş.’nin, TEB A.Ş. altında birleşmesi hususunda ilgili 
bankaların çoğunluk hissedarları arasında mutabakat sağlandığı ve ilgili makamlara gerekli 
müracaatların yapılacağı bildirilmişti.   
 
TEB A.Ş. ve Fortis Bank A.Ş. tarafından yürütülen birleşmeye ilişkin fizibilite raporu hazırlık 
çalışmalarını takiben birleşme ve yapılandırma çalışmalarının uygulanmasına başlanması için 12 
Temmuz 2010 tarihli TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca söz konusu birleşmenin,  birleşmeye 
taraf bankaların 30 Haziran 2010 tarihli mali tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, bu 
tarihten sonra gerçekleştirilecek yapılandırma çalışmalarının birleşmeye esas mali tablolara 
etkilerinin, denetim raporunda ve uzman kuruluş tarafından yapılacak değerleme çalışmalarında ve 
birleşme oranının belirlenmesinde dikkate alınmasına, değerleme çalışmalarını yürütmek üzere 
bağımsız uzman kuruluş olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’nin 
(Ernst&Young) tayin edilmesine karar verilmiş; birleşme işlemleri için Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK’dan, birleşme işlemlerine 
başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için  TEB A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.  
 
Söz konusu birleşmeye ilişkin olarak, 3 Haziran 2010 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında 
belirtildiği üzere, yapılandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra TEB Mali Yatırımlar A.Ş. TEB 
A.Ş.’de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam edecektir. Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas 
Grubu'nun her biri, birleşme öncesinde olduğu gibi, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'de % 50 hissedarlık 
oranına sahip olacaktır.  
 
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, 


