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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 : 250 milyon TL nominal değerli bono ihraç başvurusu hakkında  

 
   

      

Borçlanma 
Aracının ISIN Kodu 

: - 

Borçlanma 
Aracının Türü 

: BONO İHRACI 

Borçlanma 
Aracının Vadesi 

: 144 GÜN VADELİ 

Borçlanma 
Aracının İhraç 
Tutarı 

: 
250.000.000 -TL NOMİNAL DEĞERLİ (250.000.000 TL,- nominal değerli olan halka arz 
büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 350.000.000,- TL nominal 
tutara kadar artırılabilecektir) 

 
  AÇIKLAMA: 

Yönetim Kurulumuzun 04.06.2013 tarihli, 4874/83 sayılı ve 15.07.2013 tarih, 4894/103 sayılı kararları çerçevesinde, Bankamızca 
yurtiçinde 1.750.000.0000 TL tutara kadar bir yıllık dönem içinde farklı tertiplerde ve vadelerde ihraç edilecek borçlanma araçlarının 
halka arzına ilişkin izahnamenin Kurulca onaylanması talebimiz, Kurul'un 26.07.2013 tarih ve 26/867 sayılı toplantısında, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul A.Ş.’den gelecek görüşlerde halka arza ilişkin olumsuz bir husus olmaması 
ve İhraççı Bilgi Dokümanında söz konusu görüşlere yer verilmesi şartıyla olumlu karşılanmıştır. BDDK’nın 13.08.2013 tarih ve 
20008792.41.2-20649 sayılı yazısı ile Bankamızca yurt içinde 1.750 milyon TL’ye kadar farklı vadelerde ve tertiplerde bono ve/veya tahvil 
ihracı yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. 
 
Yönetim Kurulumuzun yukarıda bahsedilen kararları ile Genel Müdürlüğe vermiş olduğu yetkiye istinaden Bankamız Genel Müdürlüğünce; 
1.750.000.0000.- TL tutara kadar ihraç edilmesi kararlaştırılan bono ve/veya tahvillerin birinci tertibinin 144 gün vadeli, 250.000.000 TL 
nominal değerli (250.000.000 TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 350.000.000 TL nominal 
tutara kadar artırılabilecektir), TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, talep toplama yöntemiyle bono şeklinde ihraç 
edilmesi kararlaştırılmış ve bu çerçevede güncellenen İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özetten oluşan 
izahnamenin onaylanması için 26.08.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. 

 
   

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. 

 


