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Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107
Ulus / ANKARA
: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
: finansalpiyasalar@ziraatbank.com.tr
:

: 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: 24.12.2013
:

Bono ve/veya Tahvil İhraç Edilmesi İçin
BDDK Onayı Hk.

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Borçlanma Aracının Türü
: Bono ve / veya Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi
: 5 Yılı Aşmayacak Şekilde Farklı Vadelerde
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı : 8 Milyar Türk Lirası'na kadar
AÇIKLAMA:
İlgi: 19.12.2013 ve 24.12.2013 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde
15 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya
birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan
bono ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların
halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla
gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu,
kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç
edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet
tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri
ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz

oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi
ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer
işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği ve bu
kapsamda; yurtiçinde 8 Milyar Türk Lirası'na kadar Türk Lirası cinsinden, bono
ve/veya tahvil ihraç edilmesi için BDDK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
BDDK tarafından bankamızca yurtiçinde ve yurtdışında Türk lirası cinsinden
toplam 8 milyar TL'ye farklı vadelerde ve tertiplerde bono ve/veya tahvil ihracı
uygun görülmüştür

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel
Durumlar 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.

