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Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı ?

Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.12.2017

İhraç Tavanı Tutarı 17.500.000.000

Para Birimi TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, 15 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda finansman bonosu ve/
veya tahvil, 2,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda çeşitli göstergelere (tahvil, borsa, kredi riski, libor, döviz vb) dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları dahil olmak üzere ancak bunlarla
sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 Milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi, ihraçların vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz ve/veya 
tahsisli olarak ve/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 finansman bonosu ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının veya bankalararası Türk Lirası Libor 
oranının 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, diğer 
işlemlerin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması hususlarında 
Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

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.


