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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İzahname (Taslak)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 14.12.2016

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 14.12.2016 tarihli Açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde 20 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 10 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 verildiği açıklanmıştı.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İSTANBUL A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır. Bankamız ve yetkili 
aracı kuruluş Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından imzalanan ve incelenmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulan taslak ihraççı bilgi dokümanı, taslak 
sermaye piyasası aracı notu ve taslak özet ekte yer almaktadır. Söz konusu dokümanlar SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.

İzahname (Taslak)
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