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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

                       

 

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı  :  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  

Adresi                  :  Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                            

                                                      34340 Beşiktaş / İSTANBUL 

Telefon ve Fax No                :  (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su              :  (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 22 

Tarih                     :  10.10.2016 

İlgi      :  Commercial Bank  “GarantiBank – Moscow” (AO)  

          hisselerinin satışı hk. 
 

 

                        

                                                   Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  

                                                                                     34467   Emirgan /İSTANBUL        

  

Açıklanacak Özel Durum : 

 

Bu açıklama Rusya’da kurulu Commercial Bank “GarantiBank- Moscow” AO ünvanı ile faaliyet gösteren 

iştirakimizin sermayesinin %99.94’ünü temsil eden 1729 adet hisse ile yine sermayesinin %0.06’sını 

temsil eden Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Anonim Şirketine (“Garanti Teknoloji”) ait 1 hissenin 

satışı ile ilgilidir. Banka ve Garanti Teknoloji hisselerinin Rusya’da mukim Sovcombank tarafından satın 

alınmasına ilişkin bir Hisse Alım Anlaşması imzalanmıştır.  Hisse devir işlemleri gerekli yasal iznin 

alınmasını takiben gerçekleştirilecektir.  Taraflar hisse alım bedelini, hisse devir işlemlerinin 

tamamlanmasına kadar geçecek sürede bazı düzeltmelere tabi olmak kaydı ile 40,455,201.00 Amerikan 

Doları  olarak belirlemiştir.  

 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated 
below 
 
 
Sale of the shares representing the share capital of Commercial Bank  “GarantiBank – Moscow” (AO) 

 

This announcement is being made in connection with the sale of 1729 shares representing %99.94 of the 

share capital of Commercial Bank “GarantiBank- Moscow” AO, a subsidiary of our Bank established in 

Russia and the sale of 1 share representing %0.04 of the share capital of the same entity owned by Garanti 

Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Garanti Technology”). Our Bank and Garanti Technology 

have entered into a Share Purchase Agreement with Sovcombank, a bank operating in Russia.  Share 

transfers under the agreement will be completed after obtaining the necessary regulatory approvals. Parties 

agreed to a purchase price of USD 40,455,201.00 subject to certain adjustments for the period until the 

completion of the share transfer formalities.   

 

 



 

 

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version 

shall prevail. 

 

 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri : II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun 

olduğunu, bu konuda 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, 

 

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  

GENEL MÜDÜRLÜK 

 

 

 

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın GÜLER                  

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı 

10.10.2016 Saat:  10.10.2016 Saat: 


