
 
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU                                 

 
Ortaklığın Ünvanı     :  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
Adresi                         :  Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 
                                        34340 Beşiktaş/İSTANBUL 
Telefon ve Fax No     :  (0212) 318 19 10 ve (0212) 216 64 22                                 
   (0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21       İstanbul, 03/07/2008 
             
İlgi  : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır.  
Konu  : Sermaye artırımı  hk. 
   
                                                                      İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na  
                                                                                                               80860 İstinye/İSTANBUL 
Açıklanacak Özel Durum : 
 
Bankamızın 7.000.000.000.-YTL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 
tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.100.000.000.-YTL’den 4.200.000.000.-YTL’ye 
artırılmasında, artırılan 2.100.000.000.- YTL nominal değerde hisse senetlerinin  
2.094.475.071,18.-YTL’sinin halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 
ortaklarca rüçhan haklarının kullanılması neticesinde 2.094.475.201,02YTL’ye; kalan 
5.524.928,82 YTL  nominal değerli hisse senetleri ise İMKB  birincil piyasada halka arz edilerek 
17.405.276,51 YTL’ye satılmış ve böylece sermaye artırımı tamamlanmıştır..  
 
Yönetim Kurulumuzun 03.07.2008 tarih 2221 sayılı kararı ile, BDDK’nın sermaye artırımına 
ilişkin incelemesinin tamamlanmasından sonra, nakit olarak artırılan 2.100.000.000.-YTL’nin 
sermaye hesabına  girişinin yapılması ortaklarca rüçhan haklarının kullanılmasında küsurat 
farklarından kaynaklanan 129,84 YTL’nin diğer sermaye yedekleri hesabına, 11.880.347,68 YTL 
olarak gerçekleşen hisse senedi emisyon priminin hisse senedi ihraç primleri hesabına  
aktarılması işlemlerinin tamamlanmasının ardından sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 
sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 
sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin tescile mesnet belgenin alınmasını takiben tescil 
işlemlerinin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi karara bağlanmıştır. 
 
Bilgilerinize arz ederiz. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri : VIII, No:39 sayılı 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 
  
 
 
Hakan ÖZDEMİR  Aydın ŞENEL  
Yönetici              Genel Müdür Yardımcısı 
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