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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 80 

Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su :  (0212) 318 19 45-57  -  (0212) 216 64 21 

Tarih                 :   28.04.2014                 

Konu     :   T. Garanti Bankası tarafından ihraç edilen varantlara ilişkin  

           ilk fiyat  bildirimi hk. 

 

                   

               Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına  

                                                         34467 Emirgan / İSTANBUL                                                      

Açıklanacak Özel Durum  

 

T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler 

A.Ş. Tarafından yapılacak  16 adet yatırım kuruluşu varantı 28/04/2014 (Bugün) tarihinde BIST 

Kurumsal ürünler pazarı altında bulunan Varant Pazarında işlem görmeye başlayacak olup ilk fiyatlar 

ekli tabloda yer almaktadır. Bu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak olup, varantların 

borsada işlem görmeye başlamasından sonra satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varantların seans 

süresince söz konusu açılış fiyatlarından işlem görmeyebileceği dikkate alınmalıdır. Ekli dosya 

Türkçedir. 

Bilgilerinize sunarız.  
 
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated 
below. 
 

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. being the market maker and T. Garanti Bankası A.Ş. being the 

issuer, 16 warrants will start to be traded on Warrants Market under Borsa Istanbul Collective Products 

Market as of 28 April 2014 (today). The initial sale prices are presented in the table below. Such prices 

will be applied at the session start and the sales price may differ after the warrants start to be traded on 

the stock market. It should be noted that the warrants may not be traded at the initial sale prices during 

the session. Please be informed that the enclosed document is in Turkish only 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 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 

 

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın ŞENEL 

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı 

28.04.2014  Saat:  28.04.2014  Saat:  
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T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı Garanti Yatırım 

Menkul Kıymetler A.Ş. Tarafından yapılacak 16 adet yatırım kuruluşu varantı 28/04/2014 

(Bugün) tarihinde BIST Kurumsal ürünler pazarı altında bulunan Varant Pazarında işlem 

görmeye başlayacak olup ilk fiyatlar ekli tabloda yer almaktadır. Bu fiyatlar sadece 

seansın ilk açılışında uygulanacak olup, varantların borsada işlem görmeye 
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söz konusu açılış fiyatlarından işlem görmeyebileceği dikkate alınmalıdır. 

 

 

KISA KOD  SATIŞ FİYATI (TL) 

OZGBB.V   0,02  

OZGBC.V   0,07  

OZGBD.V   0,18  

OZGBE.V   0,39  

OZGBF.V   1,25  

OZGBG.V   1,93  

OZGBH.V   0,43  

OZGBI.V   1,15  

OZGSP.V   2,69  

OZGSR.V   1,91  

OZGSS.V   1,27  

OZGST.V   0,79  

OZGSU.V   0,48  

OZGSV.V   0,27  

OZGSY.V   1,34  

OZGSZ.V   0,61  

 


