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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                  :   23.03.2017               
Konu                  :  SPK’nın tertip ihraç belgesi onayı ve Bankamızca yurtdışında  
        ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanması 
İlgi     : 10.03.2017 tarihli özel durum açıklamamız 
 

 

                                         Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına  
                                                             34467 Emirgan / İSTANBUL                           
Açıklanacak Özel Durum  
Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 500 milyon USD nominal tutarındaki 6 yıl vadeli tahvillerin 
(XS1576037284, US90014QAB32) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız 
hesaplarına yansımıştır. Ayrıca, SPK anılan ihraca ilişkin tertip ihraç belgesini onaylanmış olup söz 
konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz. 

Saygılarımızla. 

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

CMB approval and completing the selling transaction of the debt instrument issued at abroad by our 
Bank 
Ref: Our public disclosure dated 10.03.2017 
 
The sale of the issuance of USD 500 million notes (XS1576037284, US90014QAB32)  with 6 year 
maturity has been completed and receipt of the funds has been realized. Also, CMB approved the 
issuance certificate of the transaction. Please kindly find attached the related document. 
  
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version 
shall prevail. 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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. 
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK 
 
Ömer ÇİRKİN    Aydın GÜLER 
Birim Müdürü    Genel Müdür Yardımcısı 
23.03.2017  Saat:   23.03.2017  Saat:  



 

 

 



 

 

 

 


