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T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
04.03.2021
2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli toplantısında,
Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme’sinin
“Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Bankamızın 2020 yılında oluşan vergi sonrası
6.238.002.719,48 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak;
Bankamızın ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt
temettü, 413.800.000 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %
14,85 olan 623.800.000,00 TL nakit brüt temettü bedelinin Ortaklarımıza dağıtılması;
- 5 Nisan 2021 tarihinde kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi
hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması;
hususlarının Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar
verilmiştir.
-

2020 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Regarding the Board Decision related to Dividend Distribution of 2020
In accordance with the Banking Law, Capital Markets Law and related regulations, Article 45 of the
Articles of Association of our Bank titled as “Distribution of the Profit”, the Board of Directors of our
Bank resolved on March 4th 2021 that;
- (i) the distribution of the Bank’s after-tax profit in the amount of 6.238.002.719,48 Turkish
Liras for the year 2020 as detailed in the table attached hereto;
- (ii) to initiate the distribution of gross cash dividend in the amount of 623.800.000,00 Turkish
Liras corresponding to 14,85% of the total paid-in capital which is the sum of the first gross
cash dividend amounting to 210.000.000,00 Turkish Liras corresponding to 5% of the Bank’s
paid-in capital and the second gross cash dividend amounting to 413.800.000 Turkish Liras to
our Shareholders on 5 April 2021 and the authorization of the Head Office to conduct any and
all acts in this regard,
will be submitted to the approval of our Shareholders during the Ordinary General Meeting of
Shareholders.
Profit Distribution Table for the year 2020 is attached herewith.
*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.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı

