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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
                               

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

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

                                      34340 Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422 

Tarih:       16.04.2020 

Konu:        Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının Bankamızca satın alımı hk. 

İlgi:      15.04.2011, 07.09.2012, 10.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız. 

 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 

34467 Emirgan, İSTANBUL    

 

Açıklanacak Özel Durum:   

Yönetim Kurulumuz almış olduğu karar ile, Bankamızca yurtdışında ihraç edilmiş olan, (a) ilgi'de belirtilen 

15.04.2011 tarihli açıklamamıza konu ve halihazırda Londra Borsası’na kote toplam 500.000.000ABD Doları 

tutarlı, 2021 vadeli, %6,25 kupon ödemeli, USM8931TAA71 ve US900148AA51 ISIN kodlu borçlanma 

araçlarından azami 100.000.000ABD Doları nominal tutarlı kısmı; (b) ilgi'de belirtilen 07.09.2012 tarihli 

açıklamamıza konu ve Londra Borsası’na kote toplam 750.000.000ABD Doları tutarlı, 2022 vadeli, %5.25 

kupon ödemeli, USM8931TAF68 ve US900148AD90 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 

150.000.000ABD Doları nominal tutarındaki kısmı ve/veya (c) ilgi'de belirtilen 10.03.2017 tarihli açıklamamıza 

konu İrlanda Borsası’na kote toplam 500.000.000ABD Doları tutarlı, 2023 vadeli, %5,875 kupon ödemeli, 

XS1576037284 ve US90014QAB32 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 100.000.000ABD Doları 

nominal tutarlı kısmı, bunların tabi olduğu ilgili ülke mevzuatı ve ihraç dokümanlarına uygun olarak bir veya 

birden fazla defada olmak üzere işbu açıklama tarihinden itibaren Bankamızı yatırımcılardan geri satın alma 

hususunda yetkilendirdiğini, geri alım işlemlerinin anılan borçlanma araçlarının ilgili piyasada ve tarihte geçerli 

satış fiyatının Bankaca uygun bulunması şartına bağlı olduğunu, bunların satın alınması halinde, kısmen veya 

tamamen  halka arz edilmeksizin yeniden yurtdışında satılabileceğini ve/veya itfa edilebileceğini kamuoyunun 

bilgisine sunarız.   

 

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

 

Purchase of borrowing instruments by the Bank issued abroad 

 

Reference: Our public disclosures dated 15.04.2011, 07.09.2012, 10.03.2017. 

 



Our Board of Directors has authorized our Bank to purchase up to: (a) USD100,000,000 in aggregate nominal 

amount of its outstanding USD500,000,000 6.25 per cent. Notes Due 2021 (ISIN: USM8931TAA71 and 

US900148AA51) subject to our disclosure dated 15.04.2011 and listed on London Stock Exchange; (b) 

USD150,000,000 in aggregate nominal amount of its outstanding USD750,000,000 5.25 per cent. Notes Due 

2022 (ISIN: USM8931TAF68 and US900148AD90) subject to our disclosure dated 07.09.2012 and listed on 

London Stock Exchange, and /or (c) USD100,000,000 in aggregate nominal amount of its outstanding 

USD500,000,000 5,875 per cent. Notes Due 2023 (ISIN: XS1576037284 and US90014QAB32) subject to our 

disclosure dated 10.03.2017 and listed on Irish Stock Exchange (together the “Notes”) in one or more open-

market transactions from time to time following the date of this announcement. Any such purchase of Notes by 

our Bank will be subject to the prices at which the Notes are available for purchase by our Bank in the open 

market at the relevant time and whether those prices are acceptable to us. Notes purchased by the Bank may 

(including partially) be held for  resale and resold abroad without any public offering and/or may be cancelled. 

 

*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   Aydın GÜLER                   

Direktör   Genel Müdür Yardımcısı  

 


