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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:       31.03.2022 

Konu:    Gönüllü pay alım teklifine ilişkin gerekli onayların alınması ve 

gönüllü pay alım teklifi bilgi formuna ilişkin SPK onayı 

İlgi: 15 Kasım 2021 ve 18 Kasım 2021 tarihli Özel Durum 

Açıklamalarımız 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  

34467 Emirgan /İSTANBUL        

 

Açıklanacak Özel Durum:  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi (“Garanti BBVA”)  

aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir: 

BBVA’nın hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için BBVA tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay 

alım teklifine (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) ilişkin olarak, BBVA, Garanti BBVA paylarının %50’sinden fazlasını 

iktisap etmek için hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde alınması gereken tüm izinleri almıştır. Bu doğrultuda, 

BBVA II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (“Tebliğ”) Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Gönüllü Pay 

Alım Teklifi bilgi formuna ilişkin onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Bugün, Sermaye 

Piyasası Kurulu, Tebliğ’in Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan bilgi formunu E-29833736-110.05.05-19391 

sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylamıştır.  

Gönüllü Pay Alım Teklifi’ne ilişkin bilgi formu işbu açıklamanın ekinde dikkatinize sunulmuştur ve ayrıca 

https://kap.org.tr, https://www.garantibbva.com.tr, https://www.garantibbvainvestorrelations.com,  

https://www.bbva.com ve https://www.garantibbvayatirim.com.tr web sayfalarında Garanti BBVA pay sahipleri 

ile yatırımcılarının erişimine sunulacaktır. 

Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci 4 Nisan 2022’de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü 

boyunca devam edecektir. Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formunda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL 

nominal bedelli paylar için 12,20 TL’dir.” 

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

 
Receipt of necessary approvals for the voluntary tender offer process and CMB approval to voluntary tender 

offer information memorandum  

 

Re: Public disclosure dated 15.11.2021 and 18.11.2021 

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), has informed Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti 

BBVA”) of the following:  
 

https://www.garantibbva.com.tr/
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/


 

 

 In relation with the voluntary tender offer launched by BBVA for the entire share capital of Garanti BBVA 

(“VTO”), the relevant authorisations required, both in Turkey and in other jurisdictions, for the acquisition of more 

than 50% of Garanti BBVA total share capital were obtained. Accordingly, BBVA applied to the Capital Markets 

Board of Turkey (“CMB”) for its approval on  the VTO and the information memorandum in accordance with 

Section 4 of the Communiqué on Takeover Bids (Pay Alım Teklifi Tebliği) no. II-26.1 (“Communiqué”). As of 

today, the CMB approved the information memorandum in accordance with Section 4 of the Communiqué in their 

letter numbered E-29833736-110.05.05-19391 and dated March 31, 2022.  

The information memorandum on the VTO is attached and will be available to Garanti BBVA shareholders and 

investors on the following webpages: https://kap.org.tr, https://www.garantibbvainvestorrelations.com,  

https://www.garantibbva.com.tr, https://www.bbva.com and https://www.garantibbvayatirim.com.tr. 

The tender offer period for the VTO will start on April 4, 2022 and will last for a term of 20 business days (i.e. 

VTO ending date on April 29, 2022). As indicated in the information memorandum on the VTO attached, the VTO 

price is TRY 12.20 for shares with a nominal value of TRY 1.00. 

*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   

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/
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