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DenizBank’ın 2010 yılı üçüncü çeyrek finansal verileri açıklandı:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş:
“2010 yılının ilk 9 ayındaki net kârımızı
450 milyon TL’ye yükselttik”
DenizBank’ın 2010 yılı üçüncü çeyrek konsolide net kârı 450 milyon TL olarak gerçekleşti.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ulaştıkları bu başarıda,
DenizBank’a özel çözümlerin önemli etkisinin olduğunu ve Grubun;
Konsolide aktiflerini 2009 yıl sonuna göre %17 artırarak 30 milyar 295 milyon TL’ye yükselttiğini, konsolide
özkaynaklarını bir yıl öncesine göre %22, yıl sonuna göre %16 büyüterek, sektör ortalamasının üzerinde bir artış
ile 3 milyar 445 milyon TL’ye çıkardığını, mevduatını konsolide bazda %23 artırarak 18 milyar 104 milyon TL’ye
ulaştırdığını, konsolide nakit kredilerini %16 büyüterek 21 milyar 607 milyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini %35
artırarak 6 milyar 871 milyon TL’ye çıkardığını söyledi. Ateş, Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik rasyosunun ise
%15.89 olarak gerçekleştiğini belirtti.

“2010 yılının ilk dokuz ayında da sağlıklı ve karlı büyümemizi sürdürdük”
Hakan Ateş, “Bu başarıda ’Müşteri odaklı bankacılık anlayışı’ ile geliştirdiğimiz DenizBank ürün ve hizmetlerinin
önemli etkisi var. DenizBank genişleyen hizmet ağı ile özellikle kredi kartı, ticari, işletme ve bireysel segmenti
kredileri dahil olmak üzere bütün segmentlerdeki kredilerini artırdı. Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyelin daha
etkin ve etkili biçimde değerlendirilmesi için kullandırılan projeli yatırım kredileri ile birlikte tarım sektörüne verilen
toplam kredi tutarı da 1 milyar 736 milyon TL’ye ulaştı.” dedi. DenizBank, tarım sektörüne yaptığı yatırımlar ve
üreticilere tanıdığı olanaklarla tarım kredilerinde özel bankalar arasındaki liderliğini 2010 yılının ilk 9 ayında da
sürdürdü. Banka, sektörlere özel olarak tasarladığı ürünlerle KOBİ’lere verdiği desteğe devam etti ve müşterilerine
sunduğu avantajlı kredi olanakları ile işletme kredilerini de 3 milyar TL’nin üzerine çıkardı.
DenizBank’ın önemi ana hissedarı Dexia için de her geçen gün artıyor. Dexia’nın her yıl yatırımcılara yönelik
düzenlediği ve sonuncusunu geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirdiği DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı
Hakan Ateş’in de konuşmacı olarak katıldığı ’Investor Day’ toplantısında, Dexia’nın üst düzey yöneticileri
DenizBank’ın başarısına vurgu yaparak 500 milyon TL’lik yatırımla 2014 yılına kadar Türkiye’de 800 yeni DenizBank
şubesinin açılmasının hedeflendiğini belirtmişlerdi. Dexia CEO’su Pierre Mariani, Investor Day toplantılarında
DenizBank’ın önemli bir performans göstererek grubun göz bebeği haline geldiğini, yüksek potansiyeliyle birlikte
grubun büyüme motoru olarak görüldüğünü söylemişti.

