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DenizBank - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
İşbirliği ile Şirket ve Konutlara
20 Milyon Dolarlık Finansman Paketi
 DenizBank Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı
işbirliği çerçevesinde, yenilenebilir enerji yatırımları için
kullandırılmak üzere 20 milyon dolar tutarında kredi sağlayacak
DenizBank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında, 12 Temmuz 2010 tarihinde,
şirket ve konutlara yenilenebilir enerji yatırımları finansmanına yönelik kredi anlaşması imzalandı.
İmza törenine Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi Wouter Van Roste, DenizBank Fon Yönetimi ve
Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz ve EBRD Türkiye Direktörü Michael Davey
katıldı.
DenizBank’a sağlanacak kredi konut ve şirketlerin endüstriel verimliliği, binaların termal
rehabilitasyonu, jeotermal, güneş, biokütle ve biogaz da dahil olmak üzere küçük ölçekli
yenilenebilir yatırımların finansmanında kullanılacak. Mayıs onaylanan 20 milyon dolarlık kredi
paketi, EBRD Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi (TurSEFF)’nin bir parçasını
oluşturuyor.
Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi için enerji verimliliği konusunun kritik önem taşıdığını dile getiren
DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Wouter Van Roste “Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel yapı
taşı olan enerji verimliliğinin sağlanması Türkiye ekonomisini etkileyen en önemli etkenlerden biri.
Bu kapsamda EBRD ile imzaladığımız kredi anlaşmasıyla yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji
verimliliği projelerine kredi sağlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle kredinin son derece önemli olduğunu ve bu çapta bir kredi
paketi ile enerji verimliliği konusunda ülke ekonomisine katkıda bulunmanın kendileri için gurur
verici olduğunu da sözlerine ekleyen Van Roste; 2009 yılında ERBD’nin Türkiye’de işbirliğine imza
attığı ilk bankanın da DenizBank olduğunu hatırlattı. EBRD ile işbirliklerine devam edeceklerini de
belirten Van Roste ayrıca Denizbank’ın uluslararası alandaki güçlü, güvenilir ve itibarlı konumunu
bu anlaşmayla bir kez daha perçinlediklerini sözlerine ekledi.
EBRD Türkiye Ülke Direktörü Michael Davey konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Enerji
verimliliğini teşvik etmek EBRD’nin temel önceliklerinden biridir ve biz bu alanda DenizBank’la olan
işbirliğimizi geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu proje Türkiye’deki şirketleri ve konutları

destekleyerek enerji tüketimlerini ve dolayısıyla maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olacaktır.”
ifadelerini kullandı.
EBRD hakkında:
61 ülke ve 2 hükümetler arası kuruluşun sahibi olduğu EBRD, Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan
bir coğrafyada yer alan ülkelerdeki pazar ekonomilerinin ve demokrasinin gelişimini destekliyor.
www.ebrd.com

