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DenizBank 300 milyon TL tutarında
banka bonosu ve tahvil ihraç ediyor


DenizBank, toplam 300 milyon TL tutarında 6 aylık ve 13 aylık olmak
üzere bono ve tahvil ihracı yapacak.



27-28-31 Ekim 2011’de halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçta 6 aylık
bono, benzer vadeli Hazine kâğıdına göre %0,65, 13 aylık tahvil ise
benzer vadeli Hazine kâğıdına göre %0,90 oranında yıllık basit ek getiri
sağlayacak.



DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, banka bonosunun ve
tahvilin ikinci elde alım/satım imkânı ve düşük stopaj oranıyla
yatırımcılar için cazip olduğunu söyledi.



Denizbank Mayıs 2011 tarihinde 6 ve 12 aylık toplam 500 milyon TL’lık
1. tertip Banka bonolarını halka arz etmiş ve başarılı bir satış
gerçekleştirmişti.

Sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel
çözümler sunan DenizBank, yatırımcılara kendi bono ve tahvilini satarak alternatif bir yatırım
aracı daha sunuyor. Banka, toplam 300 milyon TL tutarında ve iki farklı vadeye sahip bono ve
tahvil ihraç edecek. 175 günlük banka bonosu, benzer vadeli Hazine kâğıdına göre %0,65, 399
günlük tahvil ise benzer vadeli Hazine kâğıdına göre %0,90 oranında yıllık basit ek getiri
sağlayacak.
Halka arz tarihi 27-28-31 Ekim 2011
DenizBank, yatırımcılar için çıkaracağı bonoları 27-28-31 Ekim 2011 tarihlerinde eş zamanlı
olarak halka arz yöntemiyle ihraç edecek. İMKB Tahvil Bono Piyasası’nda işlem görecek bono ve
tahvilin vade başlangıcı ise 02.11.2011 olacak. DenizBank’ın ikinci kez yapacağı bono ve tahvil
ihracında minimum talep tutarı ise 1.000 TL olarak belirlendi. Bonoların anapara ile faiz ödemesi
vade bitiminde yapılacak. 6 aylık bononun vadesi 25 Nisan 2012, 13 aylık tahvilin vadesi ise

05 Aralık 2012’de bitecek. DenizBank’ın ihraç edeceği bonolar ikincil piyasada da işlem görecek.
6 aylık bonoda bireysel yatırımcılara %24, kurumsal yatırımcılara ise %76 pay ayrıldı. 13 aylık
tahvilde ise bireysel yatırımcılara %30, kurumsal yatırımcılara %70 pay ayrıldı. DenizBank bono
ve tahvili halka arzına yatırımcılar DenizBank şubeleri, 444 0 800 veya www.denizbank.com.tr
adresinden başvurabilecek.
“Düşük stopaj oranıyla cazip”
DenizBank Fon Yönetimi, Finansal Kurumlar ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Bora Böcügöz, bono ve tahvil

ihraçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İkinci tertip olarak

yapacağımız bu ihraç Bankamızın Mayıs 2011 tarihinde yapmış olduğu bono halka arzından
sonra, yurtiçi sermaye piyasalarıyla bir kez daha buluşması olacak. Devlet iç borçlanma
senetlerine göre önemli bir ek getiri sağlayan banka bonoları ve tahviller, ikinci elde alım/satım
imkânı ve %10’luk düşük stopaj oranıyla özellikle 6 ay ve 13 aylık vadelerde yatırımcılar
açısından cazip bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. Bu bono ve tahvillerin Türkiye'deki en
yüksek banka rating'ine sahip olan DenizBank Finansal Hizmetler Grubumuz tarafından arz
edilecek olması da ayrı bir önem taşıyor. Yatırımcılar için alternatif yatırım araçları geliştirmeye
devam edeceğiz.”

