Sberbank, DenizBank satın almasını tamamladı
28 Eylül 2012, İstanbul – Sberbank of Russia (“Sberbank”) bugün DenizBank A.Ş.
("DenizBank") hisselerinin %99.85’ini satın alma işlemini tamamladı. Bugünkü işlem, 8 Haziran
2012’de Sberbank’ın DenizBank hissedarları Dexia NV/SA ve Dexia Participation Belgique SA
(hepsi birlikte "Dexia") ile satın alma görüşmelerine başlama haberinin ardından geldi.
Sberbank’ın stratejisinin uygulanmasında büyük bir adımı temsil eden bu satış işlemi, hızla
büyüyen Türk bankacılık sektörüne girişine de olanak veriyor.
Satın alma fiyatı 6,469 milyon TL (bugünkü kurlarla yaklaşık 2,790 milyon euro). Yıl sonuna kadar
Sberbank Dexia’ya, 1 Ocak 2012 ile 28 Eylül 2012 tarihleri arasında DenizBank’ın net aktif
değerindeki artışa göre, kapanış sonrası söz konusu olabilecek birtakım düzeltmelere tabi ve
azami 433 milyon TL ile sınırlı olmak üzere ilave bir tutar daha ödeyecektir.
30 Haziran 2012 itibariyle BDDK konsolide finansal tablolarına göre, 47,906 milyon TL aktife,
34,082 milyon TL kredi hacmine (leasing ver faktoring alacakları dahil olmak üzere), 30,001
milyon TL müşteri mevduatına ve 5,036 milyon TL öz kaynağa (14 Milyon TL’lik azınlık hissesi
hariç) sahip olan DenizBank; konsolide aktif bazında Türkiye’nin 6. büyük özel bankası ve 9.
büyük bankası konumunda. DenizBank 2012’nin ilk altı ayında 334 milyon TL net kar elde etti.
Bu satın alma işleminde, Deutsche Bank, Rothschild ve Sberbank CIB (eski adıyla Troika Dialog)
Sberbank’a finansal danışmanlık hizmeti sundu. Linklaters LLP ve Taboglu, Sberbank'ın hukuk
danışmanlığını yaptı. KPMG, Sberbank adına finansal ve vergisel incelemeleri yürüttü. Barclays
ve J.P. Morgan ise Sberbank’ın İcra Kurulu’na bu işlemle ilgili uygunluk görüşü sundu.
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Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank, 30 Haziran 2012 itibariyle Rusya’daki bankacılık
sektörü aktiflerinin yaklaşık %28.2’sini elinde bulundurmakta ve 238.000’e yakın kişiye istihdam
sağlamaktadır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka
hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, sayısı
245.000’i aşan bireysel ve kurumsal yatırımcılara aittir. Rusya’daki en geniş şube ağlarından
birine sahip olan bankanın yaklaşık 19.000 şubesi, Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya ve
İsviçre’de iştirakleri, Hindistan’da bir şubesi ve Almanya ile Çin’de temsilcilikleri bulunmaktadır.
2012’de Volksbank International’ın satın alınmasıyla birlikte Sberbank, dokuz Orta ve Doğu
Avrupa ülkesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına
sahiptir.
Resmi web sitesi : www.sberbank.ru

