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DenizBank’tan yatırımcılara
DenizBank Lüks Endeksi’ne dayalı fon!
DenizBank, lüks tüketim ürünleri hisselerinin yükselişine yatırım yapmak
isteyenler için %100 Anapara Koruma Amaçlı DenizBank Lüks Tüketim
Endeksi Yükselişini Öngören Fon’unu 11-15 Kasım tarihleri arasında halka arz
ediyor. Fon’un yatırım yaptığı Lüks Tüketim Endeksi’nde Hermes, Louis
Vuitton, Burberry, Shangri-La Asia, Sotheby’s gibi dünyanın önde gelen
markalarının hisseleri yer alıyor.
Müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri sunan DenizBank, dünyadaki lüks tüketim
ürünlerine olan talebi fırsat olarak gören yatırımcılar için yeni fonunu piyasaya sürüyor. Lükse
yatırım yapmak isteyenler için kurulan “DenizBank A.Ş % 100 Anapara Koruma Amaçlı Lüks
Endeksi Yükselişini Öngören Fon” , 11-15 Kasım 2013 tarihleri arasında halka arz ediliyor.
Önümüzdeki dönemde lüks tüketim ürünlerine olan talebin, global ekonomik iyileşmeye paralel
olarak yükselerek artacağını öngören DenizBank; Societe Generale sponsorluğunda DenizBank
Lüks Endeksi’ni kurdu ve 3 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Bloomberg’de fiyat yayınlanmaya
başladı. Bu endekse paralel olarak DenizBank Lüks Endeksi’nin yükselişini öngören ve aynı
zamanda anaparadan kayıp yaşama riskini almak istemeyen yatırımcılar için anapara koruma
amaçlı Lüks Tüketim Endeksi Fonu geliştirildi. Lüks Tüketim Endeksi’nin vade sonu değer
kaybetme ihtimalinde, yatırımcı anaparasını geri alacak, Endeks’in pozitif getirisi durumunda ise
yatırımcı kesinleşen getiriye sahip olacak. Lüks Tüketim Endeksi’nde dünyanın en ünlü markaları
arasında yer alan Hermes, Louis Vuitton, Burberry, Shangri-La Asia, Sotheby’s hisseleri
bulunuyor.
Yatırımcılara daha çok seçenek sunulacak
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, çıkardıkları yeni fon
ile yatırımcılara yeni bir enstrüman daha sunduklarını belirtti. Böcügöz, “Yeni enstrümanımızın
%100 anapara korumasını hedefleyen bir fon olması, ekonomik gelişmelerdeki beklentiler
dahilinde lüks tüketim ürünlerine olan talebin artacağının beklenmesi ve Endeks’teki hisselerin
dünyanın en ünlü lüks tüketim firmalarından olmaları yeni ürünümüzü cazip kılan faktörler
arasında yer alıyor. Daha önce ihraç ettiğimiz farklı sektör ve ürünlere dayalı anapara korumalı
fonlarda olduğu gibi, bu fonumuza da yüksek talep gelmesini bekliyoruz. DenizBank, bundan
sonra da ürün yelpazesini genişleterek yatırımcılara daha çok seçenek sunacak” dedi.
DenizBank’ın yeni fonundan yararlanabilmek için yatırımcıların 11–15 Kasım 2013 tarihleri
arasında bir DenizBank şubesine uğraması yeterli olacak. Başvuru tarihleri geçtikten sonra bu

fondan almak mümkün olmayacak. Fondan en az 1.000 TL olmak üzere istenildiği tutarda
alınabilecek. Fonun vadesi ise 368 gün olacak.
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DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak
1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme
İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine
katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle
Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre
içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında
toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 685 şubesi ile 14 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir.
DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech,
DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası
iştirakleridir.
www.denizbank.com, https://www.facebook.com/DenizBank, https://twitter.com/DenizBank
Sberbank hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki
bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve
Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası,
banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı
yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi
bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın
uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer
ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık
lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru

