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DenizBank’tan 1 Milyar Dolarlık
Sendikasyon Kredisi
DenizBank, tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine imza
attı. 23 ülkeden 47 bankanın katılımıyla bir önceki yıla göre %134
oranında bir artışla yenilenen kredinin tamamı reel sektörün dış
ticaret finansmanında kullanılacak.
DenizBank; Sberbank, Standard Chartered ve Wells Fargo koordinatörlüğünde uluslararası
piyasalardan toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon
kredisinin imza töreni 21 Kasım 2013’te gerçekleşti. Bankanın sağladığı sendikasyon
kredisinin 1 yıl vadeli olduğu, kredinin toplam maliyetinin geçen seneye göre yıllık Libor +
1,35% düzeyinden yıllık Libor + % 0,75’e düştüğü açıklandı. Sendikasyon kredisini geçen
seneye oranla %134 oranında büyüten DenizBank, böylelikle %108 olan Türk bankaları
yenileme ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. DenizBank’ın sendikasyon kredisine
23 ülkeden 47 banka katıldı. DenizBank’ın sağladığı 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin
tamamı, reel sektörün dış ticaret finansmanında kullanılacak.
“DenizBank uluslararası piyasalardaki konumunu bir kere daha perçinledi”
DenizBank ve 47 bankanın üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen sendikasyon
kredisi imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, aldıkları sendikasyon
kredisinin Türkiye’nin 5. büyük özel bankası olan DenizBank’ın uluslararası piyasalardan tek
kalemde aldığı en büyük kredi olduğuna dikkat çekti. Ateş, “Kısa süre önce 2013’te dokuz
aylık konsolide net kârımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 büyüyerek 874 milyon
TL olarak gerçekleştiğini açıklamıştık. Bu başarıya şimdi de aldığımız 1 milyar dolarlık
sendikasyon kredimizi ekledik. Temin ettiğimiz bu krediyi dış ticaret finansmanında kullanarak
reel sektöre olan desteğimizi sürdüreceğiz.
DenizBank’ın muhabir bankalarıyla başarıyla yönettiği ilişkileri sayesinde aldığı en yüksek
tutarlı sendikasyon kredisi, uluslararası piyasalardaki konumunu bir kere daha perçinlemiştir.
23 ülkeden 47 bankanın sendikasyonumuza katılmasıyla sektör yenileme ortalamasının da
çok üzerinde %134 oranında bir artış gerçekleştirdik. Gerek DenizBank’ın, gerekse diğer
bankalarımızın yenileme oranı, Türk bankacılık sektörünün sağlam yapısını uluslararası
arenada bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sberbank gibi büyük bir grubun hissedarlığında
çok daha geniş katılımlı ve yüksek tutarlı sendikasyonlara imza atmaya gelecek dönemlerde
de devam edeceğiz.” dedi.
Sendikasyon Kredisine lider eşdüzenleyici olarak katılan 16 banka: Barclays, Bank of America,
BONY Mellon, Citi, Commerzbank, HSBC, ING Bank, JPMorgan Chase, Mizuho, Nova Scotia,

Raiffeisen Banking Group, LBBW, Sberbank, Standard Chartered, Unicredit, Wells Fargo.
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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

