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DenizBank ve Macar EXIM’den 100 milyon euro
tutarında finansal iş birliği
DenizBank ile Macar Eximbank, 100 milyon euro’luk işbirliğine imza attı.
Yapılan anlaşmaya göre Macar EximBank’ın DenizBank’a aktaracağı 100
milyon euro’yu Macaristan’dan dış alım yapan girişimciler kullanabilecek.
DenizBank, dış ticareti güçlendirmeye yönelik işbirliği anlaşmalarıyla, Türkiye ekonomisinin
gelişimine destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Macar Eximbank ile 100 milyon euro’luk
finansal işbirliği gerçekleştiren DenizBank, bir yandan Macaristan’dan yapılan dış alımları daha
avantajlı hale getirirken, Türk-Macar ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde de önemli bir adım atıyor.
Macar Eximbank ve DenizBank arasında hayata geçirilen finansal işbirliğinin imza töreni 17 Aralık
2013, Salı günü İstanbul’da, Macar Eximbank CEO’su Roland Nátrán ile DenizBank Genel Müdür
Yardımcısı Bora Böcügöz ‘ün katılımıyla gerçekleşti. Anlaşma; Macar EXIM ile DenizBank’ın
hissedarı olan Sberbank tarafından 26 Nisan 2013 tarihinde imzalanan ve iki kurumun gelecekteki
finansal işbirliklerini açıkladıkları sözleşmeye dayanıyor.
Macar Eximbank ve DenizBank arasındaki anlaşmaya göre Macar EXIM, DenizBank’a uygun koşullu
ticari faiz referans oranı ile orta ve uzun vadeli, 2-10 yıllık bir zaman dilimine sahip, 100 milyon
euro tutara kadar finansman desteği sağlayacak. DenizBank ise söz konusu finansal kaynağı
Macaristan ürün ve hizmetlerinin satın alınmasıyla gerçekleştirilen geliştirme yatırımları ve
projelerine yönelik olarak kullandıracak.
Macar-Türk ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz
İmza ile ilgili olarak Macar Eximbank CEO’su Roland Nátrán, “Macar EXIM; Macaristan’ın Rusya,
BDT ülkeleri, Türkiye ve Sberbank Grubunun faaliyet gösterdiği diğer bazı ülkelere olan ihracatını
canlandırmayı amaçlıyor. Mevcut anlaşma çerçevesinde hedefimiz, Macar şirketlerin Türkiye’ye
yaptığı ihracatı etkin finansman ve risk paylaşım çözümleriyle desteklemek ve böylece Macar-Türk
ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirmektir” diye konuştu.
Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağız
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “DenizBank olarak Macar EXIM ile bugün imzaladığımız iş
birliği sözleşmesinin, iki dost ülke olan Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ve ticari
ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını, aynı zamanda Türkiye bankacılık sektöründeki öncü
konumumuzu güçlendireceğini düşünüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik gelişiminde dış
pazarlarla sinerjinin ve ilişkilerin güçlendirilmesi kritik önem arz ediyor. Bu sözleşme çerçevesinde,
Macaristan’dan dış alım yapacak şirketlerimize finansal anlamda büyük avantajlar sunacağız.

Aynı zamanda Türkiye’deki girişimcilerimizin Macaristan'da üstlenecekleri projelerde Macar EXIM
aracılığıyla finansman sağlamalarını kolaylaştırmak üzere de önemli bir adım atıyoruz. Hissedarımız
Sberbank’ın uluslararası iştirakler ağı gücünden de yararlanarak, Türkiye ekonomisine değer
katacak benzeri projelere önümüzdeki dönemde de imza atmaya devam edeceğiz. ” dedi.
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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

