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DenizYatırım’a ‘En Yaratıcı Sermaye
Piyasası Projesi Ödülü’
Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip olan Deniz Yatırım, bu yıl ikincisi
düzenlenen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, halka arzlarda
kullandığı “Yatırımcı Koruma ve Teşvik Uygulamaları” ile ‘En Yaratıcı Sermaye
Piyasası Ödülü’ne layık görüldü.
DenizYatırım’ın söz konusu uygulamalar ile halka arz tarihinden 21 Nisan 2017
tarihine kadar liderlik ettiği 7 şirketten 6’sı, halka arz yatırımcısına %29 ile
%319 arasında getiri sağladı.
DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren; halka arzlar ile şirket
birleşmeleri ve satın almaları konularında önemli projelere imza atan DenizYatırım, fark yaratan
çalışmaları ile prestijli ödüllere ismini yazdırmaya devam ediyor.
DenizYatırım, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın katılımıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TSPB
Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde halka arzlarda kullandığı “Yatırımcı Koruma ve Teşvik
Uygulamaları” ile En Yaratıcı Sermaye Piyasası Ödülü’nü kazandı.
Söz konusu uygulama kapsamında “İade Garantisi”, “Bonus Pay”, “Mali Performans Garantisi”,
“Günlük Alım Emri Uygulaması” ve “Nakit Temettü Garantisi” sermaye piyasalarında ilk kez
DenizYatırım tarafından geliştirilerek kullanılırken, uygulamalar, halka arza katılan yatırımcıları
orta/uzun vadeli yatırıma teşvik etmek, borsa performansı ve gelecek beklentileri konusunda
yatırımcılara güven sağlamak amacını taşıyor. DenizYatırım’ın Teşvik ve Koruma uygulamaları ile
liderlik ettiği 7 şirketten 6’sı, halka arz tarihinden 21 Nisan 2017 tarihine kadar halka arz
yatırımcısına %29 ile %319 arasında getiri sağladı. Söz konusu Teşvik ve Uygulamalar 2010
yılından itibaren Katmerciler, Bilici Yatırım, Özak GYO, Polisan Holding, Tümosan, Panora GYO ve
Çuhadaroğlu halka arzlarında kullanıldı.
“Halka arzlara yatırımcının güven ve ilgisi artarken, uzun vadeli yatırım da teşvik
edildi”
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü Melih Akosman konuya ilişkin yaptığı
değerlendirmelerde şunları söyledi; “Yatırımcı Teşvik ve Koruma Uygulamaları ile yatırımcılar
korunurken, şirketler borsaya güçlü bir mesaj vererek başlangıç yaptılar. Bu uygulamaları
kullanarak liderliğini yaptığımız şirketlerin yurt içindeki halka arzları önemli başarılar ile
tamamlandı. Patronlar şirketlerine ve halka arz fiyatlamasına güvenlerini bu uygulamalar ile
gösterdiler. Yatırımcılar ise daha güvenle yatırım yaptılar ve kazanç sağladılar. Teşvikler,
yatırımcıların daha uzun süreli yatırıma özendirilmesinde de önemli rol oynadı. Yarattığımız güven
mekanizması sayesinde her halka arzda binlerce yeni yatırımcı sermaye piyasaları ile tanıştı.
DenizBank Özel Bankacılık, Deniz Yatırım, DenizPortföy ve Deniz GYO güçlerinin birleşimiyle
oluşan DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu’muz Temmuz 2016 itibari ile müşterilerimizin tüm
finansal ürünlere tek bir çatı altından ulaşabileceği şekilde yeniden düzenlendi, dijitalize hizmet
anlayışımız ve geniş ürün yelpazemizle müşterilerimizin her zaman yanında yer alırken, liderlik
edeceğimiz yeni halka arz işlemlerinde de bu uygulamaları sürdüreceğiz.”

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 738 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır.DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık
Yönetim, Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun
yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com , www.facebook.com/DenizBank , twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank, Rusya’nın en büyük bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini
elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si
ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye
aittir. 17.000’e yakın şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın
uluslararası operasyonları Kazakistan, Ukrayna ve Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu
Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu Avrupa’da sekiz ülkeye, DenizBank ile de
Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi bulunan Banka,
Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir. Sberbank ayrıca, Sberbank CIB ile
yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır.
Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Bankanın
resmi web siteleri:
www.sberbank.ru , www.sberbank.com
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