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ING Bank’tan Azeri SOCAR’a 200 milyon dolarlık kredi!
ING Bank A.Ş. Azerbaycan’ın en büyük şirketi olan SOCAR ile üç yıl vadeli 200 milyon dolarlık
kredi anlaşması imzaladı. Petrol sanayisinin tüm kollarında faaliyet gösteren SOCAR,
sendikasyon piyasasına en son Mayıs 2008’de, Türk petrokimya şirketi Petkim’in yüzde 51’ini
devralmak için üç yıl vadeli 610 milyon dolarlık kredi ile çıkmıştı.
ING Bank, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi olan SOCAR ile üç yıl vadeli 200 milyon dolar
tutarında kredi anlaşması imzaladı. Azerbaycan GSYİH’sinin yüzde 14’üne tek başına katkıda bulunan
SOCAR ülkenin en büyük şirketi konumunda. SOCAR, sendikasyon piyasasına en son Mayıs 2008’de,
Türk petrokimya şirketi Petkim’in yüzde 51’ini devralmak için üç yıl vadeli 610 milyon dolarlık kredi ile
çıkmıştı.
SOCAR’ın ekonomik işlerden sorumlu Başkan Vekili Süleyman Gasimov bu anlaşma sayesinde ING
Bank ile ilişkilerinin daha da kuvvetlendiğini vurgulayarak; "ING Bank’ın sağladığı 200 milyon dolarlık
kredi, işimizi büyütmemizin yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye’deki hedeflerimize ulaşmamıza da katkı
sağlayacaktır" dedi.
ING Bank A.Ş. Yapılandırılmış Finansman Grup Müdürü Tuğrul Ünsal ise Azeri Ulusal Petrol şirketinin
Hazar Denizi ve Kafkas bölgelerindeki petrol arama yatırımları ve petrol ihracatı altyapısının
geliştirilmesinde bugüne kadar önemli bir rol oynadığına ve ileride de önemli bir oyuncu olarak devam
edeceğine dikkat çekerek, SOCAR’a sağlanan krediden duydukları memnuniyeti ve bu kredinin
ING’nin Türkiye ve çevre ülkelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan ING Bank’ın Amsterdam’daki Enerji Sektörü Finansman
ekibi Direktörü Wiljum Thomas, “ING’nin bölgedeki deneyimini ve geçmiş performansını
düşündüğümüzde, bu büyük montanlı anlaşma SOCAR’a bölgenin seçkin bir oyuncusu olarak ne
kadar önem verdiğimizi ortaya koyuyor" dedi.
Yüzde 100 kamu şirketi olan SOCAR, arama ve geliştirmeden, rafinaj, nakliye ve pazarlamaya petrol
sanayinin tüm alanlarında faaliyet gösteriyor. 1992 yılında kurulan SOCAR bugüne kadar aralarında
BP tarafından işletilen ACG ve Shah Deniz’in de bulunduğu uluslararası petrol şirketleri ile 27 büyük
Üretim Paylaşma Sözleşmesi imzaladı. Bölgenin öncü enerji şirketlerinden biri olmayı hedefleyen
SOCAR’ın Fitch tarafından belirlenen kredi notu ise BBB- seviyesinde.
ING Bank hakkında
Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya
çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING
Grubu, 107 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı
olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren ING Grubu, 2007 yılında
“Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise Fortune
“En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.

ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008
tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 329 şubesi ve 5920 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBI ve ticari, kurumsal
bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir.
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