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ING Bank A.Ş. Banka Bonosu İhraç Ediyor 

 
ING Bank A.Ş. ilk bono ihracını İş Yatırım liderliğinde 21-22-23 Şubat 2012 tarihlerinde 

gerçekleştiriyor. Halka arz edilecek banka bonoları 179 gün vadeli ve 150 milyon TL 

nominal değerli olacak. 

 

 

 
ING Bank, 150 milyon TL nominal değerli, 179 gün vadeli banka bonosu halka arzında 21-
22-23 Şubat 2012 tarihleri arasında talep toplayacak. 6 ay vadeli gösterge faiz oranı üzerine 
yüzde 0,60 ek getiri sağlayacak olan ING Bank bonosu için minimum katılım tutarı 1.000 TL 
olacak. Vade başlangıç tarihi 27 Şubat 2012 olan bononun itfa tarihi 24 Ağustos 2012 olacak.  
 
İlk bono ihracını İş Yatırım liderliğinde ve Oyak Yatırım eş liderliğinde oluşturulan 
konsorsiyum aracılığıyla yapan ING Bank, bono halka arzı ile tüm kurumsal ve bireysel 
yatırımcıların yanı sıra alternatif yatırım aracı arayan küçük tasarruf sahiplerini de hedefliyor.  
 
Yatırımcılar ING Bank bonosuna İş Yatırım, Oyak Yatırım ve ING Bank şubeleri aracılığı ile 
kolayca talepte bulunabilecek. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görecek olan ING 
Bank bonosunun ikincil piyasada da alım-satımı mümkün olacak. 
 
 
 
 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 97,000’in üzerinde 

çalışana ve 85 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet 

gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 

 

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 

finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 

sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  
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