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ING Bank 300 milyon TL’lik bonosunu halka arz ediyor 

ING Bank,  178 gün vadeli ve nominal değeri 300 milyon TL olan bonosunu halka arz ediyor. Talebin 
fazla olması halinde nominal değer 450 milyon TL’ye kadar artırılacak. ING Bank bonosunun ihracı 
için talep toplama 26-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.  
 
ING Bank 178 gün vadeli ve nominal değeri 300 milyon TL olan bonosunun halka arzı için Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinleri aldı. ING Bank’ bono halka arzına gelen talebin fazla olması 
durumunda nominal değer 450 milyon TL’ye kadar artırılabilecek.  
 
ING Bank bonosunun ihracı İş Yatırım ve Oyak Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum 
aracılığıyla “Talep Toplama Yöntemi” kullanılarak, İş Yatırım, Oyak Yatırım ve ING Bank şubelerinden 
yapılacak. Talep toplama işlemleri 26-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  
 
Mayıs 2014’de 2 farklı tertip bono halka arz eden ING Bank, 300 milyon ve 40 milyon TL’lik bonolar 
için 502 milyon TL’nin üzerinde talep toplamıştı. 
 
 
 

 

ING Bank hakkında 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük 
eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 
2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar 
ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 
uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili 
standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones 
Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  
 
Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik 
büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın 
artırılmasıdır. Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, 
kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla 
inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla 
Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ 
sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program ilk yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 öğrenciye 
ulaşmıştır. 
 
ING Bank nezdinde “Amerikalı Şahıslar’’a yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Amerikalı Şahıslar, Amerika Birleşik 
Devletleri ile herhangi bir bağlantısı (A.B.D Vatandaşı olma,  Greencard, ABD’de yerleşim, posta, mali adres veya telefon 
sahibi olma, ABD ile bağlantısı olan vekili olma durumlarından bir veya birkaçı) olan kişileri kapsamaktadır. 
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