ING BANK A. Ş. BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL
HALKA ARZ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
ING Bank A.Ş.’nin 7-8-9 Ocak 2013 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
liderliğinde ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilen banka bonosu
ve iskontolu tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname 20 Şubat 2012
tarihinde; izahname güncelleme metni ise 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğuna tescil edilmiş ve satış noktalarında incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında,
izahname ve bonolara ilişkin halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda
(http://kap.gov.tr), www.ingbank.com.tr adresli ING Bank A.Ş.’nin internet sitesinde,
www.isyatirim.com.tr adresli İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin internet sitesinde, ve
www.oyakyatirim.com.tr adresli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinde, 3
Ocak 2013 tarihinde ilan edilmiştir.
Yukarıda belirtilen mecralarda duyurulan halka arz sirkülerinde, halka arz miktarının toplam
150.000.000.-TL olduğu, fazla talep gelmesi durumunda ise 350.000.000 TL nominal tutara kadar
artırılabileceği ve halka arz edilen banka bonosu ve tahvillerine ilişkin sirkülerin 3.1. ve 3.9.
maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek banka bonosu ve tahvil
miktarlarının yeniden belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki
dağılımlarına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen
talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sirkülerde belirtilen koşullara göre halka arz miktarları
yeniden belirlenen banka bonoları ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a)

279.037.251,00.-TL nominal değerdeki banka bonolarına ilişkin sonuçlar:

Banka bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 143.877.768,00 nominal TL, kurumsal
yatırımcı grubuna ise 256.870.165,00 nominal TL talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz edilen
bono miktarı 279.037.251,00.-TL nominal değere artırılmış ve sirkülerin 3.9. Maddesine göre
tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %33,52, kurumsal yatırımcılar için ise %66,48
olarak belirlenmiştir.
Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,87 olarak belirlenmiş (%6,99 bileşik), buna göre 1.-TL
nominal değerli banka bonosu 0,96741 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
b)

70.962.749,00.-TL nominal değerdeki tahvillere ilişkin sonuçlar:

Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 5.712.749,00 nominal TL, kurumsal yatırımcı
grubuna ise 65.350.747,00 nominal TL talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz edilen tahvil miktarı
70.962.749,00 nominal TL’ye artırılmış ve sirkülerin 3.9. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %8,05, kurumsal yatırımcılar için ise % 91,95 olarak belirlenmiştir.
Tahvil Basit Faiz Oranı %7,24 olarak belirlenmiş (%7,24 bileşik), buna göre 1.-TL nominal
değerli tahvil 0,93145 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
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