
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

Ortaklığın Unvanı: ING BANK A.Ş. 

Adresi :  ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi Reşit Paşa Mahallesi No: 8, 34467 

Sarıyer/İSTANBUL  

Telefon ve Faks No. : (0212) 335 10 00 - (0212) 286 61 00 

Yatırımcı İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0850 222 0 600 - 444 0 600 - (0212) 444 0 600  

Tarih: 19 Temmuz 2013 

Konu: Banka Bonosu ve-veya Tahvil İhracına İlişkin Olarak Alınan BDDK Onayı Hakkında 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA 

Açıklanacak Özel Durum: 

İlgi: 18.04.2013 tarihli özel durum açıklamalarımız. 

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızın Yönetim Kurulu’nun, mevzuatın belirlediği sınırlar 

aşılmamak kaydıyla, 1,500,000,000.- ABD Doları veya Türk Lirası dahil olmak üzere diğer para 

birimlerinden muadili tutara kadar, asgari 5 yıl, azami 10 yıl vadede olmak üzere, çeşitli tertip ve 

vadelerle, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranına 

sahip tahvil ihraçlarına ilişkin olarak, yurt içi ve yurt dışında gerekli başvuruların yapılması, ihraçlarla 

ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın 

tanzim ve düzenlenmesi dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için 15 ay 

süresince ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verdiği ve yine mevzuatın belirlediği sınırlar 

aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 1,000,000,000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede 

olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden seriler halinde, gerek halka arz yoluyla 

gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, banka bonosu ve/veya tahvili ihraçlarına 

ilişkin olarak, gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için ING 

Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verdiği duyurulmuştu. 

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvurumuz doğrultusunda, 

Bankamızca yurtiçinde ve yurtdışında toplamda 2,700,000,000.- TL’ye kadar banka bonosu ve/veya 

tahvil ihracı yapılması Kurum’un 01.07.2013 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan 

esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; 

bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak 

elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu 

beyan ederiz. 


