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Fibabanka’nın Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliğinde halka
arz yoluyla gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracına rekor talep !
Fibabanka’nın toplam 300 milyon ABD Doları nominal değerde Basel 3 uyumlu
katkı sermaye niteliği taşıyan ilk tahvil ihracına 2.5 kattan daha fazla
yaklaşık 800 milyon ABD Doları tutarında talep geldi.
Fibabanka, 300 milyon ABD Doları tutarına kadar Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan
2027 vadeli tahvil ihracı için Citigroup ve Standard Chartered Bank’ı yetkilendirmiş ve 25 Nisan
2017’den itibaren İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yatırımcı toplantıları gerçekleştirmiştir.
3 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 300 milyon ABD Doları nominal değerde 10 yıl vadeli ve 5 yıl
sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan ilk tahvil
ihracına uluslararası yatırımcılardan yaklaşık 800 milyon ABD Doları tutarında rekor bir talep
gelmiştir. Büyük bir başarıya imza atılan ihraçta yıllık kupon oranı %7.75 olarak gerçekleşmiştir.
Fibabanka Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin:
“Fibabanka için bir ilk olan ve uluslararası piyasalarda yapılan bu ihracı büyük bir başarı ile
tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. İngiltere dahil olmak üzere Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve
Körfez ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyadan ihraç tutarının çok üzerinde gelen talep ;
uluslararası yatırımcıların Fibabanka’ya , Türk bankacılık sistemine ve Türkiye’ye duyduğu
güvenin çok önemli bir göstergesidir. Bu tahvil ihracı, Fibabanka’nın sermaye yapısını daha da
güçlendirerek bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine
olanak sağlayacaktır.” dedi.

Fibabanka Hakkında:
Fibabanka’nın ana hissedarı %71.45 ile Fiba Holding A.Ş. , diğer hissedarları ise % 9.95 ile Turk
Finance B.V (Abraaj Group), %8.96 ile IFC (International Finance Corporation ) ve yine % 8.96 ile
EBRD ( European Bank for Reconstruction and Development) olup kalan diğer hissedarlar ise
%0.68 pay sahibidir.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Fibabanka’nın ödenmiş sermayesi 941 milyon TL; aktif büyüklüğü
15.4 milyar TL olup vergi öncesi kârı 160.9 milyon TL, net kârı ise 114.9 milyon TL’dir.
27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon’da toplam 76 şubesi ile kurumsal, ticari, KOBİ, tarım,
bireysel ve özel bankacılık alanlarında hizmet vermektedir.

