
 
 
 

AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA 
FORMU 

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
Adresi     : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul 
Telefon ve Fax No   : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99 
E-posta adresi    : halkbank.ir@halkbank.com.tr 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile 
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 30 01 – 0312 289 30 48 
Tarih     : 16.01.2015 - 89 
Orijinal Açıklamanın Tarihi    : 18.12.2013 
Konu : Sırbistan’da Bankacılık Faaliyeti 
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Sürecin Tekrar Başlatılması 
  
MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.’YE 
 
Açıklanacak Özel Durumlar:  
 
İlgi: 18.12.2013, 03.06.2014, 14.08.2014 ve 02.12.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız. 
 
Bankamızın uluslararası bankacılık alanında kaliteli hizmet vermesi ve Balkanlarda daha fazla 
söz sahibi olabilmek için Sırbistan’da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka 
A.D.’nin satışa sunulan %76,76’lık hisselerinin satın alınmasına ilişkin ihale süreci 
02.12.2014 tarihinde sonlandırılmış olmasına rağmen Sırbistan’daki bankacılık ve ekonomik 
potansiyel konusundaki beklentilerimiz nedeniyle, Cacanska Banka A.D. hisselerinin satın 
alınması konusundaki ilgimizin devam ettirilmesi gündeme alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine 
sunulur. 
 
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the 
disclosure is stated below. 
 
Reference: Public disclosures on 18.12.2013, 03.06.2014, 14.08.2014 and 02.12.2014. 
 
Please be informed that, in order to provide high quality banking services internationally and 
increase our presence in the Balkan Region, even though the tender process for the purchase 
of %76,76 shares of Cacanska Banka A.D. operating in Serbia had been finalized on 
02.12.2014, due to our ongoing expectations about the potential of the banking sector and the 
economy of Serbia, our interest about the purchase of shares of Cacanska Banka A.D. is 
decided to be maintained. Respectfully submitted to the public opinion. 
 
In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public 
disclosure, the Turkish version shall prevail. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar 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. 

Saygılarımızla, 
  

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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