GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI
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 : 0216 503 54 50 – 0212 340 09 90
Tarih
: 02.10.2017
Orijinal Açıklamanın Tarihi
: 19.07.2017
Konu
: Yurtdışı Tahvil İhracına İlişkin SPK Onayı
MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.’YE
İlgi: 19.07.2017 ve 21.08.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Önümüzdeki dönemde yaşayan ihraçlar hariç olmak üzere, yurtdışında ilaveten 2,5 milyar
ABD Doları veya diğer para birimlerinden muadili tutara kadar maksimum 12 yıl vade ile
sınırlı kalmak koşulu ile farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli olabilecek şekilde,
sermaye benzeri nitelik taşıyan tahviller de dahil olmak üzere teminatsız borçlanma araçları
ihraç edilmesine ilişkin olarak SPK’ya yapılan ihraç tavanı başvurusu, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından onaylanmış olup Kurul’un 29.09.2017 tarih ve 2017/33 sayılı Bülteni’nde
yayımlanmıştır.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the
disclosure is stated below.
Reference: Public disclosures on 07/19/2017 and 08/21/2017.
It was announced that the issuance ceiling application related to the subordinated and/or
unsecured bonds abroad with fixed and/or floating coupons within the upper limit of $2,5
billion or corresponding amounts in different currencies (excluding outstanding issuances in
the coming period) with different maturities up to 12 years has been approved by CMB and
the decision of the Board has been published in the CMB Bulletin dated 09/29/2017 and
numbered 2017/33.
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,
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