BASIN BÜLTENİ

Istanbul, 12 Ocak 2013

ING BANK, BONO VE TAHVİL
İHRACINA YATIRIMCILARDAN
YÜKSEK TALEP
ING Bank, 7-9 Ocak tarihleri arasında banka bonosu ve iskontolu tahvil halka arzında
toplam ihraç tutarının 3 katından fazla talep aldı ve toplam ihraç tutarını 150 milyon
TL’den 350 milyon TL’ye artırarak yeni bir başarıya imza attı.
Türkiye’nin ekonomik büyüme stratejisine paralel bir bankacılık stratejisi izleyen ING Bank, 7-9 Ocak
tarihleri arasında gerçekleştirdiği banka bonosu ve iskontolu tahvil halka arzını başarıyla
sonuçlandırdı.
İhraca Yatırımcıdan Yoğun İlgi
Yeni arzı da, ilk ve ikinci seferdeki gibi toplam 150.000.000,00 nominal TL değerle başlatan ING Bank,
diğer ihraçlarındaki başarılarından aldığı güvenle ihraç tutarını toplam 350.000.000,00 nominal TL
değere artırılabilecek şekilde SPK kaydına aldırdı. ING Bank, 471,811,429,00 TL nominal talep
toplayarak yeni ihracında bir rekora imza attı.
Banka bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 143.877.768,00 nominal TL, kurumsal
yatırımcı grubuna ise 256.870.165,00 nominal TL talep gelmesi üzerine halka arz edilen bono miktarı
279.037.251,00.-TL nominal değere artırıldı. Yüksek talep nedeniyle, toplam talebin %69,63’ü
karşılandı.
Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,87 olarak belirlenirken (%6,99 bileşik), buna göre 1.-TL nominal
değerli banka bonosu 0,96741 TL satış fiyatı ile halka arz oldu.
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 5.712.749,00 nominal TL, kurumsal yatırımcı grubuna
ise 65.350.747,00 nominal TL talep gelmesi üzerine halka arz edilen tahvil miktarı 70.962.749,00
nominal TL’ye artırılırken, tahvilde talebin tamamı karşılandı.
Tahvil Basit Faiz Oranı %7,24 olarak belirlenirken (%7,24 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli
tahvil 0,93145 TL satış fiyatı ile halka arz oldu.
Ayşegül Akay: “Yeni Halka Arzımızdaki Yatırımcı İlgisinden Memnunuz ve Başarımızı Bundan
Sonraki İhraçlarda da Devam Ettirmek İstiyoruz”
Banka bonosu ve iskontolu tahvil halka arzına beklediklerinin 3 katından fazla talep geldiğini belirten
Finansal Kurumlar, Sendikasyon ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay;
“Bir kez daha hedefimizi aşmayı başardık. Yatırımcı ilgisinden ve büyüyen yatırımcı tabanımızdan çok

memnunuz. Daha önceki ihraçlarımıza göre hem tutar hem de yatırımcı sayısı olarak artış kaydettik.
Bu ihraçta gösterilen başarılı performansın, bundan sonraki ihraçlarımızda da devam edeceğine
inancımız tamdır” dedi.

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya
çapında bir finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66
milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet
gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini
taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet
gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok
program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING
Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır.
Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi
kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a
da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.
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