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ING Bank’a Sendikasyon Kredisi
ING Bank, 18 ülkeden 28 bankanın katılımıyla 500 milyon Amerikan
Doları sendikasyon kredisi kullandı.
Dış ticaretin ana bankası olmayı hedefleyen ING Bank dış ticaret finansmanında kullanmak üzere 1 yıl
vadeli 192,8 milyon Amerikan Doları ve 230,5 milyon sendikasyon kredisi aldı. Standard Chartered
Bank ve Wells Fargo Bank, National Association, Londra Şubesi koordinatörlüğünde imzalanan
Sendikasyon kredisinde Bank of America Securities Limited ise ajan banka olarak yer aldı.
Talep toplamada hedefler aşıldı
ING Bank’ın başlangıçta 400 milyon Amerikan Doları olarak hedeflediği sendikasyon işlemine, hedefin
çok üzerinde 670 milyon Amerikan Doları talep geldi. Yoğun talep karşısında işlem tutarı 500 milyon
Amerikan Doları olarak arttırıldı. Kredi marjı yıllık yüzde 0.85 olarak belirlendi.
Sendikasyon kredisine 18 farklı ülkeden 28 banka katıldı. Akbank T.A.Ş. Malta Şubesi, Bank of N.A,
Bank of China Limited, Londra Şubesi, The Bank of Nova Scotia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
Ltd., Barclays Bank PLC, Citibank N.A. Nassau Şubesi, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Chase Bank,
N.A., London Branch, National Bank of Abu Dhabi PJSC, Standard Chartered Bank, Türkiye Halk
Bankası A.Ş. ve Wells Fargo Bank, N.A., Londra Şubesi yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer
aldı. Bu bankalara ilave olarak, 15 banka daha kredi anlaşmasına çeşitli seviyelerde katılım gösterdi.
ING Bank olarak Türkiye’nin ekonomik stratejisine paralel bir vizyonla hareket ettiklerini ifade eden
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay “Ülkemizin dış ticaretinin sergilediği değişime uygun olarak,
firmaların iş fırsatlarını artırmaya yönelik çabalarını destekleyerek, onların dünya oyuncusu olmaları
yönünde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Dış ticaret yapan firmaların ana bankası olma hedefimiz
doğrultusunda firmalara finansal çözümlerin yanı sıra, global bilgi birikimimiz ve uluslararası kurumsal
bankacılık departmanlarımız ile iş hacmini büyütmeye yönelik platformlar sunuyoruz” dedi.
Finansal Kurumlar, Sendikasyon ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül
Akay “Söz konusu kredi ING Bank’ın sendikasyon piyasalarında ilk işlemi ve bankalardan gelen talep
başlangıç hedeflerini yüzde 67 oranında aştı. ING Bank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun
vade ve faiz oranlarıyla destek olmak amacıyla, ileriye yönelik gerek lokal gerekse uluslararası
piyasalarda farklı finansal enstrümanları kullanmayı planlamaktadır” 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 ChancesforChildren’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır.
Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability 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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