KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Muhtemel ilave ana sermaye kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin BDDK görüşü hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

26.07.2017

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bankamız 25 Temmuz 2017 tarihli yönetim Kurulu toplantısında 400 milyon ABD dolarına kadar yurtdışında ihraç edilecek,
ihraç şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek muhtemel bir ilave ana sermaye kira sertifikası (sukuk)
ihracı için gerekli tüm işlemlerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı
duyurulmuştu.
İlgili çalışmalar ve süreçler kapsamında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun görüşlerine başvurulmuş olup,
43890421-101.02.01-E.13483 sayılı yazıyla tarafımıza iletilen cevap aşağıdaki gibidir.
"Söz konusu başvurunuz kapsamında sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına göndermiş olduğunuz Bankanız Yönetim
Kurulu Kararı ile borçlanma aracı metninin Yönetmelik hükümleri ve mezkur Kurul Kararı çerçevesinde değerlendirilmesi
neticesinde, borçlanma aracı metninin bir örneğinin ihraç tarihini izleyen beş iş günü içinde Kurumumuza ibrazı ve taslak
borçlanma aracı metni hükümleriyle nihai borçlanma aracı metni hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda, söz
konusu farklılıkların borçlanma aracının ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini ortadan
kaldırmadığına ilişkin Bankanız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının Kuruma ibraz edilmesi ve ihraçtan elde edilen
tutarların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Yönetmeliğin 7nci maddesinde sayılan şartları taşıyacak şekilde
Bankanıza derhal aktarılması kaydıyla, Yurtdışında kurulu özel amaçlı şirket marifetiyle gerçekleştirilecek olan sukuk ihracı
yoluyla sağlanacak 400 milyon ABD Dolarına kadar kaynağın nakden Bankanız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle konsolide
ve konsolide olmayan ilave ana sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görülmüştür."
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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.

