KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Kararları 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

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından,

1. Finans endüstrisinde yeni iş alanlarının keşfedilmesi, bu iş alanlarının birer finteğe dönüştürülerek yeni gelir
modellerinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir iştirakin kurulmasına, söz konusu iştirakin kuruluş işlemleriyle ilgili
müracaatların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasına, şirketin kuruluşuna ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için
Bankamız Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine;
2. Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri Birimleri tarafından ar-ge faaliyetleri kapsamında üretilen yazılım ve diğer teknoloji
ürünlerinin ticarileştirilerek yurt içi ve yurtdışında satılabilmesi, çalışacak nitelikli teknik ekibin istihdamının
kolaylaştırılması ve teknolojik işbirliği anlamında teknopark ekosisteminden faydalanılması amaçlarıyla; Teknopark
bölgelerinin birinde yerleşik bir şirket kurulmasına, Söz konusu kuruluş işlemleriyle ilgili gerekli müracaatların
yapılmasına, izinlerin alınmasına, şirketin kuruluşuna ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve gerekli olması haline
Bankamız'ın bilgi teknolojileri birimleri tarafından üretilen yazılım/teknoloji ürünlerinin kurulacak olan şirkete satışı ve/
veya devrine ilişkin sözleşmelerin imzalanması için Bankamız Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine;
3. Dünyada ve ülkemizde faaliyette bulunan derecelendirme kuruluşlarından ayrı bir teşebbüs olarak "Ulusal
Derecelendirme Şirketi" kurulması için başlatılan girişimler kapsamında ve bu amaçla; Söz konusu şirkete kurucu ortak
olunması için gerekli izin ve sair işlemler için başvurularda bulunulmaya, izinleri almaya karara konu şirketin kuruluşu ve
sonrasında resmi veya özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak bilcümle iş ve işlemler ile gerektiğinde Yönetim
Kurulumuz'un alacağı diğer kararların gereklerini yapma ve sair konular ile kurulacak şirketin faaliyete geçmesi için
gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesi için Bankamız Genel Müdürlüğü'nün
yetkilendirilmesine

karar verilmiştir. 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.

