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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

Bankamızın 24.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Bankamız Albaraka Türk         
Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından azami tutarı 500 milyon ABD Doları veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer 
para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken getirili, bir veya birden fazla tertip ve vadelerde kira sertifikalarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak 
sağlayacak "Islamic Medium Term Note" (IMTN) / "Sukuk" programı kurulmasına, söz konusu programa ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında gerekli başvuruların yapılması, 
ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim, imza ve düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi ile 
Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerekli olabilecek diğer kurumlara başvuruların yapılması ve bunların takibi amacıyla Genel Müdürlüğe 
yetki verilmesine;

2. Cenk DEMİRÖZ'ün "Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" ve "Genel Müdür Vekili" unvanları ile, Turgut SİMİTCİOĞLU'nun ise "Kredi Risklerinden Sorumlu Genel         
Müdür Yardımcısı" ve  "Genel Müdür Başyardımcısı" unvanları ile görevlerine devam etmelerine;

3. Bankamız'ın bilgi teknolojileri alanında yaptığı çalışmaları, uluslararası anlamda en iyi uygulamaları göz önüne alarak değerlendirmek, geliştirmek, söz konusu çalışmalar         
hakkında Yönetim Kurulu'na raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere, Yönetim Kurulu Üyemiz sn. 
Hamad Abdulla Ali ALOQAB Başkanlığında  Yönetim Kurulu'na bağlı faaliyet gösterecek "Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi" isimli bir komitenin kurulmasına,

karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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.


