Albaraka Türk Katılım Bankası
Halka Açılıyor
Türkiye’de 22 yıllık tecrübesi, 2.6 milyar YTL aktif büyüklüğü, güçlü ortaklık yapısı ve 63
ülkede 236 muhabir banka ağıyla etkin katılım bankacılığı modelinin öncüsü olan
Albaraka Türk Katılım Bankası halka açılıyor.
Müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen Albaraka Türk Katılım Bankası’nın
215.000.000 YTL olan mevcut ödenmiş sermayesi, ihraç edilecek 54.500.000 YTL
nominal değerli hisse senetlerinin halka arz edilmesi ile birlikte, 269.500.000 YTL’ye
ulaşacak.
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 43 aracı kurumdan oluşan halka arz
konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilecek halka arz sonrası, şirketin %20,22’si halka
açılmış olacak. Bu oranın ek satışlarla birlikte %20,57 düzeyinde olacağı bildirildi.
20-21-22 Haziran 2007 tarihlerinde talep toplama süreci gerçekleşecek Albaraka Türk
Katılım Bankası’nın halka arzında, bakiyeyi yüklenim aracılık yöntemi ve fiyat aralığı ile
tavan fiyattan talep toplama yöntemi uygulanacak. Halka arzda, 1 YTL nominal değerli bir
pay için satış fiyatı aralığı 3,60-4,10 YTL olarak belirlendi.
Halka arzın tamamen sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirileceği ve böylece elde
edilecek halka arz gelirlerinin tamamının Albaraka Türk bünyesinde büyüme amaçlı
olarak kullanılacağı bildirildi.
Albaraka Türk Katılım Bankası’nın halka arzında 944.408 YTL ek satış hakkı kullanılacak.
Bununla birlikte, SPK Tebliği hükümleri çerçevesinde, halka arz sonrası, payların İMKB’de
işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle, pay fiyatının halka arz fiyatının
altına düşmesi halinde, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerin yapılması
planlanlanıyor. Fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmak üzere 20 milyon ABD$’lık nakit
kaynak Finansinvest kullanımına tahsis edilecek. Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat
taahhüdü niteliğinde değildir. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., fiyat istikrarı
işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir.
Halka arzda satışa sunulacak hisse senetlerinin %63’ü yabancı kurumsal, %37’si ise yerli
yatırımcılara tahsis edilmiş olup, “Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, Albaraka Türk Çalışanları ve Albaraka Türk
Müşterileri” olmak üzere beş yatırımcı grubuna satış yapılması planlanlanıyor. Albaraka
Türk Katılım Bankası hisselerinin İMKB’de 29 Haziran 2007 tarihi itibariyle işlem görmeye
başlaması öngörülüyor.

Banka ve içinde bulunduğu sektörle ilgili bilgi veren Albaraka Türk Katılım Bankası Genel
Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, müşterilerine ve ortaklarına her zaman en karlı ve en iyi
hizmeti vermek için uğraştıklarını belirtti. Bankanın 65’e ulaşan şube ağını yıl sonunda
80’in üzerine taşımayı hedeflediklerinden bahseden Büyükdeniz, halka arz ile birlikte
Albaraka Türk’ün daha da güçleneceğini ve yeni açılımlar yapacağını söyledi.

