KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ODEA BANK A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu

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'nca alınan 20.12.2017 tarih ve 2017/080 sayılı karar ile;

Toplam 900.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, ihraç edilecek borçlanma
araçlarının halka arz edilerek ve/veya borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile ihraç edilmesine
, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, 900 milyon TL (dokuz yüz milyon Türk Lirası) tutarı geçmeyecek şekilde tek veya
farklı tertipler halinde ihracı kapsamında nominal tutarının, satış fiyatının, 3 (üç) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz
oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge
alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken)
belirlenmesi, satışının tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil
olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, bu hususta başvuru ve
ihraç süreçleri ile ilgili her türlü sözleşme, belge ve dokümanların imzalanması, her türlü görüşmenin gerçekleştirilmesi ile
ilgili olarak Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı Sayın Alpaslan Yurdagül ile birlikte Direktör Sayın Estel Gürdoğan
ve/veya Grup Müdürü Sayın Merih Aynacı'dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında; toplam 900.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.

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.

