ING Bank Anonim Şirketi
Senuaye Piyasası Aracı Notu
Bu sennaye piyasası aracı nohı,
Q+.J.Q.fl016 tarihinde onaylanmışür.

Sennaye Piyasası

Kurulu

(Kurul)’nca

Ortaklığımrnn toplam 2.000.000.000 TL hıtarmdakl ihraç
tavanı kapsamındaki
borçlanma araçlarından ilk etapta halka an edilecek kısmın
tutarı henüz bdirlenmemiş
olup, daha sonra belirlenecektir.
Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasa
sı aracı notunda yer
alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekefNlü anlam
ına gelmeyeceği gibi, sermaye
piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Bu sermaye piyasası aracı
notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin
ihraççınrn yahrımcılara
karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kural veya herhangi bir
kamu kuruluşu tarafından
garanti altına ahnmamıştır. Ayrıca halka an edilecek borç
lanma araçlarının flyatınm
belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet
Ile birlikte geçerli bir
izahname oluşturur. Bu nedenle, halka an edilecek borç
lanma aracına ilişkin yatırım
kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu
ve özetin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı
bilgi dokümanı
ve özet, ortakbğımmn www.inpbank.com.tr ve halka
anda satışa aracılık edecek iş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ING Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.lsvatirbn.com.tr ve
www.inzmenkul.com.tr adresli Internet siteleri ile Kamuyu Aydınl
atma Platfonnu
(KAP)’nda (www.kap.gov.tr) .Q£10Ç2016 tarihinde yayıml
anmıştır. Ayrıca başvuru
yerlerinde iucelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyar
ınca, izahnameyl
oluşturan belgeler ve bu belgelerin elderinde yer alan yanlış, yanıltı
cı ve eksik bilgilerden
kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraç
çıdan tazmln edilememesi
veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka an edenle
r, ihraca aracılık eden
lider yetkili kuruluş, yana garantör ve ihraççınm yönetim kum
lu üyeleri kusurlanna ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yüldefilebild
iği ölçüde sorumludur.
Bağımsız denetim, derecelendlrme ve değerleme kuruluşla
rı gibi izahnameyi oluştııran
belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporlan hazırlayan
. kişi ve kurumlar da
hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgile
rden SPKn hükümleri
çerçevesinde sorumludur,
Kurulca O2Ia9Ol6 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi doküman
ıü
önce ihraç edilen borçlanma aracı bulunmamaktadır.
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İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN
GÖRÜŞLER VE ONAYLAR
DIŞINDAKİ GÖRÜŞLEWONAYLAR
YOKTUR
1. SERMAYE PİYASASI ARACİ NOTUNU
N SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN
KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde
ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye
piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan soru
mlu olduğumuz kısımlarda bulunan
bilgilerin ye verilerin gerçeğe uygun olduğunu
ve sermaye piyasası aracı notunda bu
bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksik
lik bulunmaması için hcr türlü makul
özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Ihraççı
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2. RİSK FAKTÖRLER!
2.1. Ödememe Riski:
İhmççmın temerrüde düşmesi ve vad
e
kaynaklanan riskür. İhraç edilen bor tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden
çlanma araçlarının ödeme yükümlül
tarafindan garanti altına alınmamışur
üğü üçüncü bir taraf
. llımççının borçlanma araçlarının vad
değerini ödeyememe riski mevcuttu
e sonundaki nominal
r.
thraççmm, borçlanma araçlanmn ana
par
borcun anapara ve faizlerini yargı yol a ve (aizlerini ödeyememesi durumunda yatınmetlar,
una başvurmak suretiyle de tahsil
araçları İcra ve Iflas Kanunu hük
edebilirler. Borçlanma
ümleri bakımından adi borç senedi
hük
ümlerine tabidirler.
Borçlanma aracı alacakları, km ve
ma
sıra” başlığı altudaid Nmüyazlı olm s Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında “dördüncü
ayan diğer bütün alacaklar” arasında
yer almaktadır.
2.2. Piyasa Riski
İkinci! piyasada işlem gören borçlanm
a araçlanmn, piyasa ikiz oranlarınd
bağlı olarak fiyatlarınm artması ya da
aki dalgalanmalara
azalmasıdır.
Borçlanma araçları ihraç edildikten
sonra, bu araçların faiz oranı BANK
A’nın operasyonel
sonuçlarma, faaliyet gösterilen sektörd
eki gelişmelere, ilgili mevzuata yön
elik
ekonomik beklentitere bağlı olarak,
halka arz öncesi ilan edilen faiz ora düzenlemelere ve
nından farklı olarak
ikinci! piyasada belirlenecektir. Ayrıc
a son yıllarda küresel piyasalarda yaş
yeniden yaşanması halinde ihraç
anan dalgalanmaların
edi
bağımsız olarak olumsuz etkilenebili lecek borçlanma araçlanmu piyasa fiyatı, ihraççıdan
r. Böylece borçlanma araçlanmn
itfa tarihine kadar olan
değeri, faiz oranlarındaki değişiklikler
e paralel olarak değişebilecektir.
Başka bir deyişle, ihraç edildikte
n
belirlenecektir. İhraç eden kuruluşun sonra, borçlanma araçlarının fiyatı ikincil piyasada
un
oranlarının genel seviyesindeki artışla kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz
r borçlanma araçlarının piyasa fiy
atını düşürücü yönde,
faiz oranlanndaki gerilemeler ise
borçlanma araçlarının piyasa fiy
atım artırıcı yönde etki
gösterecektir. Bu çerçevede, genel
piyasa riski, piyasadaki faiz oranla
rının
yaşanan artış veya azalişlar nedeniyle
karşılaşılabilecek zarar olasılığım ifd genel seviyesinde
e etmektedir.
Mcak bu faiz oranındaki azalış ya da
art
değişikliğe neden olmayacaktır. Diğ ışlar, ibraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir
er bir deyişle, yatınmcı, vade son
www.ingbank.com.tr adresli 1110 Bas
unda kendjlçüü
ık A.Ş.’nin intemet sitesi ve KAP’ta
ilan edilenA14i0%.
ZSUldditeRisİd
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Borçlanma araçlarının satış sonrasınd
a BIAŞ’ın ilgili pazarında işlem gör
‘ta,
<P
4’t
beklemnektedir, ancak borçlanma ara
çları için aktif bir alım-satım piyasası olu meyaşlaJiMft ı.ğ
kredi durumundan bağımsız olarak
şmayabiliNğç—’
alıcı ve satıcıların piyasaya katılım
ının düşmesi sebebiyle
işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa
derinliğinin yetersiz kalması ihraca
iliş
ortaya çıkarabilir. Likidite riski bor
çlanma araçlarının vadesi dolmadan ikin kin likidite riskini
cil
isteyen yaünrgcılar için borçlanma ara
çlarını istedi eri zaman satamamala piyasada satmak
düşük bir fiyi
n ya da ederinden
yol açabilir.

‘
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.

:
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2.4. Borçlanma Araçlarını
n Likiditesinin Yatınmcmm
Olarak Kısıtlanması Risk
Elinde Bulunan Tutan
i:
Bağlı

İhraç edilecek borçlanma araçla
nrnn işlem göreceği piyasada
alt limitler bulunmaktadır
yapılacak işlem boyutları ile
. Yatırımcının halka andan
ilgili
sonra sahip olduğu borçlan
tutarının bu alt limiderin altınd
ma
araçları
a kalması durumunda borçl
anma araçlarının bu piyasada
imkflnsız hale gelebilir.
satılması
2.5. Vergi Riski
Borçlanma araçlanmn gelir
ve alım/satım kazançlan işb
u
9’uncu maddesinde açıklan
an vergilendirme esasların tab Sermaye Piyasası Aracı Notunun
a idir. Bu esaslardaid değiş
olarak yatırımcıların elde ede
imlere bağlı
ceği net gefiriler ve borçlan
ma araçlarının fiyatı değişeb
ilecektir.
2.6. SpesifikRisk:
Olağan piyasa hareketleri
dış
bünyelerinden kaynaklanabile ında, menkul kıymet ihmççısımn yönetimlerinden ve
cek sorunlar nedeniyle Banka’n
mali
borçlanma araçlannda me
ydana gelebilecek zarar olasılığı ın kredibilitesinin düşmesi sonucu
dır.
3. TEMEL BİLGİLER
3.1. Halka arta liiştdn ilgili
gerçek ve tüzel kişile

rin menfaatleri:

Yetkili kuruluşlara aracılık
sözleşmesi çerçevesinde öden
ecek
ile ilgili menfaat sağlayacak
gerçek ve/veya tüzel kişi yoktu hizmet bedeli haricinde halka arz
r.
3.2. Halka anın gerekçesi ve
halka an gelirlednin kullanım
yerleri:
İşim dokümanın onay tarihi
itibariyle gerçekleştirilmesi
planlanan halka an yoluyla
bulunmadığından, bu madde
içeriği daha sonra belirlenec
ihraç
ektir.
4. İHRAÇ VE HALK
A ARZ EDİLECEK BORÇ
LANMA ARAÇLARINA İL
BİLGİLER
İŞKİN
4.1. İhraç edilecek borçlan
ma

ançlannın;
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İşbu dokü

mamn onay tarihi
bulunmadığından, bu madde içeitibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka an%ol$
riği daha sonra belirlenecek
tir.
ii i’
4.2

-.

. Borçlanma araçlarının
hangi mevzuata göre oluştu
rulduğu:
jÇŞ
[NO BANK tarafından
ihraç edilecek borçlanma ara
çları Sermaye Piyasası Mev
çerçevesinde oluşturulacak
tır.
zuatı
İNCİ BANK tarafindan ihraç
edilecek borçlanma araçları
Serm
sayılı Borçlanma Araçları Te
bliği, 11-5.1 sayılı İzahname ve aye Piyasası Kurulu’nun 11-31.1
İhraç Belgesi Tebliği ve ilgili
mevzuat çerçevesinde ihraç
diğer
edilecekı

jNJ).

Halka arz edilecek ING BANK borçlan
ma araçlarına ilişkin talep toplama yön
temi, dağıtım
ilkeleri ve bedel lerin yaarılmasına ilişk
in esaslar 11-5.2 sayılı Sermaye Piyasası
Araçlarının Satışı
Tebliği hükümlerine dayanılarak gerçek
leştirilecektir.
1110 BANK tarafindan ihraç edilecek bor
çlan
“Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’ ma araçları; 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren
nin dördüncü bölümünün hükümlerine
tabi olacaktır.
4.3. Borçlanma araçlarının kaydileştir
ilip kaydileştirilmediği hakkında bilg
i:
İhraç edilecek borçlanma araçları kay
dileştinne esasları çerçevesinde Merke
zi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutu
lmaktadır.
4.4. Borçlanma araçlannm hangi par
a birimine göre ihraç edildiği hakkın
da

bilgi:

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsind
en satışa sunulacaktır.
4.5. İhraççının yilkümlülülderlni yer
ine getirme sıralaması içinde ihra
borçlanma araçlarının yeri hakkın
da bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek cı planlanan
veya borçlanma
aracının ihraççmın mevcut ya da gele
cekteki diğer yükümlülüklerinden
sonra gelmesine
yol açabilecek hükiimlerin özetleri:

hıraççımn, borçlanma aracı anapara ve faiz
lerini ödeyememesi durumunda yatırım
cılar, borcun
anapara ve faizlerini yargı yoluna baş
vurmak suretiyle de tahsil edbbilirler
.
Bor
çlanma aracı
alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206
.
altındaki “inıtiyazli olmayan diğer bütün Maddesinin 4. Fıkrasmda “dördüncü sıra” başliğı
alacaklar” arasında yer almaktadır. Borçlan
ma araçları
İcra ve mas Kanunu hükümleri bakımı
ndan adi borç senedi hükümlerine tabidirl
er. İhraç edilen
borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yük
ümlülüğü, üçüncü bir taraf tamündan
garanti altına
alinmamışür.
1110 Bank’m borçlanma aracının halk
a anına katılarak borçlanma arac
ı satın alacak
yatırımcıların haklarına ilişkin sınırlamalar
:
Borçlanma aracı sahibi, borçlanma aracını
satın almalda sadece şirkete faiz karşılığ
ında
borç venniş olmaktadır.
Borçlanma aracı sahibinin, anapara ve faiz
/
alacağı dışında hiçbir hakkı yoktur.
.>
t 4-‘ Borçlanma aracı sahibinin BANK
A’nın genel kurullanna veya yönetimine
katılma gibi
B( jhibir ortaklık hakkı yoktur.

r
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$t4Ikteki İcra ve mas Mevzuatı’na
1.
2.
3.
4.

göre, müflisten adi ve rehinli alacaklılann

sırası aşağıdaki

Iflas masrafları ve iflas masasının borçları
bfltün alacaklılardan önce ve tam olarak
ödenir, (IlK md. 248)
Bir malın aynından doğan kamu alacakla
rı (Gümrük resmi, bina ve arazi vergile
ri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (ilK mi
206/1)
Rehinle temin edilmiş alacaklar (ilK mi
206/1)
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olu
p da rehinle karşılanmamış olan veya
teşinatsız bulunan alacakla% mas4malla
rının satış tutanndan, IlK md. 20614’
de
djlzçnlenen aşağıdaki sıra ile Veıtlm1c üzere
kaydolunur. (İlK md. 206/4)

ilK md. 206/4 kapsamında bulunan alacaklar açısından
sıml

ama aşağıdaki gibi olacaktır:

Birinci Sıra:
a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılm
asından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş
ihbar ve kıdem tazminadan dahil alacakları ile ulus
nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine
bak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminadan,
b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıklan veya sair
yardım teşkilatı kurulması veya bunların
yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişil
ik kazanmış bulunan tesislere veya
derneklere olan borçları,
c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk
etmiş olan ve nakden ifası gereken aile
hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Ikinci Sıra:
Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idare
sine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle
doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayeün deva
m ettiği müddet yahut bunların bitmesini
takip eden yıl içinde açilırsa imfiyozlı alacak olarak kabu olun
l
ur. Bir davanın veya taldbin devam
ettiği müddet hesaba katılmaz.
Üçüncü Sıra

0<

rn

Özel kanunlannda imtiyazh olduğu belirtilen alacaklar.
Dördüncü Sıra:

İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (borçlanma aracı alaca
klan dahil). ‘k;!
4.6. ihraç edilecek borçlanma araçlannm yatırımcı
ya sağladığı haklar, bu haldarm
kullanım esastan ve bu haklara ilişkin lusıtlamalan
Borçlanma aracı yatırımcılan, ihracı gerçekleştiren BAN
KA’nın alacaklısı konumunda olup
BANKA aktifleri üzerinde alacaklarından (anapam ve
faiz) başka bir hakka sahip değildirler.
Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için
belirtilen hesaplama yöntemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya
hak kazanacaklardır.
Yatırımcıların yetkili kuruluşlar nezdindeki hesaplarına, vade
sonunda almaya hak kazandıkları
nominal tutann ödemesi Takasbank nezdindeki MKK hesa
bı aracılığıyla yapılacaktır.
MKK’ya üye kuruluşlar, ihraççı tarafından brüt tutar üzer
inden yapılacak yasal ve vergisel
kesindlerden sonra kalan net tutarı yatırımcılara ödeyecek
lerdir.
6102 saydı Türk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma aracı
sahip
-

lerinin haldun:
Birleşme, bölunme veya tür 4eğiştijme işlemlerine herh
angi bir şekilde katılmış olan
bataş kişiler alacaldılara karşı’
4m ile verdikleri zararlardan sorumludur (TTK 193

(i))J

ç/%i(1ı4ENKuL

ili:

e

-

-

Hakim şirketin hakimiyetini, bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanması, bağlı
şirketin yatınmlanm kısıtlaması, durdurması, verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz
etkileyen kararlar alması gibi durumlarda, 202. Maddede belirtilen denkleşdmıe fiili
geıçekleştirilmez veya denk bir istem hakkı tanınmaz ise, alacaklılar da. (b) bendi
uyarınca, şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zamnnın şirkete ödenmesini
isteyebilirler (TFK m.202(1)(c));
Pay sahibi almayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi
olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçianamaz. Bu kişiler için
şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yfiklenemez, bunların borçlarını
devralamaz. Aksi hdlde, şirkete borçlamlan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri,
şirketin yflkümlendidldiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir (TTK m.
395 (2));

Şirketin iflası halinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaldılanna karşı, iflasın açılmasından
önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad alünda hinnetlerine karşılık olarak
aldddan ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda
düzerilenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paralan geri vermekle yükümlüdürler. (TTK mi 13
(1));
-

-

-

-

-
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Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim
yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sivili
Gazetesinde ve şirketin intemet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede
öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş
bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını taafiye memurlanna bildimıeye
çağrılirlar (TTK m.541(l));
Belgelerin ve beyanlann kanuna aykırı olması halinde, belgeleri düzerileyenlerin,
beyanları yapanların ve kusurlu olması kaydıyla buna katlanların sorumluluğu
bulunmaktadır (TTK m,549);
Ortaklık alacaklisı sıfatlarından dolar, ortaklık esas sennayesinin azaltılması halinde
alacaldanmn ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etme bakla bulunmaktadır
(TTK m.474);
Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış ve karşılığı kanun veya esas sözleşme
hükümleri gereğince tamamen ödenmemişken, taahhüt edilmiş ve ödenmiş gibi
gösterenler ve kusurlu olmaları şartıyla şirket yetkilileri zararı faiziyle birlikte
müteselsilen ödemekle sorumludur (TTK m.550);
Sermaye taahhfldünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna
onay verenler söz konusu borcun öderanemesinden doğan zarardan sorumludurlar
(TTK m.550);
Ayni
sermayenin
veya
devralınacak
işletme
ile
ayınlann
değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve ayran niteliği
ni veya dunımunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar bundan
doğan zarardan sorumludur (TTK m.55 1);
Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlanndan biri mevcut değilse veya
genel kurul toplanamaması hallerinde, mahkemeden şirketin durumununun
düzeltilmesini talep etme aksi halde “ortaklığın feshi” için mahkemeye başvurma hakkı
bulunmaktadır (TTK m.53q);

-

Kurqculann. yönetim kuA$u %elerinin. yöneticilerin ve tasfiye memurlarının
ihlal emıele halinde, hem
kan*4Ian ve esas sözleşmn ğdğan

şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaldılarına karşı verdikleri zarardan
sorumluluğu bulunmaktadır (TTK m.553);
-

-

-

Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde. denetçiler,
hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılanna karşı verdikleri zarar
dolayısıyla sommludur(TTK m.554);
Şirket alacakhlarmın da zarara uğrayan şirketin iflası halinde tamıinatın şirkete
ödenmesini Was idaresinden talep etme hakkı, iflas idaresi dava açmadığı takdirde dava
açma hakkı bulunmaktadır ÇITKm. 556);
Birden çok kişinin aynı zararı tazmiale yükümlü olmaları hAlinde, bunlardan her biri,
kusunına ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ötçüde,
bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. (TTK m. 557(l)).

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

İş bu dokUmanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
4.8. İhraççınm ya da yahnmcınm talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması
durumunda erken illa koşullan hakkında bilgi:
YOKTUR.
4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi illa koşulları hakkında bilgi;
YOKTUR.
4.10. Borçlanma araçlarına kardan pay verilip verilmeyeceği hakkında bilgi:
YOKTUR
4.11. Halka an edilecek borçlanma araçlanum yıllık geliri
hesaplandığı hakkında bilgi:

oranı ve

getiri oranının nasıl

İş bu dokUmanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka an yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
4.12. Paya dönüşwrülebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:
YOKTUR

4, »

4.13. Değiştirilebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:
YOKTUR.
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4.14. Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar
vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:
6102 sayılı Türk ticaret Kanunu uyarınca borçlanma aracı sahipleri, pay sahiplerinin paya bağlı
olarak sahip oldukları temsil haklarına sahip değillerdir. Genel kurulda oy kullanma hakları
bulunmamaktadır.
4.15. Borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararları:
ING BANK A.Ş., Esas Sözleşme’nin Madde 8 ile yetkilendirdiği Yönetim Kurulu’nun
10.09.2015 tarih 42/3 numaralı kararı ile 2.000.000.000.-TL nominal değere kadar borçlanma
araçlannın tertipler halinde halka an edilerek ve halka an edilmeksizin ihraç edilmesine yönelik
karar almış ve ihraçlar ile ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük’ ü
yetkili kilmışur.
4.16. Halka an edilecek borçlanma aracı üzerinde, borçlanma aracınm devir ve
tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracmı alanların haldanm kullanmasına engel
olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
5.

HALKA AflA İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1. Halka amu koşulları, halka ana ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka
ana katılmak için yapılması gerekenler
5.l.1.Hallca amn tabi olduğu koşullar
İNCİ BANK 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstennekte olup, aynı
kanun hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK)
düzenleme ve denetimine tabidir. BDDK’nm 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların
TL cinsinden tahvil/ bono ihraç etmesine izin verilmiştir.
BDDK’nın 15.03.2016 tarih ve 2008792.10l.Ol(39)-E.4001 sayıh Sermaye Piyasası Kurulu’nu
muhatap yazısı nda “Bankanın tedavüldeki bonol tahvillerinin nominal tutarı ıoplamrnrn
2.700.000.000 TL >1 aşmaması durumunda Bankanın bu limit dahilinde Ihraçta bulunmasrnda
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmamaktadır.”
ifadeleri yer almaktadır.
5.1.2.Halka an edilen borçlanma araçlarının tutan:
İşbu dokumanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
5.13. Halka an süresi ile halka ana katılım hakkında bilgi
an takvimi:
BlUfl

onay tarihi itibariyle
bu madde içeriği dı

halka an yoluyla ihraç

5.13.2. Halka ana başvuru süreci ile baş
vuru yerleri ve satış şekli:
İşbu dokumanın onay tarihi itibariyle gerçekleş
tirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonr
a belirlenecektir.
5.1.4. Karşılanamayan taleplere ait bed
eller ile yaünmcılar tarafından satış fiya
tının
üzerinde ödenen tutarlann iade şekli hak
kında bilgi:
İşbu dokumanın onay tarihi itibariyle gerç
ekleştirilmesi planlanan halka an yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonr
a belirlenecektir.
5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya aza
mi miktarlar hakkında bilgi:
İşbu dokUmanın onay tarihi itibariyle gerç
ekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra
belirlenecektir.
5.l.6.Borçlanma aracı almak için başvuru
yapılacakyerler ile borçlanma aracı bedelle
rinin
ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dah
il borçlanma araçlannın teslimine ilişkin bilgi
:
Işbu dokümamn onay tarihi itibariyle gerçekleş
tirilmesi planlanan halka an yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonr
a belirlenecektir.
5.1.7. Halka an sonuçlarının ne şekilde kam
uya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka an sonuçları, 11-5.2 sayılı Sermaye Piya
sası Araçlarının Satışı Tebliği’nde yer alan esaslar
çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü
takip eden ilk iş günü Kurul’un özel dunımların
kamuya açıklanmasma ilişkin düzenlemeleri uyar
ınca KAP’tan kamuya duyumlur.
5.L8.Borçlanma araçlarının ön alım hakları
, bu haldann devredilebilirliği ve ön alım
haldnnnm kullanılmaması durumunda bu hak
ların aldbeti haklwıda bilgi:
YOKTUR.
5.2. Dağıtım ve tahsis planı
5.2.1.Satışın birden fazla ülkede aynı anda yap
ıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli
bir oranda tahsisat yapıhaişsa buna ilişkin
bilgi ile her bir kategori bazında halka anda
yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkın
da bilgi:
YOKTUR.
5.2.2.Halka anda yatırımalara tahsis ve dağ
ıtım esasları hakkında bilgi:
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523.Talepte bulunan yatınmeılara1 halka andan aldıkları kesinleşmiş borçlanma aracı
miktanmn bildirilme süreci hakkında bilgi:
İşim dokumanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka an yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
5.3. Borçlanma aracının satış rı)Patı veya fiyatın tespit edildiğiledlleceğl yöntem ile nihai
flyatm kamuya açıklanma süreci:
Işbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Ana Aracılık
5.4.1. Halka ana aracılık edecek yetkili kuruluş hakkında bilgi:
Halka an edilecek borçlanma araçlarına ilişkin aracılık işlemleri 08/02/2016 tarihinde imzalanan
Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde iş YATIRIM liderliği ve lNG MENKUL eş liderliği ile
gerçekleştirilecektfr.
Adresler:
İş Yatırım Menkut Değerler A.Ş.
İş Kuleleri, Kule-2 Kat 12
343304. Levent İSTANBUL
1110 Menkul Değerler A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad.
No:8 Kat:1l 34467 Sarıyer İSTANBUL
5.4.2. Halka anın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlannın isimleri:
Halka an Türkiye’de gerçekleşecektir. Saklama ve ödeme kuruluşları, sırasıyla Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İsıanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.
5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
ING BANK’m halka an edeceği borçlanma araçlarının satışı SPK’nın 11-52 sayılı “Sermaye
Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği”nin 14. maddesinde yer alan “Sabit Fiyatla Talep Toplama
Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. Halka ana aracılık türü “En İyi Gayret Aracılığı” olacaktır,
yüklenim bulunmamaktadır.
5.4.4. Aracılık ve yüklenim sözleşmesi hakkında bilgi
Aracılık Sözleşmesi, INO BAJiK, NO MENKUL ve İŞ YATIRIM arasında 08/02/2016
tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmişür. Sözleşmenin konusu ING BAlIK tarafından
2.000.000.000.-TL (ikimilyarTürkLirası) nominal değere kadar farklı özeiliklerde yurt içinde
ihraç edilecek borçlanma araçlanna aracılık hivneti verilmesidir.

.9

5.5. Halka ana ilişkin olarak ihraççrnrn üdemesi gere
ken toplam ve halka an edilecek
borçlanma aracı başına maliyet:
İşbu dokUmanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi
planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir
.
5.6. Talepte bulunan yahnmcrnm ödeyeceği maliyetler
hakkında bilgi:
ING BANK tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlarına
ilişkin vergilendinne esaslan işbu
Sermaye Piyasası Aracı notunun Madde 9 “Borçlanma Araç
ları ile İlgili Vergilendirme Esasları”
kısmında belirtilmiştir.
Yanrımcılardan talep edilecek ücret ve benzeri giderler
Yetkili
Kuruluşların
Ticaret Ünvanı
İŞ
YATIRIM
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

ING MENKUL
DEĞERLERA.Ş.

Başka Yetkili
Kuruluşa
Vırman
Ücreti
İŞ YATIRIM, talep
işlemleri sırasında
hak
edeceği
borçlanma araçlannı
doğrudan
İş
BANKASI ve 1110
BANK
dışındaki
başka bir yetkili
kuruluşa
aktarilmasım
isteyenler için t.TL+ BSMV (%5)
alacaktır,
.

Yoktur

EVF ucretı

Diğer

İş YATIRIM, nakit
ödeme
yaparak
başvuruda
bulunan
yatmmcılardan; halka
arz tutanm tahsil
ettikten sonra oluşan
para
iadesini
İş
BANKASI dışındaki
yetkili
kuruluşlara
aktarılmasını
isteyenler
için
2
TLtBSMV(%5)
alacaktır.

Yatınmcılardsn
Hesap Açma Ücreti,
Takasbank Virman
Ücreti,
Damga
Vergisi ve Diğer
Masraf
almnıayacakur.

Yoktur

MKK’ya ödenecek
v al
ii ü
yatınmcıdan tahsil
edilir.

Yoktur

MKK’ya ödenecek
yasal
ücretler
yatınmcıdan tahsil
edilir.

ING BANK A.Ş.

Yoktur

—

OL

7T. ÖN

MamzO(

ı©>’)

6.

BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin
esaslar ile işlem görme
tarihleri:
a) Borçlanma araçlarının borsada işlem görme esaslarına ilişkin
bilgi:
Halka an edilen borçlanma aıaçlanmn satışı tamamlandıktan
sonra Borsa Istanbul A.Ş.’de
işlem görmesi Borsa Istanbul A.Ş. mevzuaunrn ilgili hüküm
leri çerçevesinde Borsa
Başkanlığı’nın onayma bağlıdır.
b) Borçlanma araçlarının borsada işlem görmeye başlayacağı
muhtemel tarihler
lşbu dokumanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi
planlanan halka an yoluyla ihraç
bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.
6.2. Borsada işlem görecek olan borçlanma araçlarının hangi
durumlarda işlem sırasının
kapatilabileceği hakkında bilgi:
Sennaye Piyasası mevzuatı ve BİAŞ mevzuatımn ilgili hükümleriyle
belirlenen yükümlülükleri
yerine getirmeyen veya filO BANK tarafından ihraç edilecek
borçlanma araçları; 30.11.2015
tarihinde yürürlüğe giren, “Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönerg
esi’nin 29. maddesinde
(http://www.borsaistanbuLcomldocsidefault-sourcelyonergeler/borsa4stanbul-kotas
yonyonergesi.pdflsfvrsnl4) yer alan durumların oluştuğu şirketlerin
ihraç ettiği Borsa’da işlem
gören borçlanma araçları BİAŞ Yönetim Kumlu kararıyla geçici
veya sürekli olarak işlem
görmekten men edilebilir.
BİAŞ Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, çıkarma karann
dan önce ihraççı kuruluşu
durumu düzelunesi için süre vererek uyarabilir.
63. İhraççının daha önce ihraç eniği pay hariç sermay
e piyasası araçlannın işlem
gördüğü borsalara ilişkin bilgi:
YOKTUR.
6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığm esasları:
YOKTUR.
7.

GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

YOKTUR.
8.

DİĞER BİLGİLER

8.1. Halka an sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakk
ında bilgiler:
YOKTUR.

\rK\.

8.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerd
en alman bilgiler:
İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda bağımsız denetim
kuruluşunun görüşü ve kmdi
derecelendimıe notlan dışında herhangi bir üçUncü kişiden sağlan
an bilgi billunmamaktadır.
İşbu Sermaye Piyasası Aracı notunda, derecelendirme notlan
hakkında yer alan bilgiler
Derecelendinne Kuruluşları tamfindan hazırlanan raporlardan fhydal
amlarak hazırlanmıştır. İNCi
BANİÇ Fitch Ratings ve Moody’s tarafından belirlenen derecelendirm
e notlarım aynen aldığını
beyan eder. Ayrıca, İNCi BANK, ilgili üçüncü kişilerin yayıml
adığı bilgilerden kanaat
getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltı
cı hale getirecek herhangi bir
eksikliğin bulunmadığım beyan eder.
İNCi BANK’m 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıy
la hazırlanan konsolide finansal
tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (a member firm
of EY Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulm
uşwr. 1 Ocak 2013 ve 31 Mart
2014 tarihleri arasmdabaş denetçi görevini Ayşe Zeynep Deldağ
gerçekleştirmiştir. Ayşe Zeynep
Deldağ’ın görev yeri değişikliği nedeniyle 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık
2014 tarihleri arasında
görevi Yaşar Bivas sürdürmüştür. 31 Aralık2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibanylahazırlanan
konsoide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide fmansu] tablolar ise Banka’nın 26 Mart 2015
tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda denetçiliğe seçilen Akis Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi (The Turkish member finn of KPMG
İnternational Coopentive, a
Swiss entity) tarafından bağımsız denetime tabi tuh±nuştur. 31
Aralık 2015 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.
Unvanı

Sorumlu Ortak
Başdenetçi
Hesap Dönemi
31.12.2013
31.12.2014
31,12.2015

Z

31.12.2013
Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Ayşe Zeynep Deldağ

31.12.2014
Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Yaşar Bivas

31.122015
Alds Bağımsız
Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Fmıda Aslanoğlu

—

Bağımsız Denetim Şirketi
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Güney Bağımsız Denetim’ ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.

Göröş
Olumlu

31.122013 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi Görüşü
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. 31.12.2013 tarihli
konsolide finansal tabloların; İNCi Bank Anoni Şrketi ve konsolidasyo
na tabi ortaklıklarının
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide mi jd¼flım
unu ve aynı tarihte sona eren döneme ait
konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlaNı’k
S1Il sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37nci ve
38inci mftleri gereğince yürürlükte bulun\dlemelerde belirle
nen muhasebe ilke ve
İat’
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standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslanna ilişkin
yayımlanan diğer yönelmelik. tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde
yansıttığını belirüniştir.
31.12.2014 tarihi ftibanyla Bağımsız Denetçi Görüşü
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 31.12.2014 tarihli
konsolide finansal tablolann ING Bnnk Anonim Şirketi ve konsolidasyona tabi orıaklıklannm
31 Aralık 2014 tasilü itibanyla konsolide mali durumunu ve aym tarihte sona eren döneme ait
konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlannı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37nci ve
38inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve BDDK tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönennelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde
yansıttığını belirtmiştir.
31.12.2015 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi Görüşü
Aids Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. -31 Aralık 2015 tarihli
konsolide fınansal tablolann; ING Bank Anonim Şirketi’nin ve konsolidasyona tabi
ortaldıklannın 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla fınansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait finansal perfonnansım ve nakit akışlanm; BDDK Muhasebe ve Finansal Rnporlama
MevzuaWna uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğunu
belirtmiştir.
8.3. Varsa ihraççı veya ihraç edilen borçlanma aracına ilişkin derecelendirme notu
hakkında bilgi:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fiteh Raüngs 16 Mart 2016 tarihinde BANKA’nın
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu BBB÷, Yabancı Para Kredi Nohmu BBB, Uzun Vadeli
Ulusal Kredi Notunu AAA(tur) ve Finansal Kapasite Notunu bb+ olarak teyit etmiştir. Uzun
Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Noflan ile Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunun
görünümleri durağan olarak teyit edilmiştir.
Bankamıza Fiteh Rntings firması tarafindan verilen derecelendirme notlarının güncel hallerine
aşağıda yer verilmiştir
HTCH RATNGS* (16 Mart 2016)
Yabancı Para Kredi Nam
BBB/Durağan/F3
Türk Parası Kredi Notu
BBB+/Dı
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
AAA(tur)/Durağan
Finansal Kapasite Notu*
bb+
Destek Notu
2
* Uzun vadeWüörün
thıı(eğer varsaIüsa Vadeli
** İlgili kategoıideld
not Fiteh Rafings tarafından ilk de 20.072011 itibarıyla kamuya duyumlmuşhw
.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 21 Mart 2016 tarihinde B4NKA’nın Temel
Kredi Değerlendirmesini bal. Uzun ve Kısa Vadeli Türk Parası ve Yabaşcı Para Mevduat
Notiannı Baa3IP-3 olarak teyit etmiştir. Yabancı Para Mevduat Notu görünümü negatif, Türk
Lirası Mevduş1$otu görünümü durağan olarak tçyit edilmistir.

2015

Bankamıza Moody’s tarafından verilen derecelendirme notlannın güncel hal Icrine aşağıda yer
verilmiştir:
MOODYS* (21 Mart 2016)
Temel Kredi Değerlendirmesi
ba3
Yabancı Para Mevduat Notu
Baa3/Negatif/P-3
Türk Lirası Mevduat Notu
Baa3/Durağan/P-3
* Uzun vadeWGörün
üm(eğer varsaKısa Vadeli
9.

BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
TAM
TAM
MÜKELLEF
MÜKELLEF
KURUM
GERÇEK KİŞİ
1) Bijikave aracı
kurum aracılığıyla
Türkiye’de ihraç
edilenlerden

FAİZ
GELİRİ

a)Anonim, eshamlı
komandit
ve
limited şfrketler ile
yatırım fonlannca
elde edilen faiz
gelirleri;
-%0 oranında
stopaja
tabidh
Kurumlar 1) Türkiye’de ihraç
vergisine tabidir. edilenler;
% 10 oranında
b)
Yukarıda stopaja
tabidir.
sayılanlar dışında
Stopaj nihai
kalan kunımlarca vergidir.
(2) elde edilen faiz Beyan edilemez.
gelirleri;
%10 oranında
stopaja tabidir.
Beyaname
vermesi gereken
kurumlar, ödenen
stopajı beyanname
üzerinde
hesaplwıan
kurumlar
vergisinden
mahsup
edilebilirler.
-

-

-

-

DAR
MÜKELLEF DAR
MÜKELLEF
KURIJM(1)
GERÇEK KİŞİ
1) Banka ve aracı
kurum
araCLlığıyla
Türkiye’de
ihraç
edilenlerden;
a) Anonim, eshamlı
komandit ve limited
şirket
niteliğindeki
yabancı kurumlar ile
Sermaye
Piyasası
Kanunu’na
göre
kurulan yahnm fonlan
ve
yatırım
ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığmca
belirlenen
yabancı
kurumların (3) elde
ettiği lüiz gelirleri;
% 0 oranında stopaja
tabidir.
Stopaj nihai vergidir.
Beyan edilemez.
-

-

-

-
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b) Yukarıda sayılanlar
dışında
kalan
kunımlarca elde edilen
faiz
gelirleri;
%10 aramada stopaja
tabidir.
Stopaj nihai vergidir.
Beyan
ediknez.
-

-

-

1) Türkiye’de ihraç
edilenler,
%10 oranında
stopaja
tabidir.
Stopaj nihai
vergidir.
Beyan edilemez.
-

-

-

1) Banka ve aracı
kurum
aracıhğıyla
Türkiye’de
ihraç
edilenlerden;

t) Banka ve aracı
kurum aracılığıyla
Türkiye’de ihraç
edilenlerden;
a)Anonim, eshamlı
komandk
ve
limited şirketler ile
yatırım fonlannrn
elde
ettiği
kaz ançlar;
%0 oranında
stopaja
tabidir.
Kurumlar
vergisine tabidir,
-

ALIM
SATIM
KAZAN
ÇLARI

b)
Yukarıda
sayılanlar dışında
kalan kurumların
(2) elde ettikleri
kazançlar;
%10 oranında
stopaja
tabidir.
Beyanname
vermesi gereken
kurumlar, ödenen
stopajı beyanname
üzerinde
hesap lanan
kurumlar
vergisinden
mahsup edebilMe,.
-

a) Anonim, eshamh
komandit ve limited
şirket
niteliğindeki
yabancı kurumlar ile
Sermaye
Piyasası
Kanunu’na
göre
kur
ulan
yatı
rım
fon
lan 1) Banka ve aracı
1) Banka ve aracı
yatırım kunnn aracılığıyla
kurum aracılığıyla ve
Türkiye’de ihraç ortakhklanyla benzer Türkiye’de ihraç
edilenlerden elde nitelikte olduğu Maliye edilenlerden elde
edilen kazançlar; Bakanlı ğınca
edilen kazançlar;
yabancı
%10 oranında belirlenen
%10 oranında
kur
um
ları
n
(3)
elde
stopaja
stopaja
tabidir.
tabidir.
kazançlan;
Stopaj nihai ettiği
Stopaj nihai
%0 oranında stopaja vergidir.
vergidir.
Beyan edilmez. tabidir,
Beyan edilmez.
Stopaj nihai vergidir.
Beyan edilemcı
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Yukarıda sayılanlar
dışında
kalan
kurumlarca
elde
ettikleri
kazançlar;
%10 oranında stopaja
tabidir.
Stopaj nihai vergidir.
Beyan
edilmez.
-

-

-

(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalan
mız, Türkiye’de işyeri ve daimi temsilc
isi bulunmayan
dar mükellef kurumlar için geçerlidir.
(2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddes
inin birinci fikrasında sayılan kurumlar
(sermaye
şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve lini
lted şirketler ile yatırım fonlan) dışında
ki kurumlara,
kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, demek
ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş orta
kliklan örnek
yenilebilir.
(3)25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yay
ımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi
Genel Tebliği
uyarınca, Türkiye’de münhasıran menkul kıy
met ve diğer sermaye piyasası aracı getirile
n ile değer
artışı kazançlan elde etmek ve bunlara bağ
lı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bul
unan sınırlı
sorumlu ortaklıklar, ülke fonlan, kurum ve kur
uluş fonlan ve yatırım kuruluşları gibi yabanc
ı kurumsal
yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermay Piy
e
asa
ortaldildarıyla benŞ nitelikteki mükeflefler olar sı Kanunu’na göre kurulan yatırım ve yatırım
ak kabul edilmektedir,
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İNCELEMEYE AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Na: 8. Sarıyer, Istanbul
adresindeki ihraççmm merkezi ve başvuru yerleri ile ihmççmın intenet sitesi
(www.ingbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin
incelemesine açık tutulmaktadır:
Sennaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da
belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, unnan, Ihaliyet ve bağımsız denetim raporlan ile
yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
11.

EKLER

YOKTUR,

06 Hajıs 2016
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