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Finansbank’tan bir ilk daha...  
Standard Chartered Bank tarafından 16 bankanın kat l m yla düzenlenen 
ve Moody’s tarafından Baa3 olarak derecelendirilen bu ihraç, Amerikan ve 
Avrupa piyasalarına tahvil ihracı sağlayan 144a/RegS koşullarına uygun ve 
bir sigorta katkısı olmadan gerçekleştirilen en yüksek tutarl  Türk 
seküritizasyonu olma özelliğini taş yor.  
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Finansbank’a uluslararası piyasalardan 350 milyon dolar tutarında dev 
seküritizasyon... Standard Chartered Bank tarafından düzenlenen ve Moody’s 
tarafından Baa3 olarak derecelendirilen bu ihraç, Amerikan ve Avrupa piyasalarına 
tahvil ihracı sağlayan 144a/RegS koşullarına uygun ve bir sigorta katkısı olmadan 
gerçekleştirilen en yüksek tutarlı Türk seküritizasyonu olma özelliğini taşıyor.  
 
Başlangıçta 200 milyon ABD doları olarak hedeflenen ancak ihraç talebine gelen 
yoğunluğuna bağlı olarak önemli bir artış ile 350 milyon ABD dolarına ulaşan 
seküritizasyon kredisi, Finansbank’ın yurtdışından gelecek müşteri havale bedellerinin 
satışı karşılığında oluşturdu. 350 milyon ABD doları tutarındaki seküritizasyon, 2.25 
yılı ödemesiz toplam 5 yıl vadeli. Seküritizasyon kredisinin fiyatlaması ise Libor + % 
2.35. 
 
ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Asya’da geniş kapsamda bir kurumsal yatırımcının 
katıldığı bu seküritizasyon ile ilgili olarak  Standard Chartered Bank, Londra’dan bir 
yetkili                   “16 yatırımcı tarafından satın alınan bu ihraç, uluslararası 
piyasalarda büyük bir başarı kazanmış ve Finansbank’ın yatırımcı bazını coğrafi olarak 
arttırmıştır” yorumu ile imzalandı.   
 



Son dönemde uluslararası sermaye piyasasının Finansbank’a duydukları güveni 
gösteren pek çok projeye imza attıklarını vurgulayan Finansbank Genel Müdürü Sinan 
Şahinbaş  imzalanan 350 milyon dolarlık seküritizasyon kredisine ilişkin olarak şu 
açıklamayı yaptı: 
 
“Finansbank’ın 3. seküritizasyonu olan bu program, bankamıza orta vadeli ve esnek 
faizli fonlama imkanı sağlamaktadır. Ekim ayındaki sermaye benzeri kredi ve  Kasım 
ayındaki sendikasyonumuzdan sonra aldığımız bu kredi Finansbank’ın yabancı 
yatırımcılar gözündeki itibarının ve iyi tanınırlığının bir göstergesidir” 
     ********* 
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