

Eurobank Tekfen gerçekleşecek sermaye artışı ile,
Türkiye’nin sermayesi güçlü bankalarından biri olacak

EUROBANK TEKFEN’İN ÖDENMİŞ
SERMAYESİNİNİN ARTIRILMASINA
KARAR VERİLDİ
Türkiye’nin hızla büyüyen bankaları arasında yer alan Eurobank Tekfen’in ödenmiş
sermayesinde 190 milyon TL artış kararı verildi. Eurobank Tekfen’in, ödenmiş sermayesinin 570
milyon TL’ye yükseltileceği açıklandı.
Eurobank Tekfen’in 31 Aralık 2010 tarihli konsolide mali tablolara göre toplam aktifleri 4 milyar
490 milyon TL, faktoring ve finansal kiralama alacakları dahil toplam kredileri, 1 milyar 906
milyon TL. Eurobank Tekfen’in toplam mevduatı ise 1 milyar 872 milyon TL.
Eurobank Tekfen Genel Müdürü Mehmet Sönmez:
“2011 Yılının İkinci Çeyreğinde Tamamlanması Hedeflenen Sermaye Artışı ile Eurobank
Tekfen, Türkiye’nin, Hızla Büyüyen Bankaları Arasındaki Yerini Almıştır”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eurobank Tekfen Genel Müdürü Mehmet Sönmez, 2011 yılının
ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenen sermaye artışı ile Eurobank Tekfen’in ödenmiş
sermayesinin 380 milyon TL’den, 570 milyon TL’ye yükseleceğini belirtti. Türkiye’nin, sermayesi
güçlü bankaları arasında yer alan Eurobank Tekfen’in bu gelişme ile gücüne güç kattığını
belirten Mehmet Sönmez, yapılan sermaye artışının ardından 2011 yılında bankacılığın farklı
alanlarındaki açılımlarla, faaliyetlerini genişleteceklerini açıkladı.
Eurobank Tekfen KOBİ’lerin Gücüne Güç Katıyor.
KOBİ’lerin ana bankası ve danışmanı olmayı hedeflediklerini belirten Mehmet Sönmez,
“Eurobank Tekfen olarak müşteri odaklı yaklaşımla, müşterisini dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan ve
bu ihtiyaca yönelik ürün ve hizmetler sunan bir bankayız. Küçük işletmelerin bankalardan
öncelikli beklentisinin, sadece ürün olarak hizmet aldıkları bir banka değil aynı zamanda
danışmanlık desteğini alabilecekleri bir banka olduğuna inanıyoruz. Biz Eurobank Tekfen olarak
bu misyonu üstleniyoruz. İşletmenin sektörüne uygun yol haritası çiziyor ve danışmanlık desteği
sağlıyor, işletmelerin gücüne güç katıyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.
Eurobank Tekfen’in Şube Sayısı 57’ye Ulaştı, KOBİ’lere Şube Desteği Arttı
Türkiye genelindeki 57 şubesi ile müşterilerinin her türlü finansal ihtiyacını “çözüm ortağı”
yaklaşımı ile karşılamaya devam eden Eurobank Tekfen, artış kararı verilen ödenmiş
sermayesi ile perakende bankacılık faaliyetlerinin başlamasına ve şube ağının büyümesine
paralel olarak KOBİ kredilerinin, hacim ve toplam banka kredileri içindeki payını artırmaya
devam ediyor.
EUROBANK TEKFEN
Eurobank Tekfen, 87,2 milyar Euro (2010/yılsonu) toplam aktif büyüklüğü ve 22.500’ün üzerinde çalışanı
ile ürün ve hizmetlerini 1.600 şubesi, satış noktası ve alternatif dağıtım kanallarından oluşan bir network’le
sunan, Avrupalı uluslararası bankacılık organizasyonu Eurobank EFG Grubu’nun bir üyesidir.
Eurobank EFG Grubu, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Türkiye, Polonya,Ukrayna,İngiltere,
Lüksemburg ve Kıbrıs pazarlarında varlık göstermektedir. Eurobank EFG, 40’dan fazla ülkede faaliyet
gösteren uluslararası bankacılık grubu olan EFG Grubu’nun üyesidir.
Eurobank EFG hakkında daha fazla bilgi almak için www.eurobank.gr



