
 

 

. DO & CO şirket tahvilini başarılı bir şekilde piyasaya sürmüştür 

. Emisyon hacmi: 150 Milyon Avro 

. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun talep  

 

Viyana – 4 Mart 2014 –DO & CO Aktiengesellschaft, başarılı bir şekilde 150 

milyon Avro tutarında bir şirket tahvilini piyasaya sürmüştür. Tahvil, 

Avusturya’da ve Avusturya dışında hem bireysel hem kurumsal yatırımcılardan 

yoğun ilgi görmüştür. DO & CO tahvili, 7 yıllık bir süre ve yıllık %3,125’lik faiz 

oranı ile, şirket tahvilleri ile ilgili olarak, bu yılki yurtiçi sermaye piyasasının 

(Avusturya) açılışını yapmıştır. Yoğun talep dolayısıyla – kurumsal yatırımcılar 

sipariş kayıtlarına ilişkin olarak birkaç saat içerisinde neredeyse dört misli talep 

etmiştir – 150 milyon Avro’luk bir hacim oluşturulmuştur. Tahvil hacminin ağır 

basan payı, Avusturya’da ki yerleşik bireysel yatırımcılar tarafından talep 

edilmiştir. Toplam hacmin %80’inden fazlası Avusturya’dan, geri kalanı ise 

Almanya’dan, İsviçre’den ve İngiltere’den talep edilmiştir. Tahvil, Viyana 

Borsası’nın düzenli serbest piyasasında (OTC) onaylanmıştır ve ilk kota 4 Mart 

2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

 
Ticari işleme, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG ve grup 

lideri yöneticisi olarak UniCredit Bank Austria AG tarafından eşlik edilmiştir.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       B A S I N   B Ü L T E N İ 



Uyarı: 
İşbu basın bildirisi, yalnızca pazarlama ve reklam amaçlıdır ve WAG ve KMG gereğince bir 

pazarlama bildirisini teşkil etmektedir ve fakat ne bir finansal analizi veya finansal enstrümanlara 

dayalı bir istişareyi veya kısmi tahvillerin satılması için bir tavsiyeyi veya bunların satın alınması için 

bir daveti ne de bir teklifi teşkil etmektedir. DO & CO Aktiengesellschaft şirketine (“Hisse Senedi 

İhraç Eden Şirket”) ait tahvillerle ilgili teklif (“Teklif”), A vusturya’da ve Almanya’da 20.02.2014 

tarihinde (tüm ilaveleri dahil olmak üzere), yalnıza Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu tarafından 

onaylanan, yayınlanan ve akabinde hisse senedi ihraç eden şirket tarafından elektronik ortamda web 

adresinde (www.doco.com) duyurulan İzahname’nin esasına göre gerçekleştirilecektir. Hisse Senedi 

İhraç Eden Şirkete ait tahvilin teklifi ile bağlantılı olarak sadece onaylanan ve duyurulan teklif (tüm 

ilaveleri dahil olmak üzere) içerisinde bulunan bilgiler bağlayıcıdır. 

İlgili yatırımcıların, yatırım kararlarını yalnızca Hisse Senedi İhraç Eden Şirkete ait tahvilin teklifinde 

edindikleri bilgileri esas alarak ve kısmi tahvillerin ve Hisse Senedi İhraç Eden Şirketle bağlı riskleri 

de hesaba katarak almaları gerekmektedir. İşbu pazarlama bildirisinde bulunan bilgiler bağlayıcı 

değildir. Yatırımcılardan, yatırım kararı almadan önce bilhassa teklif içerisinde bulunan risk 

uyarılarını dikkate almaları talep edilmektedir. İşbu pazarlama bildirisinin, Amerika Birleşik 

Devletleri’ne iletilmesi veya Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanması veya işbu evrakın sürümü 

veya yayınlanması yasak olan herhangi bir ülkede yasaktır ve (her defasında geçerli metni ile 1933 

yılına ait ABD Menkul Kıymetler Yasası’nın S düzenlemesinde tanımlandığı üzere) “ABD 

vatandaşlarına” ve de genel olarak ABD’de yayınlanan duyurulara dağıtılması veya iletilmesi 

yasaktır. 
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