Basın Bülteni

08.09.2016

BURGAN BANK YATIRIM FONLARI,
İŞ PORTFÖY İLE YAPILAN ANLAŞMA İLE ZENGİNLEŞİYOR
Burgan Bank, %20,9’luk pazar payıyla sektörün lideri konumunda bulunan İş Portföy
ile işbirliği yaparak müşterilerine sunduğu yatırım ürünleri gamını genişletti

Burgan Bank, müşterilerine sunduğu yatırım ürünleri gamını Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim
şirketleriyle işbirliği yaparak genişletiyor. Ağustos ayında gerçekleştirdiği anlaşma ile İş Portföy
Yönetimi’nin yatırım fonlarını da bünyesine ekledi.
Burgan Bank, yönettiği toplam portföy büyüklüğü ile lider konumda bulunan, sektörün öncü ve
yenilikçi şirketi İş Portföy ile gerçekleştirdiği bu ortaklık sayesinde, İş Portföy’ün kurucusu ve
yöneticisi olduğu yatırım fonlarını da müşterilerine sunacak.
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç bu önemli işbirliği hakkında şunları söyledi: “Burgan Bank
olarak her geçen gün başarılı çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. İlk yarıyıl büyüme hacmimiz, bu
süreçte imzaladığımız sendikasyon kredisi ve Fitch’den aldığımız yüksek not ile gurur duyduğumuz bir
grafik çiziyoruz.
“Bu başarılarda müşterilerimizin kurumumuza olan inancının ve güveninin de payı bulunduğunun
bilincindeyiz. Biz de müşterilerimize en iyi ürünleri ve çözümleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Daha önce farklı portföy kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini, bu kez kuruluşundan itibaren
sektör lideri konumundaki İş Portföy ile hayata geçirerek yatırım ürünleri gamımızı genişletiyoruz.
Bankamızın müşteri odaklı ve dinamik hizmet anlayışını, farklı yatırım ürünleri sunan İş Portföy’le
birleştirmekten mutluluk duyuyoruz.”
Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş de şöyle konuştu: “Burgan
Bank olarak Bireysel Bankacılık’ta müşteri odaklı ve yenilikçi hizmetlerimizi geliştirmeye,
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak başarılı ortaklıklara imza atmaya devam ediyoruz. TEFAS
Platformu kapsamındaki işbirliklerimiz arasına İş Portföy’ü eklemekten büyük bir memnuniyet
içindeyiz.”

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise şunları söyledi: “2015 yılında hayata geçen
TEFAS Platformu, yatırımcılara tüm yatırım fonlarına erişme imkanı sağlayarak yeni bir dönemin başlangıcı
oldu. TEFAS platformunun sağladığı bu imkan doğrultusunda, müşterilerinin beklentilerine uygun farklı
yatırım seçenekleri sunmayı amaçlayan Burgan Bank ile geniş ürün yelpazesine sahip Şirketimiz arasında
başlatılan işbirliğinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği yatırımcıların fonlarımıza erişimini
kolaylaştırırken yatırım alternatiflerini de artıracaktır. Yapılan işbirliğini ülkemizin sermaye piyasalarına
sağlayacağı katkı açısından da oldukça değerli buluyoruz.”
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