
Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 

      

Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı  
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. / BNP Paribas Fortis 
Yatırımlar Holding A.Ş 

Ortaklığın Adresi : 
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu 
Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No. : (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36 

E-posta adresi : yatirimciiliskileri@teb.com.tr  

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su 

: (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36 

Özet Bilgi : 
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Kullanımı 
Süreci Hakkında 

 

İLGİ: 14.11.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen Bankamız hakim 

ortaklarından BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’nin özel durum açıklaması 

İlgide kayıtlı özel durum açıklamasında özetle;  

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 

(“Tebliğ”) çerçevesinde birlikte hareket eden “Hakim Ortaklar” olarak Türk Ekonomi Bankası 

A.Ş. oy hakkının %96.005 ‘ine sahip olan hakim ortaklardan BNP Paribas Fortis Yatırımlar 

Holding A.Ş’nin 14.11.2014 tarihinde yaptığı ek bir pay alımı ile Tebliğ Geçici Madde 1 

çerçevesinde satma ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilir hale geldiği,  

- Ek pay alım tarihi olan 14.11.2014 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde 

(14.11.2014 – 14.02.2015 döneminde), Hakim Ortaklar dışındaki diğer ortakların, Türk 

Ekonomi Bankası A.Ş.’de sahip oldukları paylarını Hakim Ortaklar’dan BNP Paribas Fortis 

Yatırımlar Holding A.Ş’ye satma hakkının doğduğu,  

- Hakim Ortaklar’dan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş satma hakkının kullanımına 

ilişkin 3 aylık hak düşürücü süre sona ermesini takiben en geç üç işgünü içinde ortaklıktan 

çıkarma hakkını kullanmak üzere Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye başvuracağı, 

açıklanmıştır. 

Bu çerçevede satma hakkı kullanım süreci aşağıda açıklanmıştır. 

1. Sahip olduğu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hisselerine ilişkin “Satma Hakkı”nı kullanmak isteyen 

ortaklarımızın;  

Gerçek kişi olunması halinde; 

- Ortak olduklarını göstermek amacıyla yatırım kuruluşundan temin edilecek hesap dökümü, 

- Kimlik belgesi fotokopisi, 

 

 

mailto:yatirimciiliskileri@teb.com.tr


- Aşağıdaki bilgileri ihtiva eden dilekçe; 

i. Ad - Soyad 
ii. T.C. Kimlik Numarası (Yabancılarda Pasaport Numarası) 

iii. İkamet Adresi 
iv. MKK Sicil Numarası ve Yatırım Kuruluşu Hesap Bilgileri  
v. Başvuru tarihi itibariyle satma hakkına konu toplam sahip olunan pay adedi 

vi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 
hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak istediklerini açıkça belirten beyan yazısı 

vii. İmza 
 

Tüzel kişi olunması halinde; 
 
- Ortak olduklarını göstermek amacıyla yatırım kuruluşu temin edilecek hesap dökümü, 

- İmza Sirküleri ( başvuru dilekçesinde imzası bulunan kişilere ait), 

- Aşağıdaki bilgileri ihtiva eden dilekçe; 

i. Tam Unvan 
ii. Vergi Dairesi - Vergi No - Ticaret Sicil No 

iii. Merkez Adresi 
iv. MKK Sicil Numarası ve Yatırım Kuruluşu Hesap Bilgileri 
v. Başvuru tarihi itibariyle satma hakkına konu toplam sahip olunan pay adedi 

vi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 
hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak istediklerini açıkça belirten beyan yazısı 

vii. İmza atmaya yetkili kişilerin şirket kaşesi altına atacakları imzaları (imza atan kişilerin 
unvanları ve Ad Soyad bilgilerinin yazılması gerekmektedir.) 

 
ile birlikte yazılı olarak 09:00-18:00 saatleri arasında TEB Kampüs C-D Blok Sayar Mahallesi Sokullu 
Cad. No: 7B Ümraniye 34768 İstanbul adresindeki Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne (Tel: 0216 
635 24 63) müracaat etmeleri gerekmektedir. Tebliğ hükümleri gereği ortaklığımız satma hakkı 
talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını araştıracaktır. Araştırma esnasında gerekli 
görülmesi halinde gerçek kişi başvuru sahiplerinden imza beyannamesi ya da gerçek kişi ve tüzel kişi 
başvuru sahiplerinden ortaklığımızın ek bilgi talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

2. Satma hakkı kullanılmak istendiğinde, sahip olunan tüm paylar için kullanılması gerekmektedir. 

3. Bankamız ortaklar tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay 

içinde pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu 

hazırlatacak ve değerleme raporu sonucu Tebliğ hükümleri çerçevesinde KAP’ta açıklanacaktır.  

4. Satma hakkı bedeli; 14.11.2014 tarihinde kamuya açıklandığı üzere; 

- Fiyat tespit amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel,  

- Ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı 

ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan: 2.0032 TL  

- Ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay 2.0185 TL, bir yıl 2.0528 TL ve 

beş yıl 2.0562 TL içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması 

karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir. 

 

 



5. Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere başvuran ortaklarımıza 

ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP’ta açıklanmasını takiben Bankamızca 3 iş 

günlük süre içinde taleplerin BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ye iletilmesini izleyen 2 iş 

günü içinde yapılacaktır. 

6. Satma hakkı belirlendikten sonra başvuran ortaklarımıza ise bedel ödemeleri, BNP Paribas Fortis 

Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından 3 iş günü içinde yapılacak ödemeler çerçevesinde 5 iş günü 

içinde yapılacaktır. 

7. Hakim Ortaklarımızın satma hakkı kullanım sürecinin sona ereceği 14.02.2015 tarihini izleyen 3 iş 

günü içinde Tebliğ hükümleri çerçevesinde Ortaklıktan Çıkarma Hakkının kullanımı için 

Ortaklığımıza başvuracakları 14.11.2014 tarihli açıklama ile KAP’a iletilmiştir. Ortaklıktan Çıkarma 

Hakkı kullanımı, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki 

otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2.0032 TL 

bedel ile gerçekleştirilecektir.  

8. Ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım süreci ile ilgili açıklamalar ayrıca KAP’a iletilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 


