
 

Özel Durum Açıklaması (Genel) 

      

Ortaklığın Adresi : 
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu 

Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon ve Faks Numarası : (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 

Numarası 

: (216) 635 35 35 - (216) 636 36 36 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama 

mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : Ortaklıktan Çıkarma Süreci  

AÇIKLAMA: 

20.02.2015 

İLGİ: 14.11.2014, 17.11.2014, 16.12.2014, 17.02.2015 ve 18.02.2015 tarihlerinde Kamuyu 

Aydınlatma Platformu'na iletilen özel durum açıklamaları  

18.02.2015 tarihli özel durum açıklamamızda, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’nin, 

Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenmiş fiyat olan 2,0032 TL üzerinden Hakim 

Ortaklarımız ve Tebliğ’in sekizinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aksi yönde talebi olmadığı 

sürece Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) (Tebliğ) hükümlerinin 

uygulanmayacağı kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki ortağımız dışında diğer ortaklarımızı 

ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere 18.02.2015 tarihinde Bankamıza başvuruda bulunduğu, 

ortaklıktan çıkarma hakkına ve bu çerçevede Bankamız paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan 

çıkartılmasına dair Tebliğ çerçevesindeki sürecin Bankamız tarafından yürütüleceği belirtilmişti. 

Tebliğin 5. Maddesi  gereği ortaklıktan çıkarma süreci aşağıdaki şekilde ilerleyecek ve her aşamasında 

kamuoyu bilgilendirilecektir: 

- BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’nin 18.02.2015 tarihli başvurusuna istinaden 

Bankamız yönetim kurulunca, ortaklıktan çıkarma hakkına konu payların iptali ile söz konusu 

paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alınacaktır.  

- Tahsisli sermaye artırımı düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak yeni payların ihracının 

onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılacaktır.  

- SPK’ya başvuru ile eş zamanlı olarak payların borsa kotundan çıkarılması için Borsa 

İstanbul’a başvuruda bulunulacaktır. 

- SPK’nın onayını izleyen 3 işgünü içinde, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekli ticaret 

siciline tescil edilecek ve TTSG’de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına 

konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır. 

- Pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim 

ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurulacaktır. 

- İptal edilen paylara Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir TL nominal değerli 

pay başına belirlenmiş fiyat olan 2,0032 TL ödenecektir.   

- MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri 

hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir. 



- Bu sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul tarafından Bankamız paylarının borsa 

kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek, kararın 

KAP’ta duyurulmasını izleyen işgünü karar yürürlüğe girecektir. 

   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde 

yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak 

yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve 

doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu 

olduğumuzu beyan ederiz. 

 

 


