
    

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 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama 

mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : 
Ortaklıktan çıkarma sürecine ilişkin Yönetim Kurulu 

kararı  

 

  EK AÇIKLAMALAR: 

Yönetim Kurulumuzun 14 Nisan 2015 tarihli kararı aşağıdadır. 

 

Ortaklarımızdan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından 14.11.2014 tarihinde 

gerçekleştirilen ek 1 (bir) adet pay alımı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı “Ortaklıktan 

Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” (“Tebliğ”) çerçevesinde ortaklarımız için satma hakkı ve 

ortaklıktan çıkarma hakkı doğmuştur. 

 

Ortaklarımızın paylarını BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ne satma haklarına ilişkin süre 

16.02.2015 tarihinde sona ermiştir. 

 

Tebliğ’in beşinci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak 

isteyen BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., bu hakkını Tebliğ’in altıncı maddesinin ikinci 

fıkrası çerçevesinde belirtilen fiyat olan 2,0032 TL üzerinden kullanmak üzere 18.02.2015 tarihinde 

Ortaklığımıza başvuruda bulunmuştur. 

 

Bu çerçevede; 

 

- Hakim ortaklarımız ve Tebliğ’in sekizinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aksi yönde talebi 

olmadığı sürece Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 

ortağımız dışında diğer ortaklarımızın her biri 1 TL nominal değerdeki 3.977.638,32 adet 3.977.638,32 

TL tutarında paylarının iptal edilmesine,  

 

- İşbu iptal edilen paylar karşılığında ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan BNP Paribas Fortis 

Yatırımlar Holding A.Ş.’ne tahsisli 3.977.638,32 TLtutarında sermaye artırımı yapılmasına ve 

Şirket’in sermayesinin tekrar 2.204.390.000,- TL’na çıkarılmasına, 

 

- Çıkarılmış sermaye artırımının, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerdeki paylar için, hakim 

ortaklarımızı temsilen ortaklarımızdan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından ek 1 

(bir) adet pay alımının gerçekleştirildiği 14.11.2014 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan 

ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,0032 TL bedel üzerinden olmak üzere BNP 

Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ne tahsisli olarak gerçekleştirilmesine, 

 

- İptal edilecek olan her biri 1 TL nominal değerdeki 3.977.638,32 adet paya ilişkin ödemenin, 

ortaklarımızdan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından özel bir hesapta ortaklıktan 

çıkarma hakkı bedeli olarak bloke edilmiş olan toplam 7.968.005,11 TL’lik fondan karşılanmasına, 

 

- Esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 5’inci maddesinin bu çerçevede ekte yer alan tadil metninde 

(Ek 1) gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 

mailto:yatirimciiliskileri@teb.com.tr


 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.’ne 

yapılan başvurularda varsa esas sözleşmedeki tadil maddesine yapılan atıfların işbu karara uygun 

olarak yenilenmesine ve gerekli onay ve izinlerin alınmasını takiben 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 18’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas 

Sözleşmenin sermayeye ilişkin 5’inci maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine,  

 

oy birliği ile karar verildi. 


