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ŞiRKDTi

T'ısarrııf Sahiplerine Satış f)ul,urusu

}lu lasarruI sahiptcrinc satış tluyuı,usıı, Scrnıave Pil,ısası Kurıılıı (Kurul)'nca
eı..i,,Şr..*§.üü tarihinde onaylanm ıştır.
()rtaklığın|ızın çıkarılnıış scrnıayesinin 60,000.000 TL'den l20.000.000 TL'y-c çıkarılıırası
ntr|cıiı,|e 1,eıi pı1, alnıa haklırının ku llanılmasından sonra kalan toplım 60.000.000 TL
ıı,ııninal rlcğcr|i pavlarıııı halka arzını ilişkin dul ıırıırlur.
Ancık izalrnanrtnin vc işbu t|ııl,ıırıınuıı ona1,Iınınısı söz konusu lıc|gelcrdc ycr

alan
bilgilerin doğru olduğunuıı Kurulca tckcffülü anlanrına gelmeyeceği gibi, sermal,e piyasası
ııraçlırına ilişkin bir tavsi},c olaı,{k da liabul ediIemez, Avrıcı halka ırz edilecek paJ,ların
fil,ııtının belirleımesinde Kurıl'un herhangi bir tal(dir },a dı ona},},€tkisi yokttır.

Ortaklığıınızın çıkarılnıış seınıal,esiııin 60.000.000 TL'den l20.000.000 TL'yc çıkarıIınası
nedenivle artırılacık 60.000,000 TL nonıinal değerli pa1,laı,ının lıalka arzı için hazırlanan
izahnııme, Kurulca }l.i.İ.ğı...?-t!*, tarihindc onayl:rnnıış olulr. ortaklığınıız rc halka arz
cdilccek pıı lır ile ilgili a},rıntıh lıilgileri içeren izahnıme ortaklığlnlızın ı,e halka arzdı
sıtışa ııratılık cdecck lnı,est AZ Yatırım Menkul Değeıler A.Ş.'niıı rşrvıv-birko.co nr,t r vc
rı ıı,tı .in ve§tir z.com.tr adresli internel siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAF)'ndı (kap.goı,.tr) ? l Ç.lh)4T tarihintle 1,,ayımlanmıştır, Al,rıcır tıaşr,uru
1,crleriıde inccleırcyc açık tutulmaktadır. Halka arz ctlilecck pa.ylaıa ilişkin vatırım
lrararlırı, izahnaıncnin bir bütün olarak değ€rlendirilnıesi sonucu ı,erilmelidir.

l.
a)

PA),LARIN }lAI,KA Altzl\"A il.iŞKiN BiLGi
Ilalka Arz Sii resi:
Halka aız cciilccek otan 60.000.000 'I'l-. ııoıııinaI clcğerli

L|.6.ü.}a/,}urihleri

pa1,1ar

,l..',.[.1.La.I.7"

arasııda 2 (iki) iş gijnLi siiıeyle satışa stınulacakıır.

l]ir payın noıninal cleğeri 0.0l Tl- olııp. l ''|'L. noıninal dcğcrli 100 adct pay 0,52 Tl.'den az
olıııaıııak lizeıe Brrısa İstanbııi A.Ş. Bitincil Pil,asa'da olışacak fiyattaı satışa sıınulacaktır.

[ı)

Başr,ı ru Şckli:
lla,svuru şekliııe ilişl<in al,rıntılı bilgi, İzahnaırıe'nin "25.1.3.2. Halka Arza Başvuru Siireci''
başlığının altında bıltınan "a) Salış Yöntemi ve Başvrıru Şekli" altbaşlığında vei,ilmekteclir.

c)

Başvuru Yerlcri:
f}aşvuru şekline ilişkin aytınııtı biIgi. İ:ıahname'ııin "25.1,_].]. Halka Aızı Başvuru Siireci''
başlığının ajtında bııluııan "c) [}aşvuru Yerleri" aItbaşlığında ı,cı,iliııcktcd iı.

d)

Pa1,1aıın Tcslim ŞekIi:
Pa),la[ın leslim şekline ilişkin ay,untılı bilgi. lzalıııaııe'nin "25.I.3.2. Ilalka Arza Başvıııu
SLiı,eci" baş|ığınııı altında bulunaıı "d) Payların Dağıttn] Zalnanı
Yeri" q|thaşlığında

2. TASAIIRUF SAHiPLERiNF. SATIŞ DUYI,RUSUNUN SORUMLULUĞL]NU
Yi]KLENF:,N KiŞİLER
Bu tasarruf sahiplcrinc satış duyurusunda

1,er alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bitgiler
gerçeğe
tasarruf sahiplerine satış duyuı.usunda bu
uygun
oiduğunu
ve
çerçevesiıde,
bilgilerin anlamını dcğiştirccek nltelikte bir eksiklik bulunmamısı için hçr türlü makul
özenin gösterilmiş olduğunu beyan cderiz. ..'
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