
27.12.2017 tarihli Ayrılma Hakkına İlişkin açıklama hakkında düzeltme

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi



 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 27.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.12.2017  tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda   "... 26.12.2017 tarihli  Olağanüstü Genel Kurulu'nun 
gündeminin 5. maddesinde görüşülen, onaylanan ve önemli nitelikteki işlemlerden olan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme
İşlemi'ne  olumsuz oy vermekle birlikte Ayrılma Hakkı'nı kullanabilmek için gerekli olan  muhalefet şerhini toplantı 
tutanağına işleten pay sahibimiz bulunmadığı" bilgisi paylaşılmıştı.

  

EGKS verileri üzerinde yaptığımız kontrolde, anılan gündem maddesi için Genel Kurula katılan bir temsilci tarafından A 
Grubu 17.944 adet olumsuz oya ilişkin bir adet muhalefet şerhinin sisteme girilmiş olduğu, ancak muhalefet şerhinde "
ayrılma hakkının kullanılmak istendiği" beyanına yer verilmediğinden konunun sehven farklı değerlendirildiği anlaşılmış 
olup; EGKS'nde muhalefet şerhi bulunan  17.944 adet pay sahibinin kimliğinin ilgili temsilci ve MKK vasıtasıyla teyid 
edilmesini müteakip, ilgili pay sahibinin ayrılma hakkının kullandırılabilmesini teminen ayrılma hakkı kullanım sürecinin 
başlatılması uygun bulunmuştur. Bu sürece ilişkin gerekli bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  (Yeni Ünvanı "AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.")

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

AYRILMA HAKKI'NIN KULLANILMASI HAKKINDA DUYURU

Yazıcılar Holding A.Ş. ("Şirket")'nin 18.08.2017 tarihli ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de olumlu oyunun yer aldığı 
yönetim kurulu kararı çerçevesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 105048 sicil numarası ile  kayıtlı Anadolu 
Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") ile İstanbul Ticaret Sicil  Müdürlüğü'nde 142919 sicil numarası ile kayıtlı Özilhan Sınai 
Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ")'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle bu şirketlerle birleşme işlemi ("
Birleşme İşlemi") Yazıcılar Holding  A.Ş.'nin 26.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda ("Genel Kurul")  devrolan 
AEH'nin ve ÖSYAŞ'ın 26.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurullarında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Birleşme İşlemi'nden doğan ayrılma hakkının ("Ayrılma Hakkı") kullanımı hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/12/
2017 tarihli ve 2017/40 sayılı kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere 
İlişkin Ortak Esaslar  ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.1 ("Tebliğ")'nin "Ayrılma Hakkının Kullanılması"  başlıklı 9'uncu 
maddesine göre ve pay sahiplerimize Genel Kurul sırasında  ayrıntılı olarak bilgisi verildiği üzere, Birleşme İşlemi'nin 
onaylandığı  Şirket Genel Kurul toplantısına katılan, "Birleşme İşlemi" için olumsuz oy  kullanan, muhalefet şerhini ve 
Ayrılma Hakkı'nı kullanacağını ya da Ayrılma Hakkı'nı saklı tuttuğunu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na kaydettiren pay 
sahiplerimiz paylarını ("Paylar") Şirket'e satarak Ayrılma Hakkı'nı aşağıdaki esaslar dairesinde kullanabileceklerdir:

 

Tebliğ'in 9. maddesinin 9.   fıkrası gereğince Ayrılma Hakkı'nı kullanmak isteyen pay sahipleri, bu   hakkı grup 
ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları Paylar'ın tamamı için  kullanmak zorundadır.

 

Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı 1  TL nominal değerli her bir pay için 14,3597 TL'dir.

 

Ayrılma Hakkı kullanımı için   başvuru 29/12/2017 tarihinde, Türkiye saati ile 09:00'da başlayacak ve   12/01/2018 
tarihinde, Türkiye saati ile 17:00'de sona erecektir. Başvuru  tarih ve saatinin sona ermesinden sonra ayrılma hakkı 
kullanılamayacak  olup, bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrılma Hakkı'nı kullanacak pay  sahiplerinin ekte yer alan "Ayrılma Hakkı Kullanım Formu"nu  usulünce doldurması
, imzalaması ve ekleri ile birlikte Ayrılma Hakkı'nın  kullanımında aracılık yapan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş 
Yatırım")'nin  0212 350 20 01 numaralı faksına [29/12/2017 günü, Türkiye saati ile  09:00'dan itibaren ve 12/01/2018 
günü, Türkiye saati ile 17:00'ye dek]  göndermesi ve faksın gönderimine ilişkin 0212 350 20 28 veya 0212 350 21  44 
numaralı telefondan teyit alması gerekmektedir.

 

Ayrılma Hakkı Kullanım Formu   üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması   durumunda 
talepler geçersiz sayılacaktır.

 

Ayrılma Hakkı Kullanım Formu'nu  eksiksiz ve hatasız olarak düzenleyen pay sahiplerinin Ayrılma Hakkı  talepleri ise 
MKK sisteminden kabul edilecektir.

 

Paylar'ın İş Yatırım (MKK Kodu:  IYM) nezdindeki; 66086 Hesap ve 12660186 MKK Sicil Numaralı, İş Yatırım  hesabına 
29/12/2017 günü, Türkiye saati ile 09:00'dan itibaren ve   12/01/2018 günü, Türkiye saati ile 17:00'ye dek 
virmanlanması   gerekmektedir. Ayrılma Hakkı'nı kullanacak pay sahipleri, Paylar'ını,     Ayrılma Hakkı kullanımı 
süresince, her iş günü, Türkiye saati ile  09:00-17:00 arasında ("Kabul Saati") virman yolu ile gönderebileceklerdir.  
Türkiye saati ile 17:00'den sonra alınan Paylar ertesi ilk iş günü işleme   konulacaktır. Pay sahibince yukarıdaki 
şekilde virmanlanmış olan Paylar'ın  bedelleri, virmanın kabulünü izleyen ilk iş günü, Türkiye saati ile  16:00'ya dek, 
virman eden pay sahibinin bildireceği hesaba yapılacaktır.

 

Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

              



 
  

 

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.


