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YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. (/tr/s�rket-b�lg�ler�/ozet/1131-ag-anadolu-grubu-hold�ng-a-s)
AGHOL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 SALİH METİN ECEVİT YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.12.2014 18:31:31

2 SEZAİ TANRIVERDİ GENEL MÜDÜR YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.12.2014 18:33:35

  
   

Ortaklığın Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka (E) Blok, Kat:6 Tepeüstü,
Ümraniye / İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : 0-216-578-85-00/0-216-573-58-02

E-posta adresi : investor.relations@anadolugroup.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası

: 0-216-578-85-59/0-216-573-58-02

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 02.10.2014

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ile Migros Ticaret A.Ş.'nin nihai ana ortağı BC Partners'ın
kontrol ettiği Moonlight Capital S.A. arasında hisse alım sözleşmesi imzalanması hakkında
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02.10.2014 ve 01.12.2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH), Migros Ticaret
A.Ş. (Migros)'nin sermayesinin %40,25'ini temsil eden hisselerin dolaylı şekilde satın alınmasına yönelik olarak Migros'un nihai ana ortağı olan BC
Partners'a bağlayıcı olmayan teklifini vermiş;  sözkonusu sürece ilişkin durum tespit süreçleri (due diligence) tamamlanmış idi.

Mevcut durum itibariyle taraflar arasında ilgili tüm görüşmeler tamamlanmış olup,  AEH ile Migros'un nihai ana ortağı BC Partners tarafından kontrol edilen
Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital) arasında, Migros'a dolaylı olarak %40,25 oranında iştirak edilmesi konusunda resmi makam ve kurumlardan
izinlerin alınması kaydıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sözkonusu sözleşmeye göre, hisselerin alımı nedeniyle Moonlight Capital'a ödenecek tutarın hesaplanmasında daha önce açıklandığı üzere bir adet Migros
hisse fiyatı 26 TL'ye denk gelecek şekilde hareket edilecektir. 

Gerekli izinlerin alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Migros'un %50 hisse payına sahip olacak olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin
(MH Perakendecilik) %80,5 hisse payı AEH tarafından, %19,5 hisse payı ise Moonlight Capital tarafından sahip olunacaktır. Migros'un geri kalan
hisselerinin %30,5'ine Moonlight Capital sahip olacak, kalan %19,5 hisse ise halka açık hisselerden oluşacaktır. 

Sözkonusu satın alma, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu gerektirmeyecektir. 

İşlemlerin tamamlanması sonrasında, belirli şartlar ve süre dahilinde, Migros'un yönetim kontrolü AEH ve BC Partners tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, Moonlight Capital'ın MH Perakendecilik'in %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, pay devrini takiben 24 ila 30 ay içerisinde
gerçekleştirilmek üzere AEH'nin sözkonusu hisseleri "satın alma hakkı", Moonlight Capital'ın ise "satma hakkı" bulunmaktadır. 

  
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.


