AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 06.10.2017
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası

:
:

Koza Sokak No:22 GOP Ankara 06700
Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82

E-posta adresi

:

yatirimci@akfen.com.tr

:

Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212 319 87 10

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

:

27.01.2016

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Revize Değerleme Raporu ve Satma Hakkı Adil Bedeli

AÇIKLAMA:

27.01.2016 tarihli açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde kullandırılacak satma hakkı işlemleri için Şirketimizce, satma hakkının
kullanımına ilişkin adil bedelin belirlenmesinde kullanılması amacıyla görevlendirilen Ünlü Menkul Değerler
A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporunda Akfen Holding A.Ş.’nin 1 TL nominal bedelli pay bedeli
13,0723 TL olarak belirlenmişti. Tebliğ’in 7. Maddesi uyarınca bedelinin tespitine ilişkin olarak hazırlanan
değerleme raporunun satma hakkı bedelini gösteren özet veya sonuç kısımları KAP’ta yayınlanmıştı.
SPK’dan gelen Şirketimizden değerleme kuruluşuna revize çalışma yaptırılması talebi üzerine hazırlanan revize
analiz ekte yer almaktadır. Ekli rapora göre Akfen Holding A.Ş.’nin 1 TL nominal bedelli pay bedeli, 0,0969
TL’lik bir değişiklik ile, 13,1692 TL olarak belirlenmiştir.
SPK tarafından, satma hakkı kullanımına ilişkin adil bedelin tespiti amacıyla hazırlanan ve 27.01.2016 tarihinde
sonuçları KAP’ta ilan edilen raporda tespit edilen Şirketimiz birim pay değeri ile aynı kurum tarafından söz
konusu rapora ilişkin hazırlanan ve 06.10.2017 tarihinde KAP’ta ilan edilen ek çalışmada tespit edilen Şirketimiz
pay değeri arasındaki farkın, faizi ile birlikte, satma hakkını kullanan pay sahiplerine ödenmesi talep edilmiştir.
Satma hakkını kullanmış olan pay sahiplerimize yapılacak olan ek ödemeler aşağıdaki prosedürleri izlemek
suretiyle yapılacaktır:
 Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Akfen Holding’e ait web sitesinde revize hisse fiyatı ve fiyat
farkına hak kazanan pay sahiplerinin doldurması gereken formlar ilan edilecektir (söz konusu form işbu
açıklamanın ekinde bulunmaktadır),
 Pay sahiplerinin, işbu açıklamadan sonra, 7 iş günü içerisinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’ye bu formu
doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
 Bu sürenin bitimini takip eden ilk iş gününde, bu süre içinde talep formlarını ileten hak sahiplerine fark
bedeli ödemesi yapılacaktır.
 Fark talebinde bulunmayan hisse sahipleri için ise, bu tutarlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş. nezdinde
açılmış olan bloke hesapta tutulacak ve talep halinde nemalandırılmış tutarlar hak sahiplerine ödenecektir.

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.

