AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 24.03.2016
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi

:

Koza Sokak No:22 GOP Ankara 06700

Telefon ve Faks Numarası

:

Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82

E-posta adresi

:

yatirimci@akfen.com.tr

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

:

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

Orijinal Açıklamanın Tarihi

:

23.12.2015 / 28.12.2015 / 27.01.2016 / 17.02.2016 / 17.03.2016
/ 23.03.2016

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Süreci Hk.

AÇIKLAMA:

Hakim ortak; Hamdi Akın, Selim Akın, Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akfen Turizm Yatırımları ve
İşletmecilik A.Ş. ve Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. (Hakim Ortak) 22.12.2015 tarihinde yaptığı pay alımları
ile Şirketimiz Akfen Holding A.Ş.’nin pay haklarında %97 pay oranını aşarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") geçici 3. Maddesi çerçevesinde hakim
ortak konumunu kazanmış ve satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkı kullanılabilir hale gelmiştir.
Hakim ortak durumunun kazanılma tarihi olan 22.12.2015 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre
22.03.2016 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, toplam 5.927.970 TL nominal değerli pay, 1 TL nominal
değerdeki pay için 13,0723 TL fiyattan Hamdi Akın, Selim Akın ve Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. tarafından
satın alınmıştır.
Hamdi Akın; Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenmiş fiyat olan 10,9998 TL üzerinden,
Tebliğ'in 5'inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca satma hakkı kullanılmayan toplam 1.203.851 TL nominal
değerli pay için ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak ve Tebliğ çerçevesindeki diğer başvuruların
gerçekleştirilmesi için bugün (24.03.2016 tarihinde) Şirketimize başvuruda bulunmuştur.
Ortaklıktan çıkarma hakkına ve bu çerçevede Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkartılmasına
dair Tebliğ çerçevesindeki süreç, aşağıdaki şekilde ilerleyecektir.









Hamdi Akın'ın 24.03.2016 tarihli başvurusuna istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulunca, ortaklıktan
çıkarma hakkına konu payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı
amacıyla karar alınacaktır.
Tahsisli sermaye artırımı düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak yeni payların ihracının onaylanması
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılacaktır.
SPK'ya başvuru ile eş zamanlı olarak payların borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye
başvuruda bulunulacaktır.
SPK'nın onayını izleyen 3 işgünü içinde, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekli ticaret siciline
tescil edilecek ve TTSG'de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki
paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır.
Pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak
hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.
İptal edilen paylara Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir TL nominal değerli pay başına
belirlenmiş fiyat olan 10,9998 TL ödenecektir.
MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına
aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirketimiz paylarının Borsa
kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek, kararın KAP'ta
duyurulmasını izleyen işgünü karar yürürlüğe girecektir.

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.

