AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 17.02.2016
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

:

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

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

:

23.12.2015 / 28.12.2015 / 27.01.2016

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Satma Hakkı ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Süreci ve Bedelleri
Hakkında Hatırlatma

AÇIKLAMA:

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Şirketimiz tarafından “Satma Hakkı ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı” süreci
kapsamında, 23.12.2015, 28.12.2015 ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık ve değerleme hizmetleri almak
üzere sözleşme imzalamış olduğumuzu da açıkladığımız 27.01.2016 tarihlerinde iletilen özel durum
açıklamalarımızda özetle;
-

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Seri: II No: 27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde 22.12.2015 tarihi itibarıyla birlikte hareket eden ortakların (Hamdi Akın,
Selim Akın, Akınısı Makina Sanayi A.Ş., Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. ve Akfen
Altyapı Danışmanlık A.Ş.) Akfen Holding A.Ş. (Şirket)’deki toplam paylarının Şirket’in toplam pay/oy
oranının %97,11’ine ulaştığı ve Tebliğ’de düzenlenen satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkının
kullanılacağı hususları duyurulmuş,

-

Hakim ortak konumunun kazanılma tarihi olan 22.12.2015 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre
içerisinde (23.12.2015-22.03.2016 döneminde), hakim ortak dışındaki diğer ortakların, Şirket'imizde
sahip oldukları paylarını hakim ortaklara satma hakkı bulunmakta olduğu belirtilmiş ve

-

Akfen Holding A.Ş.’nin 1 TL nominal bedelli payı için satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedelin,
Tebliğ’in ilgili maddesi uyarınca hesaplanan en yüksek bedel olan 13,0723 TL olarak belirlendiği
açıklanmıştır.

Şirketimizce yetkilendirilen Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yasal mevzuat gereğinde yapılması gereken
sürekli açıklamalar düzenli olarak yapılmaktadır.
Bu kapsamda, satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin en geç 22.03.2016 tarihi saat 17:00’ye kadar;
ekli formu kendi aracı kurumları vasıtasıyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş Ünlü Menkul Değerler
A.Ş.’ye teslim etmiş ve sahip oldukları paylara dair virman işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
27.01.2016 tarihli özel durum açıklamasında sözkonusu süreç ve izlenecek yöntem ile ilgili bilgilendirme
yapılmıştır.
Hakim ortaklarımızın, satma hakkını kullanmamış olan diğer pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkını
kullanımı ise, 3 aylık hak düşürücü sürenin 22.03.2016 saat 17:00’de sona ermesini takiben, Tebliğ hükümleri
çerçevesinde hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı 22.12.2015 tarihinden önceki otuz gün
içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 10,9998 TL bedel ile
gerçekleştirilecektirilecektir.
Satma Hakkı ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı süreci ve izlenecek yol ile pay bedelleri hakkındaki bu hususları tüm
pay sahiplerimize hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
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.

