
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

AYRILMA HAKKI DUYURUSU 

 

07.11.2018 tarihli olağanüstü genel kurulumuzda onaylanmış olan Gündemin 10.maddesinde 

görüşülen, Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.’nin  % 100 iştirakimiz 

Toma Finance Limited’e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri 

ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken’e 

75.000.000 TL. bedel ile satılmasına ilişkin olarak, olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini 

Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, paylarının tamamını (“ayrılma 

hakkına konu paylar”) Ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı mevcuttur.  

Tebliğ’in (II-23.1) “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri 

dahilinde, Şirketimizin’in 1,00-TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 

2,2616.-TL’dir. 

Ayrılma hakkı kullanımı, 15 Kasım 2018 tarihinde başlayacak olup; 28 Kasım 2018 tarihinde 

saat 17:00'da sona erecektir (“ayrılma hakkı kullanım süresi”). 

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında,  ortaklığımız 

adına pay alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Aracı Kurum olup, iletişim 

bilgileri aşağıda yer almaktadır.  

‘Ayrılma hakkına konu paylar’a ilişkin tutarların Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimize zamanında ve eksiksiz olarak 

ödenmesinde, söz konusu tutarların zamanında ve eksiksiz olarak Yatırım Finansman Menkul 

Değerler A.Ş ’ye iletilmesinde sorumluluk Ortaklığımız’a aittir.  
 

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, “ayrılma hakkı kullanım süresi” içerisinde ekte 

yer alan Talep Formu’nu, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma ileterek ve “ayrılma hakkına 

konu paylar”ın Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye virman edilmek suretiyle teslim 

edilmesini sağlayarak, satışın gerçekleştirilmesini talep edeceklerdir.  
 

“Ayrılma hakkına konu paylar”ın bedelleri (“ayrılma hakkı kullanım bedeli”) satışı takip eden 

işgünü (T+1) en geç saat 17:00’a kadar, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin “Talep 

Formu”nda belirtmiş oldukları hesaplarına ödenmiş olacaktır. Ayrılma hakkı kullanımında 

bulunacak pay sahiplerimizin başvuruları, ayrılma hakkı kullanım süresi boyunca her iş günü 

Türkiye saati ile en geç saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Yatırım Finansman Menkul 

Değerler A.Ş.'ye Saat 17:00’dan sonra ulaşan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır.  

 

 

Aracı Kurum Bilgileri:  

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş  

Adres: Meclisi Mebusan caddesi No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBUL  

Telefon: 0 212 317 69 00 

 

Saygılarımızla,  

 

 


