MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRILMA HAKKI KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU
07.11.2019 tarihinde KAP’da (Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda) açıklamış olduğumuz, “Şirketimizin
faaliyetleri içerisinde tekstil payının önemli ölçüde yükselmesi ve tekstil sektörüne yapılan yatırımların
artması nedeniyle, tekstil faaliyetlerinin şirketimizin fiili ana faaliyet konusuna dönüşmesi” gündemine
dair Sermeye Piyasası Kanunu’nun 24. Maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ilgili maddeleri gereği Şirket’imizin 10.12.2019 tarihli olağanüstü Genel
Kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin ayrılma hakkına konu maddesi için olumsuz oy kullanarak
muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisi söz konusu Genel Kurul
toplantısında sahip olduğu payların tamamını ve sadece bu payları Şirket’e satarak ayrılma hakkını
kullanabilecektir.
Ayrılmak isteyen pay sahibi, 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,8129 TL ayrılma hakkı fiyatı
üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.(“Piramit
ve/veya Piramit Menkul) aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 11 Aralık
2019 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayacak, 24 Aralık 2019 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona
erecektir.

Ayrılma Hakkını Kullanmak İsteyen Yatırımcılara Bilgilendirme Duyurusu
1. Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcı veya temsilcisi öncelikle ekte yer alan “Ayrılma Hakkı
Kullanım Talep Formu”nun doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte
saklama hizmeti aldıkları (aracı) kuruma iletilmesi gerekmektedir.
2. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların saklama hizmeti aldıkları (aracı) kurumlar
Talep Formu ve eklerini ayrılma hakkı kullanım süresi içinde ayrılma hakkının kullanımında
aracılık yapan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin aşağıda yer alan iletişim adreslerine iletmeleri
gerekmektedir.
E – Mail

: piramit@piramitmenkul.com.tr

Fax* Numarası

: (0212) 293 95 60

Telefon Numarası

: (0212) 293 95 00

*Fax iletilmine dair teyit alınız.
3. Talep Formlarının iletilmesine müteakip ayrılma hakkına konu payların Piramit Menkul
Kıymetler A.Ş. nezdindeki 10848 numaralı hesaba ayrılma hakkı kullanım süresi zarfında
virmanlanması gerekmektedir.
4. Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcı paylarını virman yolu ile ayrılma hakkı kullanımı süresince
her iş günü saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir. Saat 17:00’den sonra gönderilen paylar
ertesi iş günü işleme koyulacaktır.
5. Şirket tarafından yapılacak ödemeler ayrılma hakkına konu payların tamamının Şirket hesabına
geçtiği günü takip eden ilk iş günü saat 17:00’ye kadar yapılacaktır.
6. Yatırımcılar Talep Formlarının ekine aşağıda belirtilen belgeleri de iletmesi gerekmektedir.
TALEP FORMU EKLERİ:
•
•

Gerçek Kişiler : T.C. Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Tüzel Kişiler : Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi
levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi

