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İlgi

24 sayılı yazınız (Genel Evrak:23.02.20|8- 4482).
b) l8.04.2018 tarih ve E.4326 sayılı yazımız.
c) l4.05.20l 8 tarih ve 70 sayılı yazınız (Genel Evrak: l4.05.20l8- 1 l028).

:a) 23.02.2018 tarih ve

İlgi ia)'da kayıtlı yazınız ıle, Şirketinizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde, 77.288.3l4,13 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle
120.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 42.7l1.685,87 TL nominal

değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusıınun
Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun l6.04.20l8 tarih ve l8/49l sayılı
toplantısında; anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup; ihraç edilecek paylara ilişkin
izahname ve tasamıf sahiplerine satış dulıınsu ilgi (b)'de kayıtlı yazıınz ile tarafınza iletilmiştir.

llgi 1c;'de kayıtlı yazınız ile Kurulumuzun l6.04.20l8 tarih ve l8/49l sayıh kararı ile onaylanan
izahnamede 15 gün olarak beliıtilen yeni pay alma hakkı kullanıırı süresinin 60 gün olarak uzatılmasına
ihtiyaç duyulduğu belirtilerek izahnamenin ilgili sayfalarına ilişkin değişiklik metinleri Kurulumuza
iletilmiştir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 16.05.20l8-30.05.20l8 tarihleri arasında olduğu ve
heniiz bu siirenin içinde bulunulduğu dikkate alınarak, izahnamenin değişiklik yapılmış Kurultrmuzca
onaylı ilgili sayfaları ekte yer almakla olup, izahnamenin değişiklik sonrası halinin ilgi (b) yazımızda
belirtilen yerlerde derhal ilan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Şirketinizin ve yetkili kuruluşun intemet
sitesinde ve kamuyu aydınlatına platlormunda izahnamenin ilgili kısımlarının eski ve yeni
şekline ilişkin
karşılaştııma imkanı tanıyacak biigiye ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği tek metin haline
getirilmiş değişiklik sonrası haline de yerverilmesi gerekir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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