BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
21 Aralık 2019 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu
21.12.2019 tarihinde saat: 14:00’de Niğde Bor yolu 7. Km – NĠĞDE adresindeki Ģirket merkezimizde
yapılan olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 4. ve 5. maddeleri için, SPK'nın II-23.1 Önemli
Nitelikteki ĠĢlemlere ĠliĢkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde (“Tebliğ”) yer alan ''Ayrılma
Hakkının Kullanılması'' baĢlıklı 9'uncu maddesine göre, muhalefet Ģerhini toplantı tutanağına iĢleten
pay sahipleri paylarını (“Paylar”) ġirket’e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.
Söz konusu iĢlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki ĠĢlemlere ĠliĢkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 5.maddesinin 1.fıkrası kapsamında önemli nitelikte iĢlem
tanımına girmesi nedeniyle,
Olağanüstü Genel Kurul’a katılıp ve muhalefet Ģerhini toplantı tutanağına iĢleten pay sahipleri için
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 nominal değerli her bir pay için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca
iĢlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluĢan düzeltilmiĢ
ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,2672 TL’dir.
Tebliğ’in 9. Maddesinin 9. Bendi gereği ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı
grup ayrımına bakılmaksızın Ģerh koydukları genel kurul toplantısı hazirununda bulunan sahip
oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.
Ayrılma hakkı InvestAZ Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. (“InvestAZ Yatırım”) aracılığı ile
kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına iliĢkin süre 31 Aralık 2019 Salı günü baĢlayacak, 14
Ocak 2020 Salı günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır.
Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcıların ekte yer alan "Ayrılma Hakkı Kullanım Formu"nu usulünce
doldurması, iki nüsha olarak imzalaması ve ekleri ile birlikte ayrılma hakkının kullanımında aracılık
yapan InvestAZ Yatırım’a iletilmek üzere ayrılma hakkı kullanım baĢlangıç tarihi olan 31 Aralık
2019’dan baĢlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiĢ tarihi olan en geç 14 Ocak 2020 saat 17:00’ye
kadar InvestAZ Yatırım’ın takasoperasyon@investaz.com.tr e-posta adresine göndermesi ve epostanın gönderimine iliĢkin 0212 238 88 88 nolu telefondan teyit alması gerekmektedir. Ayrılma
Hakkı Kullanım Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda
talepler geçersiz sayılacaktır.
Paylar’ın InvestAZ Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. (MKK Kodu: IAZ) nezdindeki; 15010 Hesap ve
21191253 MKK Sicil Numaralı, BĠRKO BĠRLEġĠK KOYUNLULULAR MENSUCAT
TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. hesabına (Vergi Numarası: 1780016846) ayrılma hakkı kullanım
baĢlangıç tarihi olan 31 Aralık 2019 ’dan baĢlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiĢ tarihi olan en
geç 14 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Ayrılma hakkını kullanacak
yatırımcılar paylarını virman yolu ile ayrılma hakkı kullanımı süresince her iĢ günü saat 17:00’ye
(“Kabul Saati”) kadar gönderebileceklerdir. 17:00’den sonra alınan paylar ertesi iĢ günü iĢleme
koyulacaktır. Ödemeler ġirketimiz tarafından Kabul Saati’ni takip eden ilk iĢ günü 17:00’a kadar
yapılacaktır.
Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet Ģerhini toplantı tutanağına iĢleten
ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ġirketimizce
yetkilendirilen INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.’ye ayrılma hakkı kullanım süresi
içerisinde teslim ederek satıĢın gerçekleĢtirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç
satıĢı takip eden iĢ günü ödenecektir.
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