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Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU



Özet Bilgi İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V.'nin sahip olduğu %48,04 oranındaki NETAŞ paylarının satışına bağlı olarak Şirket ortaklarına 
ayrılma hakkı kullandırılması hk. (DÜZELTME)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı ?

Hayır

İlgili Şirketler NETAS

Düzeltme Nedeni
12.12.2017 tarihli KAP Açıklamamızda "Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL)" bölümü sehven 
doldurulmuştur. Açıklama düzeltilerek yeniden yayımlanmaktadır.

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran
Önemli Nitelikte İşlem

İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu %48,04 oranındaki payların satışı

Önemli Nitelikte İşleme İlişkin 
Yönetim Kurulu Karar Tarihi

12.12.2017

Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Oyu

Olumlu

Önemli Nitelikte İşlemin 
Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul 
Tarihi

08.01.2018

Ayrılma Hakkında Kullanılacak 
Hesap

-

Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin 
Ödenme Zamanı

-

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı

B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 0,8303

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar

(DÜZELTME)

12.12.2017 tarihli KAP Açıklamamızda "Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL)" bölümü sehven doldurulmuştur.

Açıklama düzeltilerek yeniden yayımlanmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2017 tarihli kararı çerçevesinde,

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim



1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2017 tarih ve 12233903-330.99-E.3394 sayılı yazısına istinaden, iştirakimiz OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi 
bulunduğu %48,04 oranındaki payların satışı nedeniyle Şirket ortaklarına ayrılma hakkı tanınması amacıyla Şirketin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi 
verilmesi,

2. Şirketin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ilave gündem maddesi olarak, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne ("Tebliğ") göre ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikte işlem olması (İşleme 
konu varlığın Şirketimizin 31.12.2016 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranının %62,61 olması) nedeniyle, Tebliğ'in 9'uncu maddesi 
hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak Şirketimiz iştiraki OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu %48,04 oranındaki payların 
satışı işlemine ilişkin olarak Şirket ortaklığından ayrılma iradesine ilişkin şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkı 
tanınacağı ve ilgili pay sahipleri tarafından ortaklıktan ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında aşağıdaki çerçevede ortaklarımızın bilgisine 
sunulması,

a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri 
çerçevesinde, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu satış işleminin 09.07.2015 - 09:09:38 tarihli KAP Özel durum 
açıklamamız ile kamuya açıklandığı dikkate alınarak, 09.07.2015 tarihli KAP Özel durum açıklama tarihi hariç olmak üzere, ilgili Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "
ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,8303 TL olarak belirlenmesi,

b) Tebliğ'in 9'uncu maddesi çerçevesinde "Ayrılma hakkı" kullandırılması için gerekli işlemlere genel kurul toplantısını takip eden en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanması ve "ayrılma 
hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olarak belirlenmesi,

c) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı" kullanacak pay sahiplerinin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz
adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı" 
kullanımını gerçekleştireceği, "ayrılma hakkını" kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç "ayrılma hakkı" kullanım süresinin bitimini takip eden iş 
günü ödeneceği, 

d) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra fakat "ayrılma hakkı" kullanım süresi bitmeden önce paylarını devretmesi halinde hem 
kendisi, hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,

bilgilerine yer verilmesine,

3. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve ayrılma hakkına aracılık edecek aracı kurumun seçimi için Genel Müdürlüğün yetkili ve görevli kılınmasına, 

karar verilmiştir. 

"Satış gelirleri ile öncelikli olarak Şirketin yükümlülüklerinin karşılanmasına yönelik planlama yapılmaktadır. Söz konusu planlamanın akabinde yapılacak değerlendirmede, mevcut 
ekonomik yapı dikkate alınmak suretiyle, sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiren, gelecekte yüksek bir kar potansiyeli ve sermaye gereksinimine sahip bulunan, mevzuat ile ilgili 
değişimlerden minimum düzeyde etkilenen, giriş engellerinin olduğu, katma değeri yüksek iş alanlarının yanısıra büyük ölçekli satın almalara ilişkin işbirliği fırsatları değerlendirilecektir. 
Mevcut portföy şirketlerimiz ile ilgili olarak da ihtiyaçlarına uygun planlamalar yapılacaktır." 

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.


