
Birlikte Hareket Edenlerle Hakim Ortak Durumuna Ulaşılması, Satma ve Ortaklıktan Çıkarma.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi



 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  %99,24 pay/oy oranına sahip gerçek ve tüzel kişi hissedarlar bir araya 
gelerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak 31/07/2017 tarihinde birlikte hareket 
etmek amacıyla oy sözleşmesi imzalamış bulunuyoruz.

 

Sermaye Piyasası Kurulunun ‘'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde                              31/07/2017 tarihi 
itibariyle birlikte  hareket eden pay sahipleri olarak toplam pay/oy oranının %99.24' üne ulaşılmış olması  nedeniyle 
hakim ortak konumunun kazanılması ile (II-27.2) "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca satma hakkı ile
ortaklıktan çıkarma hakkı birlikte hareket eden pay sahipleri olarak kullanılabilir hale gelmiştir.

 

31/07/2017 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içinde (31/07/2017- 31/10/2017 döneminde), diğer ortakların, 
Şirkette sahip oldukları paylarını hakim ortaklara satma hakları doğmuştur.

 

Bundan sonraki süreç hakkında açıklama aşağıda verilmiştir.

 

 

Özel Durum Açıklaması (Genel)



İlk satma hakkı kullanım talebinin ortaklığa ulaşmasını takiben bir ay içinde, ortaklık tarafından, pay değerlerinin tespiti 
amacıyla  Kurul'un ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatılacak ve tebliğ  hükümleri çerçevesinde 
değerleme raporu sonucu KAP' ta açıklanacaktır.

 

Satma hakkı bedeli birlikte hareket etmek için yapılan oy sözleşmesi ile hakim ortak konumunun kazanıldığı 31/07/2017 
tarihinden önceki;

 

a)    30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:               3,86 TL,

b)   Son 6 ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:            3,80 TL,

c)    Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:          3,76 TL,

d)    Son 5 yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:          5,27 TL ve

e)    Hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyatın

karşılaştırılması sonucunda bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.

 

Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma  hakkını kullanmak üzere Ortaklık Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı 
olarak  başvuran ortaklarımıza ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP' ta  açıklanmasını takiben, ortaklık 
tarafından 3 iş günlük süre içinde hakim ortaklara iletilmesini izleyen 2 iş günü içinde yapılacaktır.

 

3 aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben, Tebliğ'deki yasal süre içinde satma hakkını kullanmamış olan pay 
sahiplerinin ortaklıktan çıkarılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirket  paylarının borsa kotundan çıkarılması 
ortaklık tarafından yerine getirilecektir.

 

Saygılarımızla,  31/07/2017

 

 



 

İmzalanmış oy sözleşmesine istinaden Gerçek ve Tüzel Kişiler;

 

 

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş

  Güriş İnşaat ve Müh. A.Ş.

  Diler Demir Çelik End. ve Ticaret A.Ş.     

  Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş.

  Güriş Holding A.Ş.                                       

  Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.

  Fatma Tuğba Yazıcı                                        

  Ömer Mustafa Yazıcı   

  Samim Yazıcı                               

  Eren Sami Yazıcı

 

                                                                                    

 

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.


