
DUYURU METNİ 

Şirketimizin mevcut sermayesinin yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcı F.A.B. Partners LP’ye 

tahsisli olarak 193.500.000,-TL’den 293.500.000,-TL’ye artırılması nedeniyle 1,-TL nominal değerli 

pay başına 2,45-TL satış bedeli üzerinden ihraç edilmesi planlanan 100.000.000,-TL nominal değerli 

C grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepli başvurumuz Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (“SPK”) 14.04.2017 tarihli ve 17/557 sayılı kararı ile çeşitli revizyonlarla olumlu 

karşılanmış ve SPK söz konusu işleme ilişkin olarak 24 Mayıs 2017 tarihinde İhraç Belgesi’ni 

düzenlemiş ve Şirketimize temin etmiştir. SPK’nın anılan kararı gereği Yönetim Kurulumuzca 

sermaye artırımı tutarı 200.000.000,-TL olacak şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre, ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısmı talepte bulunan mevcut 

pay sahiplerimize SPK Kurul karar tarihi olan 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları 

oranında tahsis edilecektir. Talepte bulunan mevcut pay sahiplerimizin sermaye artırımına 

katılmalarını takiben bu defa ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım ise 

F.A.B. Partners LP’ye tahsis edilecektir. Tüm paylar 1,-TL nominal değerli pay başına 2,45-TL fiyat 

üzerinden ihraç edilecek olup, SPK kararı gereği bu payların yatırımcıların Merkezi Kayıt Kuruluşu 

A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren bir yıl süreyle borsada satışı Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. tarafından kısıtlanacaktır. 

Bu kapsamda, sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahiplerimiz 12.06.2017-13.06.2017 

tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle talepte bulunabilecek olup, talepte bulunacak pay sahiplerinin işbu 

Duyuru Metni’nin eki olan Yeni Pay Alma Taahhütnamesi’ni (“Taahhütname”) Global Menkul 

Değerler A.Ş.’ye ulaştırmaları ve ayrıca Global Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Global Yatırım 

Holding A.Ş. adına açılan 500797 numaralı Global Yatırım Holding A.Ş. Sermaye Artırımı Bloke 

Hesabı’na 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları paylarının azami %51,68’i oranında ve 1,-TL 

nominal değerli beher yeni pay için 2,45 TL üzerinden sermaye artırım (iştirak) bedellerini ödemeleri 

gerekmektedir. Ayrıca, yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin belirtilen tarihler 

arasında Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde işlem yapmaları gerekmektedir. 

Sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahiplerimiz, ekte yer alan Taahhütname’yi Global Menkul 

Değerler A.Ş.’nin 0212 244 55 67 no.lu faks numarasına faks yoluyla, global@global.com.tr adresine 

e-posta yoluyla veya Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:65 K:1 Kağıthane/İstanbul adresine 

posta (en geç 13.06.2017 tarihi itibariyle ulaşması kaydıyla) yoluyla iletebileceklerdir.  

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

EK: Yeni Pay Alma Taahhütnamesi 

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=15&submenuheader=null
mailto:global@global.com.tr


Yeni Pay Alma Taahhütnamesi 

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Holding”) sermayesinin 193.500.000,-TL’den 393.500.000,-

TL'ye artırılması kapsamında, Holding sermayesinde SPK Kurul tarihi olan 14.04.2017 tarihi 

itibarıyla sahip olduğum payların azami %51,68’i oranında sermaye artırımına katılacağımı; bu 

kapsamda talepte bulunacağım 1,-TL nominal değerli beher yeni pay için 2,45,-TL’yi Global 

Menkul Değerler A.Ş.’nin 500797 numaralı “Global Yatırım Holding A.Ş. Sermaye Artırımı 

Bloke Hesabı”na ödeyeceğimi; sermaye artırımının tamamlanması akabinde, almak üzere talepte 

bulunduğum payların hesabıma virman yapılmasına muvafakat verdiğimi; halka arzın herhangi 

bir nedenden ötürü tamamlanamaması halinde ödediğim sermaye artırım (iştirak) bedelinin 

herhangi bir faiz uygulanmaksızın tarafıma iade edileceğini; ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç 

edilecek paylardan tarafıma tahsis edilen kısmın, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki 

hesabıma geçtiği tarihten itibaren bir yıl süreyle borsada satmayacağımı kabul ettiğimi beyan, 

kabul ve taahhüt ederim. 

Sahip Olduğum Pay Adedi  

Yeni Pay Alma Oranı % 

Alacağım Yeni Pay Miktarı  

Beher Pay Değeri 2,45 TL 

Payların Virmanlanacağı Hesap Detayları  

Toplam Ödenecek Miktar  

 

Ad Soyadı:  

T.C. Kimlik No: 

Adres: 

Telefon: 

E-posta:  

Faks: 

Tarih: 

İmza: 

 


