
Akiş GYO Pay Senetlerinin Satışı Hakkında

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 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? Evet (Yes)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 08/12/2017 tarih ve 60 sayılı toplantısında; Şirketimizin, SAF GYO ile birleşmesi işleminde 
ayrılma  haklarının kullanımı sonucu elde etmiş olduğu Şirket sermayemizin %17.39'una  denk gelen Akiş GYO pay 
senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş. "BİST"'de blok satışı konusunda yurt içi ve yurt dışı potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde 
bulunmak üzere Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup bu çerçevede yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 16 sayılı  kararı uyarınca, European Bank for Reconstruction and 
Development    ile Şirketimiz arasında söz konusu pay senetlerinin BİST'de("EBRD")  Toptan Alış Satış  İşlemlerine İlişkin 
Uygulama Usulü ve Esasları kapsamında EBRD tarafından muhtemel alımına ilişkin EBRD ile 06.04.2018 tarihinde (bugün) 
bir sözleşme   akdedilmiştir. Çerçeve Anlaşma tahtında, Şirket sosyal ve  çevresel konulara ilişkin ("Çerçeve  Anlaşma")
hususlar da dahil olmak üzere EBRD politikalarına  uyum koşullarına uymayı taahhüt etmiştir. Çerçeve Anlaşma'nın 
imzalanmış olması  EBRD açısından payların alımına ilişkin herhangi bir yükümlülük yaratmamaktadır.  EBRD'nin olası 
yatırımı ile ilgili olmak üzere Şirket, sermayesinin %50,75'ine sahip olan pay sahiplerinden bir taahhütname alınmış ve söz 
konusu pay sahipleri aşağıdaki koşulları sağlamayı taahhüt etmişlerdir; 

i. Şirketimizin 1 Nisan 2019 tarihinden geç olmamak üzere gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında, Şirketimiz kar 
dağıtım politikasının; "2018-2021 hesap dönemlerine ilişkin yıllık kar payının toplam miktarının en az (i) Şirketin ilgili hesap 
döneminde dağıtılabilir karının  %100'ünden veya (ii) 20.000.000-USD'nin Türk Lirası karşılığından düşük olana tekabül 
edecek miktarda dağıtılması" yönünde tadil edilmesi, 

ii. Kar dağıtım politikasının yukarıda anılan şekilde  tadilinden sonra 2018-2021 hesap dönemlerine ilişkin olarak pay 
sahiplerine  dağıtılacak kar paylarının azalmasına neden olabilecek olası herhangi bir  değişiklik teklifine olumlu oy 
kullanmamayı, ve

iii. 2018-2021 hesap dönemleri için yönetim kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılması yönünde olası herhangi bir teklife 
olumlu oy kullanmamayı.

  

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 08/12/2017 tarih ve 60 sayılı kararının, süreç belirsizlik taşıdığından, mevcut ve potansiyel 
yatırımcıların beklenti ve algılarını olumlu ya da olumsuz etkilemesini  bertaraf etmek, piyasada oluşabilecek olası 
spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçmek ve yanıltıcı bilgi akışının engellenmesini sağlamak maksadıyla, gerekli gizlilik 
önlemleri alınmak suretiyle, muhtemel satış kararına kadar açıklanması ertelenmiştir.  

Saygılarımızla,

  

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

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.


