
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yatinmci Tazmin Merkezi

Sayi :62518846-120.99-E.266 19.02.2018
Konu Tay Satt§ Duyunisu

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRL16i
Buyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/Istanbul

6362 saylh Sermaye Piyasasi Kanunu 'nun 83'iincu maddesinin dordiincu fikrasi uyartnca zamana.mu

nedeniyle Yatinmci Tazmin Merkezi 'ne (YTM) intikal eden ve Borsa Istanbul A . $.'de satip

yapilamayan paylann sate ina ili^kin olarak YTM Yonetim Kurulu 'nun 06 .12.2017 tarih ve 21-

YTMI79 sayill karartyla belirlenen esaslar cercevesinde satin i^lemlerine b4lanmt§tir. Bu kapsamda,

ilk 4amada 25.12. 2017 tarihi itibariyle satilacak paylar ilan edilnu§ ve gelen talepleri 15.02.2018

tarihli toplantisinda degerlendiren Yonetim Kurulumuz ilk a.amada sati^a sunulan paylardan bazilammm

bir kez daha satilmak uzere Ilan edilmesine karar vermi§tir.

Milan YTM Yonetim Kunilu Karan He behrlenen esaslar uyarmca, pay sate i§lemlerine ili^kin bilgilerin

yer aldigi Sati Duyurusu 'nun uyelerinize ve mu^terilerine duyurulmasi gerekmekte olup, bu kapsamda
ekte yer alan duyuru metnimizin uyelerinize ve
uyeleriniz aracthgtyla mu^terilerine duyutulmasi hususunda geregini rica ederim.

e-imzalidir
Dr. Nurcan OCAL

Miiddr

Ek: Pay Satin Duyusu
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YATIRIMCI TAZMIN MERKEZI DUYURUSU

PAY SATI$I HAKKINDA

6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 83'uncu maddesinin dorduncu fikrasi
uyarmca zamana*imi nedeniyle Yatirimci Tazmin Merkezi (YTM)'ne intikal eden ve Borsa
Istanbul A.$.'de (Borsa) sati^i yapilamayan paylarin sati^ma ili^kin olarak YTM Yonetim
Kurulu'nun 06.12.2017 tarih ve 21-YTMI79 sayili karariyla belirlenen esaslar ve 15.02.2018

tarihli karari uyarinca sati^a konu paylarin listesinin YTM'nin http://www.ytm. gov.tr

adresinde duyurular bolumunde ilan edildigi, sati§ listesindeki paylara ili§kin tekliflerin
26.02.2018 tarihinden ba§lamak iizere 20 i^ giinii boyunca kabul edilecegi, soz konusu talep
toplama siiresi sonunda her bir pay icin yapilan tekliflerin YTM Yonetim Kurulu'nun onayina
sunulacagi ve YTM Yonetim Kurulu'nun onayini muteakip sati* i*leminin gercekle§tirilecegi

kamuya duyurulur.
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