GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
PAYLARINI ALMA HAKKINA İLİŞKİN TALEP FORMU
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.11.2015 tarihli kararı ile; Güler Yatırım Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından bedelli sermaye
artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket’in Murat GÜLER dışındaki
ortaklarına, talep etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket’te sahip oldukları
payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından Şirket’ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan
30 gün boyunca alma hakkı tanınmıştır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 9.000.000 TL’den 16.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.000.000 TL nominal
değerli paylarının Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılmasına ve tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket’in Murat GÜLER
dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket’te sahip
oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından Şirket’ten tahsisli satış suretiyle elde edilen
paylardan 30 gün boyunca alma hakkına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma
Platformu (www.kap.gov.tr), www.gulerholding.com.tr ve www.a1capital.com.tr isimli internet sitelerinde ilan edilmiştir.
İşbu talep formunda yer alan Murat GÜLER’den satın alma talebimi (26.02.2016 tarihinde Şirket tarafından Murat GÜLER’e
gerçekleşen tahsisli satış işlemi fiyatı olan 1,00 TL nominal değerli pay için 1,05 TL bedel ile) Kamuyu Aydınlatma Platformu
(www.kap.gov.tr), www.gulerholding.com.tr ve www.a1capital.com.tr isimli internet sitelerinde ilan edilen izahname ile
tasarruf sahiplerine satış duyurusunu okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yaptığımı beyan
ederim.
Murat GÜLER’den pay satın alma talebim için gerekli olan tüm işlemlerin yapılmasını talep ederim.
………./………/ 2016 tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.
Yatırımcının Adı-Soyadı/Unvanı: ……..........................................................................................................................................
Telefon Numarası …….................................................................................................................................................................
TC Kimlik Numarası: …................................................................................................................................................................
MKS Sicil Numarası: …................................................................................................................................................................
Vergi Dairesi / Vergi Kimlik Numarası (Tüzel kişiler için): …….....................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................................................................
İmza: ..........................................................................
PAY ALMA HAKKINI KULLANACAK ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN:
1. 26.02.2016 gün sonu itibariyle (MKK Sisteminde) Şirket’te Sahip Olunan 1,00 TL nominal değerli B Grubu Payların
Adedi: …………………………. adet
2. Murat GÜLER’den Satın Alınması Talep Edilen B Grubu Payların:
1,00 TL nominal değerli pay adedi : ………………………………………
(En fazla yukarıda 1. bölümde belirtilen B grubu payların nominal değerinin bedelli artırım oranı ile (7.000.000/9.000.000 =
0,77777778) çarpımı kadar olabilecektir. Pay adedi küsuratı, virgülden sonra 3 basamak ve son basamak aşağı
yuvarlanarak tespit edilecektir.)
Murat GÜLER’in Hesabına Virmanlanacak Tutar: …..……….. adet 1,00 TL nominal değerli pay x 1,05 TL =
..............................TL
Pay
Bedelinin
Gönderileceği
Hesap:
Murat
GÜLER’in
İş
Bankası
Borsa
Şubesi
nezdindeki
TR660006400000111250052468 no’lu hesap (Para gönderimi esnasında açıklamada Pay Alım Hakkını kullanmak isteyen
yatırımcının adı soyadı, TC Kimlik numarası yazılmalıdır.)
Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı, talep formunu fakslamadan önce Şirket B grubu paylarının bulunduğu aracı kuruluşla
26.02.2016 gün sonu itibariyle MKK sisteminde kayıtlı bulunan pay miktarını, başvuru miktarını ve yatıracağı tutarı
kesinleştirecektir.
Pay Alım Hakkını kullanacak yatırımcılar pay bedelini saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir (“Kabul Saati”). 17:00’den
sonra alınan bedeller ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Pay bedeli gönderimini takip eden 2. iş günü saat 17:00’ye kadar
yatırımcının MKK tarafından onaylanan satın alabileceği pay adedi, talep formunda belirttiği yatırım hesabına A1 Capital
tarafından Murat GÜLER hesabından virmanlanacaktır. MKK tarafından onaylanan pay miktarına ilişkin gerekli tutardan
daha az tutarda Murat GÜLER hesabına pay bedeli gönderen Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı’ya gönderdiği tutar
çerçevesinde hesaplanacak B grubu Şirket payı Murat GÜLER hesabından gönderilecektir. Fazla pay bedeli gönderimi
durumunda ise talep formunda belirtilen TL iade hesabına fazla tutar Murat GÜLER’in TL hesabından iade edilecektir. Pay
Alım Hakkı süresi 29 Mart 2016 günü saat 17:00’de son bulacaktır. Pay Alım Hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların
işlemlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 0212 371 18 01 faks numarası kullanılacaktır.
PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı (Başvuru sahibiyle aynı olmalıdır): ..........................................................................
Aracı Kurum / Banka: ..........................................................................................................................................................
Yatırım Hesabı Numarası: ...................................................................................................................................................
Murat GÜLER’e FAZLA PAY BEDELİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE FAZLA TUTARIN İADE EDİLECEĞİ TL İADE HESAP
BİLGİSİ:
Kurum Adı: ....................................................................................... ..................................................................................
Şube Adı ve Kodu: ........................................................................... ..................................................................................
Hesap No / IBAN No: ……..................................................................................................................................................
Hesap Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı: ................................................................................................................................
FORM EKLERİ:
Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, pay bedelinin gönderildiğine ilişkin dekont
Tüzel Kişiler: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası
kayıt belgesi, pay bedelinin gönderildiğine ilişkin dekont

