TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. PAY SAHİPLERİNE
ŞİRKETİN, ANADOLU CEVİZ ÜRETİM A.Ş.’NİN PAYLARINI DEVİR ALMASI
İŞLEMİNİN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN MAL VARLIĞI EDİNME
KAPSAMINA GİRMESİ ÇERÇEVESİNDE 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI
KANUNU'NUN 24. MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ
KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU
Transtürk Holding A.Ş.' nin 10.04.2019 Çarşamba günü saat 14:00’ da “Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok K: 1 Bakırköy / İstanbul” adresindeki “WT Club Ege
Konferans Salonu’nda” yapılmasına karar verilen 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına şahsen
veya vekalet vererek katılan, bu genel kurulda şirketin Anadolu Ceviz Üretim A.Ş.’nin paylarının
devir alınmasının onaylanmasına ait gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet
şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 24. maddesi gereğince ayrılma hakları bulunmaktadır.
Şirketin 10.04.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya
vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda şirketin satın almış olduğu önemli bir varlığın
onaylanmasına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına
işletmeyen pay sahiplerimiz ayrılma haklarını kullanamayacaklardır. Ayrılma hakkı, şirket genel
kurulunun gerçekleştirileceği gün itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ den sağlanan pay sahipleri
listesinde yer alan hazirun cetveli listesi çerçevesinde ve genel kurul’a katılan pay adedi ile sınırlı
olarak doğacaktır. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu
tüm payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.
Paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince
kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda
pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için genel kurul toplantısına katılarak ilgili alım onayı
kararına karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.
Ayrılma hakkı fiyatı için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararları çerçevesinde değer tespitine ilişkin
rapor hazırlatılmış olup, bir hissenin değeri 6,83 Kuruş olarak tespit edilmiştir. Bu hakkın kullanılması
durumunda ortaklığımız tarafından satın alınacak birim pay bedeli Şirket ortaklarına daha iyi bir satış
imkanı sunabilmek adına 1 TL nominal bedelli beher pay başına 0,21 Kuruş olarak belirlenmiştir.
Ayrılma hakkı doğan pay sahiplerinin bu haklarını kullanabilmeleri için Genel Kurul Toplantısından
sonra duyurulacak olan ayrılma hakkı kullanım tarihlerinde, ayrılma hakkına ilişkin iş bu duyuru
ekinde yer alan ve Genel Kurul gündemi ile birlikte duyurulacak olan Ayrılma Hakkı Formu’nun
imzalı aslını Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş Alnus Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’ ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ilgili kontrol yapıldıktan sonra ayrılma hakkı tutarı
Şirketimiz adına açılacak olan hesaptan en geç ertesi iş günü içinde Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı
Formu'nda belirtilen banka hesap numaralarına EFT veya havale yolu ile ödenecektir.
Ayrılma haklarını kullanmak için ayrılma hakkı formunun imzalı aslını ilgili aracı kuruma iletmeyen
pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, postadaki herhangi bir gecikmede dahil olmak
üzere şirketimize atfedilemeyecek sebeplerden dolayı şirketimiz sorumlu olmayacak ve ilgili pay
sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp şirketin ilgili
satın alma onayı kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay
sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma
hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını
devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

