Aslan Çimento Anonim Şirketi'nden
Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur
Ödenmiş sermayemiz 66.574.321,54 TL nakit olarak karşılanmak suretiyle
6.425.678,46 TL’den 73.000.000,00 TL’ye artırılmaktadır.
Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
14/02/2011 tarih ve 12/91 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın ve
paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname
15/02/2011 tarihinde Gebze Ticaret Siciline tescil edilmiş olup ortaklığımızın
www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)’nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık
tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi
gerekmektedir.
1. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları :(Yoktur.)
2. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:
Yeni pay alma hakları, kurucu pay sahipleri için aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde
18/02/2011 ile 09/03/2011 tarihleri arasında, 20 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin bitimini
takiben yeni pay alma kullanım süresi Şirket ortakları için 20 gündür. Bu sürenin son gününün
resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona
erecektir.
Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca sermaye artımında ihraç edilecek hisse
senetlerinin;
% 20’si için sahip oldukları kurucu hisse senedi oranında kurucu hisse sahiplerinin,
% 80’i sahip oldukları hisse senedi oranında Şirket ortaklarının,
rüçhan hakkı yoluyla satın alma hakları bulunmaktadır.
İhraç edilecek 66.574.321,54 TL nominal değerli payların %20’sine isabet eden 13.314.864,31
TL’lik kısım 6000 kurucu hisseye aittir. Halen geçerli olan 1350 adet kurucu hisseye ait rüçhanlı
satın alınacak nominal değerli pay 2.995.844,47 TL’dir ( 13.314.864,31 x (1350 hisse/6000
hisse)).
Geçersiz olan 4650 adet hisseye ait kalan 10.319.019,84 TL ile kurucu hisse sahipleri tarafından
kullanılmayanlar, ihraç edilecek payların geri kalan %80’ine isabet eden tutara eklenerek, Şirketin
%97,30’una sahip OYAK ile halka açık olan %2,70’sine sahip diğer ortaklara hisseleri oranında
kullandırılacaktır.
Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 0,01 TL'den satışa arz edilecektir.
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a) Başvuru Şekli:
Kurucu Hisse Sahipleri:
i)Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen kurucu hisse sahibi ortaklarımız Cami
Mahallesi Kaplan caddesi No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresindeki Şirket merkezine
başvurarak sahip oldukları kurucu hisse senetlerini ibraz edeceklerdir. Sermaye artırımına
katıldıklarına dair iştirak taahhütnamesini imzaladıktan sonra, ortaklıkla da mutabık kalınan yeni
pay tutarını T. Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal Şubesinde açılan TR 17 0006 2000 3830
0006 295837 numaralı hesaba, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak
yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket’e tevdi edeceklerdir.
ii)Şirket, kurucu hissedarların MKK nezdindeki işlemlerinin tamamlanması için OYAK
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yazılı bildirimde bulunacaktır. Kurucu hisse sahibi ortağın aldığı
paylar, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Şirket'in MKK nezdindeki Kaydı
Bilinmeyen Ortak Hesabından, kurucu hisse sahibi ortağın aracı kurum nezdindeki hesabına
aktarılır.
iii) Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen kurucu hisse sahibi ortağın, bir aracı kurum
nezdinde kendi adına açılmış aktif bir yatırım hesabının olması gereklidir. Pay bedelini yatırmış
olsa dahi yatırım hesabının olmaması ve/veya aktif olmaması durumunda paylar
aktarılamayacaktır. Bu durumda kaydi paylar Şirket’in Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde
Kurucu Hisse Sahibi adına açacağı İhraççı Ortak Hesabı’nda geçici olarak saklanacaktır Daha
sonra kurucu hisse sahibi ortak adına MKK nezdinde hesap açıldığında ihraççı alt hesabından
kurucu hisse sahibi ortağın aracı kurumdaki alt hesabına virman yapılır.
iv)Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, iştirak taahhütnamesi olsa dahi talep işleme konmayacak ve önceden yapılmış işlemler
iptal edilecektir.
Şirket Ortakları:
Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar
31 Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu
tarihten sonra MKK nezdinde kayden izlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, halen ellerindeki
hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için
öncelikle rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde Cami Mahallesi Kaplan
caddesi No:149 41700 Darıca-KOCAELİ adresine müracaat ederek, hisse senetlerini
kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri
borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri
amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda hak sahipliklerine ilişkin kayıtların
oluşturulmasına bağlıdır.
Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar
i)
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını
hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam
ve nakit olarak yatıracaklardır.
ii)
Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir.
iii)
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
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b)

Başvuru Yerleri:

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Aşağıdaki Şube Ve Acenteleri
İstanbul:
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü
Akatlar Ebulula Caddesi F2 C Blok Levent-Beşiktaş
Tel : 0 212 319 12 00 Faks : 0 212 351 05 99
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadıköy Şubesi
Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sk.Seyran Apt.No.1 D.4 Erenköy - İstanbul
Tel: 0 216 411 40 20 Faks: 0 216 411 40 19
Ankara:
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi
Atatürk Bulvarı No:71 K:2 Kızılay - Ankara
Tel : 0 312 433 45 45 Faks: 0 312 431 37 37
İzmir:
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kordon Şubesi
Cumhuriyet Bulvarı No:67 K:4 Pasaport
Tel: 0 232 489 28 07 Faks:0 232 425 78 47
ve İMKB’de işlem yapmaya yetkili tüm aracı kurumlar. Yetkili aracı kurumların listelerine ve
iletişim bilgilerine www.spk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
c) Payların Teslim Şekli:
Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesince, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
3. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Kurucu Pay Sahiplerinin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

: 18/02/2011
: 09/03/2011

Ortakların Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

: 10/03/2011
: 29/03/2011

4. Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun
olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması
için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
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İhraççı

Sorumlu Olduğu Kısım:

Aslan Çimento Anonim Şirketi Yetkilileri
Yıldıray YILDIZ

Özlem Hülya BAL

Genel Müdür

Muhasebe Müdürü

Sirkülerin Tamamı

Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kuruluş

Sorumlu Olduğu Kısım:

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sirkülerin Tamamı

İskender ŞENTÜRK
Genel Müdür Yrd.

Buğra BABAN
Kurumsal Finansman Grup Müdürü
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