
 

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU  
 

BORÇLANMA ARACI ĐHRACINA ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM KURULU KARARI 

Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/Đstanbul 

Telefon ve Faks No. : 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve 
Faks No.su 

: 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır 

Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - 

Özet Bilgi : Tahvil Đhracına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.01.2013 

Öngörülen Đhracın Nominal Tutarı : 100.000.000.-TL 

Đhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil 

Đhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : 
50.000.000 TL'lik ilk dilim için 24 Ay, izleyen ihraçlarda piyasa 
koşullarına göre belirlenecek. 

Đhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : 
50.000.000 TL'lik ilk dilim için tahvilinin vadesi ile uyumlu .C. 
Hazinesi Gösterge Devlet Tahvili yıllık bileşik faizi + 165 baz 
puan , izleyen ihraçlarda piyasa koşullarına göre belirlenecek. 

Đhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : 
50.000.000 TL'lik ilk dilim için altı ayda bir sabit kupon ödemeli 
vade sonunda anapara ödemeli, izleyen ihraçlarda piyasa 
koşullarına göre belirlenecek. 

Öngörülen Satış Şekli : Halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış 

Yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda; Esas Sözleşmemizin 26.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, tahvil ihracı için 
SPK'na başvurulmasına,  

Yapılan buşavurunun olumlu sonuçlanmasına müteakip, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış 
yöntemleri ile satılmak üzere, birden fazla ihraç yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit 
ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 100 milyon TL’lik nominal değerli tahvil ihraç edilmesine; 

Đhraç edilecek tahvillerin  ilk diliminin 50 milyon TL nominal değerli 24 ay vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ve vade sonunda anapara ödemeli 
olarak çıkarılmasına, bu tahvillerin faizinin, bu faizin tespit edileceği günlerde, ihraç edilecek Şirketimiz tahvilinin vadesi ile uyumlu olacak 
şekilde piyasada işlem gören T.C. Hazinesi Gösterge Devlet Tahvili yıllık bileşik faizi üzerine 165 baz puan eklenerek belirlenmesine; satışın 
halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve / veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılmasına, nitelikli yatırımcıya tahsis halinde ihraç edilecek 
tahvillerin halka arza yol açmayacak şekilde Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) kot dışı pazarda işlem görmek üzere kayda alınarak 
satılmasına, ihraç işleminde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin aracı kurum  olarak kullanılmasına,  aracılık işleminin bakiyeyi yüklenim 
yöntemiyle gerçekleştirilmesine,  

karar verilmiştir. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan 
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek 
için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 
Saygılarımızla, 

 
 
 

N.Şenol TOLAN            Tamer SOYUPAK                             
Mali Đşler Yöneticisi       Mali Đşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
25.01.2013  – 18:05       25.01.2012 – 18:05 
 

 


