
Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 

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

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

E-Posta Adresi : tatgida@tat.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 

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

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : Ayrılma hakkı kullanım esasları 

 

Açıklama: 

Şirektimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülen Maret Et Üretim tesisinin, bu tesisin 

üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret markasının satış işlemi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi 

kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,  Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24’ncü maddesi 

gereğince Genel Kurul’a şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan 

ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak 

ayrılma hakları bulunmaktadır. 

 

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin 

Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 10’uncu maddesi çerçevesinde; 1,00 TL nominal değerli beher pay 

başına 2,31 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak 

ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır. 

 

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay 

sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 22.07.2014 ile 08.08.2014 tarihleri arasında (08.08.2014 

Cuma günü saat 16.00’a kadar) Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş Yapı Kredi 

Yatırım A.Ş.’deki 138363 nolu hesabımıza Genel Kurul’a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere 

başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Şirketimizin ilgili pay sahibinin paylarını satın alma 

yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. 

 

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedeli, en geç satışı takip 

eden işgünü ödenecektir. 

 

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Maret Et Üretim 

tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret markasının satış 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 Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını 

kaybedecektir. 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 

esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin 

defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için 

gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

  Saygılarımızla, 

 

 

 

 N.Şenol TOLAN              Arzu Aslan KESİMER                             

 Mali İşler Yöneticisi        Genel Müdür  

21.07.2014 – 20:10         21.07.2014 – 20:10            

mailto:tatgida@tat.com.tr

