Gedik Yatlrlm

Ortakhfil Anonirn $irketi'nden

Halka Arza iligkin Duyutrudur

Ortakhfrmtztn gtkarrlmtg sermayesinin 7.623.000,- Tl,'den f0.000.000.- TL'ye artrnlmasr
nedeniyle ihrag e:dilecek 762.300.- TL
:rli paylara iligkin yeni pay alma
haklarlnln kullanrllmasrndan sonra kalan
.- TL nominal deferli paylann halka
arzrna iligkin d uyurudu r.

Ancak kayda altnma ortaklrfrmrzrn ve paylannrn Kurul veya kamuca tekeffiilii anlamrna
gelmez.

Ortakhfrmz ve halka arz edilecek paylar ile ilgili aynntrh bilgileri igeren izahname
l.l.Ll.k2tL... tarihinde .is*teb.r*1.. Ticaret Siciline trescil edilmig olup, ortakh[rmrzrn
wwrv.sdkYo.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda
(kap.gov.tr) yaytmlanmrgtrr. Aynca bagvuru yerlerinde incelemeye agrk tutulmaktadrr.
Yatrrrm karartnln izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.
1.

PAYLARTN HALKA ARZTNA

a)

iri$Xir,l silC;i:

Halka arz siiresi:

arastnda aga$tda belirtilen bagvuru yerlerinde 2

ig giinti stireyle satrga sunulacaktrr,

Bir payrn nominal degeri. I TL olup, nominal derfer altrnda olmamak iizere iMKB'de
olugacak fiyattan satlga arz edilecektir.

Bagvuru $ekli ve Yeri:

i"
t:

Yeni pay alma haklannrn kullanrmrndan sonra kalan paylarrn satrgrnda "Borsada
Satrg" yontemi kullanrlacaktrr. Bu sermaye artrrrmrnda pay almak suretiyle ortak olmak
isteyen tasarruf sahiplerinin satrg sUresi iginde irutrcg'de iglem yapmaya yetkili bankalar ve
inden birine bagvurmalan gerekmektedir.
borsa Uyesi Gedik Yatrnm Menkul Degerler A.$.esabrna vatrn lacaktrr.
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No:29 34876 Yakacrlk-Kartal-istanbul

(0216) 4s23624
: (0216) 377 rl 36

rrn Teslim $ekli:
oaylar Sermaye Piyasasr Mevzpatr gergpvesinde Merkezi Kayrt Kurulugu A.$.
nezdinde
hak sahipleri bazrnda kayden izlenpcektir.
)
,nusnr

N $ORUMLULUGUNU YUKLEI\TEN Ki$iLER
rni yetki ve lorumluluklarrmrz dahilinde ve g6revimiz gergevesinde bu sirkiiler ve
inde yer alan sorumlu oldu$umuz krsrmlarda ;yer alan bilgilerin ve verilerin gergepe
oldutunu ve sirk0lerde bu bilgilerln anlan[mr depigtirecek nitelikte bir eksiklik
mamasr igin llrer tiirlii makul 0zenin gdsterilmiq oldulunu beyan ederiz.
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SiFkUlerin TAMAMI

Bagkanr

rza dracrhk Eden Aracl Kurulug'un

ATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.

Suzan BA

Sorumlu Oldulu Krsrm:

Sorumlu Oldulu Kslm:

Erhan TOPAC

Yeni roje
Sirkiilerin Tamamr

