
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AYRILMA HAKKI DUYURUSU

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’nin 10.05.2017 tarihli Olağan 

Genel Kurul Toplantısının 10 no’lu gündem maddesinde, Şirketimizin konsantre bakır üretim 

faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 195.000.000 USD + KDV 

bedelle satılması hususu; 12 no’lu gündem maddesinde ise Ankara Ticaret Sicili 

Müdürlüğü’nün 148939 sicil numarasında kayıtlı “Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi”nin paylarının tamamının toplam 150.000.000 USD karşılığında ana ortağımız 

Park Holding A.Ş.’den (126.233.000.-TL nominal bedelli 90.309.942,81 TL’lik kısmı 

ödenmemiş 126.233.000 adet - %99,9865346534653) ve yine diğer ana ortağımız Turgay 

Ciner’den (17.000.-TL nominal bedelli 17.000 adet - % 0,0134653465347) Şirketimizce satın 

alınması hususu görüşülmüş ve Genel Kurul Toplantısı'nda her iki gündem maddesi de oy 

çokluğu ile onaylanmıştır.

Şirketimizin 10.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılıp, toplantı gündeminin 10. 

ve/veya 12. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 

pay sahiplerinin, grup ayrımına bakılmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'nda Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş.'den sağlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer alan paylarının tamamını ("ayrılma 

hakkına konu paylar") Şirketimize satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 10. 

maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı 

Kullanım Fiyatı", söz konusu işlemlerin ilk defa 28.02.2017 tarihi itibariyle kamuya açıklandığı 

dikkate alınarak, işbu tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşan "ağırlıklı 

ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 2,097682 TL’dir ("ayrılma hakkı 

kullanım fiyatı"). 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında, Şirketimiz adına 

pay alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Aracı Kurum olup, iletişim bilgileri 

aşağıda yer almaktadır. 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olan ayrılma hakkı kullanımına 

ilişkin süre 15 Mayıs 2017 günü saat 09:00 da başlayacak, 29 Mayıs 2017 günü saat 17:00 

itibari ile sona erecektir ("ayrılma hakkı kullanım süresi").



Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, "ayrılma hakkı kullanım süresi" içerisinde ekte 

yer alan Talep Formu'nu, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma ileterek ve "ayrılma hakkına 

konu paylar"ın Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne virman edilmek suretiyle teslim 

edilmesini sağlayarak, satışın gerçekleştirilmesini talep edeceklerdir. "Ayrılma hakkına konu 

paylar"ın bedelleri ("ayrılma hakkı kullanım bedeli") satışı takip eden işgünü en geç saat 

17:00'a kadar, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Talep Formu"nda belirtmiş 

oldukları hesaplarına ödenmiş olacaktır.

Ayrılma hakkı kullanımında bulunacak pay sahiplerimizin başvuruları, ayrılma hakkı kullanım 

süresi boyunca her iş günü Türkiye saati ile en geç saat 17:00'a kadar kabul edilecektir. Deniz 

Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne Saat 17:00'dan sonra ulaşan başvurular, ertesi iş günü 

işleme alınacaktır. 

Aracı Kurum Bilgileri:

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres   : Büyükdere Cad. No:141 K.9 Esentepe-İSTANBUL

Telefon: 0212 348 90 95

Faks    : 0212 336 30 70

Eki:

1-  Ayrılma Hakkı Talep Formu.

Saygılarımızla,


