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EDiP GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE TiCARET A.S.

Tasarruf Sahiplerine Satl~ Duyurusudur
Bu tasarruf sahiplerine

sat1~

duyurusu, Sermaye Piyasas1 Kurulu (Kurul)'nca

211..!Ad ..t-2Q.l3tarihinde onaylanmi~tir.

Ortakhgimizm I;Ikanlmi~/Odenmi~ sermayesinin 50.000.000 TL'den 65.000.000
TL'ye pkanlmasi nedeniyle yeni pay alma haklannm kullamlmasmdan sonra kalan
toplaml:P ,, . ... . .. . TL nominal degerli paylarmm halka arzma ili~kin duyurudur.
Ancak izahnamenin ve i~bu duyurunun onaylanmas1 soz konusu belgelerde yer
alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffillii anlamma gelmeyecegi gibi, sermaye
piyasas1 ara~;larma ili~kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Aynca halka arz edilecek
paylarm fiyatmm belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Ortakhgimizm odenmi~ sermayesinin 50.000.000 TL'den 65.000.000 TL'ye
1;1kanlmasi nedeniyle artmlacak 15.000.000 TL nominal degerli paylarmm halka arz1 i~;in
hazirlanan izahname, Kurulca ~1..!~1. .. R{).t3tarihinde onaylanm1~ olup, ortakhgimiz ve
halka arz edilecek paylar ile ilgili aynnhh bilgileri i~;eren izahname ortakhgimizm ve
halka arzda sat1~a arac1hk edecek Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.S.'nin
www.edip.com ve www.garantiyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu
Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) ?1 ..1 !./...!. .
tarihinde yayimlanmi~tir.
Aynca ba~vuru yerlerinde incelemeye a~;•k tutulmaktad1r. Halka arz edilecek paylara
ili~kin yatlnm kararlan, izahnamenin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu
verilmelidir.
1. PAYLARIN HALKA ARZINA iLiSKiN BiLGi

a) Halka Arz Siiresi:
, ) Halka arz edilecek olan

.... .Y. • • , TL nominal degerli

paylar~

..

I· 0 tarihleri arasmda 2 i~ giinii siireyle sah~a sunulacaktlr.

'/t

ile

Bir paym nominal degeri 0,01 TL olup, Borsa istanbul A.S.'de birincil piyasada
fiyattan sah~a sunulacakbr.

olu~acak

b) Ba~vuru Sekli: Sat1~ta, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Il-5.2 sayd1 "Sermaye
Piyasast Araylanmn Sat1~1" tebliginde yer alan "Borsada sat!~" yontemi kullamlacaktJr. Bu
sermaye artmmmda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin sat1~ silresi
i9inde Borsa istanbul'da i~lem yapmaya yetkili bankalar ve aract kurumlardan olu~an borsa
Uyelerinden birine ba~vurmalan gerekmektedir.
c) Ba~vuru Yerleri: Borsa'da i~lem yapmaya yetkili tOm banka ve arac1 kurumlar
olup, i~lem yapmaya yetkili kurulu~Jann listesi Borsa Ayhk BUlteni'nde ve Borsa internet
sitesinde (www.borsaistanbul.com) " Oyeler" ba~l!kh boiUmde yer almaktad1r. Sermaye
_,..~%.~~> .
artmmmda araci11k Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.~. tarafmdan yap!lacaktJr.
d) Paylann Tesli~ Se~li: Thra9 edilecek p~ylar kaydile~tirme esaslan 9(:;tf"0tfold~ ... '~~-...
MKK taraf111dan hak sah1plen bazmda kayden ·'• Izle0~cek ol~1p, paylarm W*1,i'te~J-~-;>"'" ,~ · .
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2. TASARRUF SAHiPLERiNE SATI$ DUYURUSUNUN SORUMLULUGUNU
YUKLENEN Ki$iLER
Kanuni yetki ve sorumluluklartmiZ dahilinde ve gorevimiz ~er~evesinde bu
tasarruf sahiplerine sah~ duyurusunda yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan
bilgilerin ve verilerin ger~ege uygun oldugunu ve tasarruf sahiplerine sat1~ duyurusunda
bu bilgilerin anlamm1 degi~tirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi i~in her tiirlii makul
ozenin gosterilmi~ oldugunu beyan ederiz.
ihra~~~

EDiP GA YRiMENKUL YATIRIM SANA Yi
VE TiCARET A.$. Yetkilisi

Sorumlu Oldugu Kisim:

Cengiz A ; }/- ~be ve Finans Md.

M.Adnan DABAK - Gene I Mii .. r

Halka Arza Arac1hk Eden Yetkili
Ticaret Unvam ve Yetkilisi

Kurulu~un

T ASARRUF SAHiPLERiNE SA TIS
DUYURUSUNUN TAMAMI

Sorumlu Oldugu Kisim:

GARANTi YATIRIM MENKUL
KIYMETLER A.$.
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