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Escort Teknoloji Yatırım Anonim ġirketi'nden
Ortakların Yeni Pay Almalarına ĠliĢkin Duyurudur
ÇıkarılmıĢ sermayemiz 7.667.500. TL nakit karĢılığı 26.989.600. TL’si iç
kaynaklardan karĢılanmak suretiyle 15.335.000.TL’den 49.992.100. TL’ye artırılmaktadır.
Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
..../..../....... tarih ve .................... sayı ile kayda alınmıĢtır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın
ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname
..../...../...... tarihinde ............. Ticaret Siciline tescil edilmiĢ olup ortaklığımızın
www.escort.com.tr dresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda
(kap.gov.tr) yayımlanmıĢtır. Ayrıca baĢvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.
1. BEDELSĠZ PAY ALMA HAKKI KULLANIM ESASLARI:
Ortaklarımızın artırılan 26.989.600. TL’lik sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki
payların %176’sı oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre
sınırlaması yoktur.
a) BaĢvuru ġekli:
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar
borsada işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
kayden alacaklardır. Bedelsiz payları alma işlemi için süre sınırlaması olmayıp, sermaye artırım
işleminin başladığı tarihte dağıtılacaktır
b) Payların Teslim ġekli:
MKK nezdinde mevcut ortaklara dağıtımı yapılacaktır

2. YENĠ PAY ALMA HAKKI KULLANIM ESASLARI:
a) Halka arz süresi:
Halka arz edilecek olan 7.667.500 TL'lik paylar ..................ile................tarihleri arasında
aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 15 gün süreyle satışa sunulacaktır.
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL'den satışa arz edilecektir.
b) BaĢvuru ġekli:
- Yeni pay alma hakkına ilişkin sure 15 gündür. Yeni pay alma haklarını kullanmak
isteyen ortaklar, ortaklıkla da mutabık kalınan yeni pay tutarını Garanti Bankası Mecidiyeköy
Ticari Şubesi nezdinde açılan 6297040 no lu hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde
tam ve nakit olarak yatıracaklardır

2

- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit
olarak yatıracaklardır.
- Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni
pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
c) BaĢvuru Yerleri:
Global Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Rıhtım Cad. No:51 Beyoğlu / İstanbul
Telefon: 0 212 244 55 56
d) Payların Teslim ġekli:
MKK nezdinde elektronik olarak dağıtım yapılacaktır.

3 . SĠRKÜLERĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun
olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için
her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Sorumlu Olduğu Kısım:

Escort Teknoloji Yatırım A.ġ. Yetkilisi
Adı, Soyadı, Görevi, Ġmza
Uğur Kumru

S. Nükhet KocameĢe

Yönetim Kurulu BĢk Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

Sirkülerin Tamamı
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