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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak No:1/1 1/2 Aviva Binası 34662 Üsküdar/İSTANBUL
: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
: avivasigorta@avivasigorta.com.tr
:

Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve : 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Açıklama mı?
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
Özet Bilgi
:
hakkında

AÇIKLAMA:
18.12.2014 tarihinde KIBELE B.V. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na
("KAP") iletilen özel durum açıklamasında;
Aviva International Limited Holdings'in Şirket'imizde sahip olduğu toplam
147.987.418,524 TL nominal değerli payın KIBELE B.V. tarafından satın alındığı,
payların devri sonrası KIBELE B.V.'nin Şirket'imizdeki ortaklık payının % 98,66
olduğu açıklanmıştı.
Yapılan pay alımı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 Sayılı
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde hakim ortak
olan KIBELE B.V.'nin diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ve diğer ortakların
paylarını hakim ortak KIBELE B.V.'ye satma hakkı kullanılabilir hale gelmiştir.
Pay alım tarihi olan 18.12.2014 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre
içerisinde (18.12.2014 - 18.03.2015 döneminde), hakim ortak dışındaki diğer
ortakların, Şirket'imizde sahip oldukları paylarını hakim ortak KIBELE B.V.'ye
satma hakkı doğmuştur.
Hakim ortak KIBELE B.V. diğer ortakların satma hakkının kullanımına ilişkin 3
aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben satma hakkını kullanmayan
diğer ortakları için ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmayacağını Şirket'imize
bildirmiştir.
Şirket'imiz ortakları tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine
ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurul'un ilgili
düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatacak ve değerleme raporu
sonucu Tebliğ hükümleri çerçevesinde KAP'ta açıklanacaktır.

Tebliğ'e göre, Şirketimizin beher payı için satma hakkı fiyatı aşağıdaki fiyatların
en yükseği olarak belirlenecektir:
1) KIBELE B.V. tarafından pay alındığının kamuya açıklandığı tarih olan 18 Aralık
2014 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların
aritmetik ortalaması
2) 18 Aralık 2014 tarihten önceki son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatlarının ortalaması
3) 18 Aralık 2014 tarihten önceki son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatlarının ortalaması ve
4) 18 Aralık 2014 tarihten önceki son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatlarının ortalaması
5) Hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyat,
Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere başvuran
ortaklarımıza ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP'ta açıklanmasını
takiben Şirket'imizce 3 iş günlük süre içinde taleplerin KIBELE B.V.'ye iletilmesini
izleyen en geç 2 iş günü içinde yapılacaktır.
Satma hakkı fiyatı belirlendikten sonra başvuran ortaklarımıza ise bedel ödemeleri
KIBELE B.V. tarafından 3 iş günü içinde yapılacak ödemeler çerçevesinde 5 iş
günü içinde yapılacaktır.
24.12.2014 tarihi itibariyle, ilgili Tebliğ çerçevesinde ortaklığımıza satma hakkını
kullanmak isteyen bir yatırımcı başvuruda bulunmuş olup ilgili başvuru, adil
satma bedelin tespiti sonrasında işleme alınacaktır.
Şirket'imiz ilgili Tebliğ çerçevesinde satma hakkı kullanımlarının nasıl yürütüleceği
ve hazırlatılacak değerleme raporu sonrasında oluşacak adil kullanım bedeli
hakkında ek açıklamaları ilgili mevzuat gereği ayrıca yapacaktır.

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.

