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Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi

Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi,
: Bora Sokak, No:1, Kat: 22 ve 24, 34732, Kadıköy /
İstanbul
: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
: unicosigorta@unicosigorta.com.tr
: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
: 01.12.2015
: Hayır
: Ortaklıktan çıkarma süreci hakkında bilgilendirme

AÇIKLAMA:
(1) SPK'nın II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği"
hükümleri çerçevesinde Şirketimiz oy haklarının %99,75'ine sahip hakim ortağı
konumundaki Kibele B.V. ("Kibele") tarafından, satma hakkının kullanımına ilişkin
üç aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben satma hakkını kullanmayan
diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 380.309,26 TL
nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve
ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli olan 4,0289 TL üzerinden Kibele'ye
tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin SPK
tarafından onaylanmasına ilişkin Şirketimiz talebinin olumlu karşılandığı hususu
Şirketimizin 30 Kasım 2015 tarihli özel durum açıklaması ile,
(2) İhraç belgesinin tescili için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne müracaat
edileceği ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan Şirketimizin
Kibele dışındaki diğer ortaklarına ait payların ihraç belgesinin tescil tarihi itibariyle
iptal edilmiş sayılacağı hususu 1 Aralık 2015 tarihli özel durum açıklaması ile
kamuya duyurulmuştu.
İhraç belgesi 03 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından
tescil edilmiştir.
Ortaklıktan çıkarma süreci ile ilgili işlemler devam etmekte olup, sürece ilişkin
gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
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.
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