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Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

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

Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 05.08.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Bir Açıklama mı?
Ortaklıktan çıkarma sürecine ilişkin Yönetim Kurulu
Özet Bilgi
:
kararı
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 5 Ağustos 2015 tarihli özel durum açıklamasında 5 Ağustos 2015
tarih ve 2015/24 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Hakim ortak KIBELE B.V. dışındaki diğer ortakların, her biri 0,1 TL (10 Kuruş)
nominal değerli 186 adet B grubu ve 3.802.906,58 adet C grubu paylardan
oluşan toplam 380.309,258 TL nominal değerli 3.803.092,58 adet paylarının
tamamının iptal edilmesi, ve
2. İşbu iptal edilen her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal değerli 186 adedi B Grubu
ve 3.802.906,58 adedi C grubu olmak üzere toplam 380.309,258 TL nominal
değerli 3.803.092,58 adet payların yerine geçmek üzere Tebliğ hükümleri
çerçevesinde her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal değerli 186 adet B Grubu ve
3.802.906,58 adet C grubu paydan oluşan toplam 380.309,258 TL nominal
değerli 3.803.092,58 adet yeni pay ihraç edilmesi ve bu payların 1.531.619,47 TL
tutarındaki ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli karşılığında hakim ortak KİBELE
B.V'ye verilmesi, bu ihraca ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde tahsisli sermaye artırımı prosedürünün takip edilmesi, bu çerçevede
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve gerekli diğer her türlü
yasal işlemin ikmal edilmesi
hususlarının karara bağlandığı kamuya duyurulmuştur.
Şirketimizin 2 Kasım 2015 tarihli özel durum açıklamasında ise beher lot pay için
4,02730 TL olarak belirlenen ortaklıktan çıkarma hakkı bedelinin 4,02890 TL

olarak revize edildiği ve ortaklıktan çıkarma hakkının 4,02890 TL üzerinden
kullanılacağı hususlarının Kibele B.V. tarafından kamuya duyurulduğu ve Oyak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki özel hesapta bloke edilen ortaklıktan
çıkarma hakkı toplam bedelinin Kibele B.V. tarafından 608,49 TL tutarında
artırılarak 1.531.619,47 TL'den 1.532.227,96 TL'ye çıkarılması işlemlerinin
tamamlandığı kamuya açıklanmıştır.
Şirketimizin 13 Kasım 2015 tarih ve 2015/48 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 5 Ağustos 2015 tarih ve 2015/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı Kibele
B.V. tarafından revize edilen ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli dikkate alınarak
güncellenmiştir. Buna göre, iptal edilecek her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal
değerli 186 adedi B Grubu ve 3.802.906,58 adedi C grubu olmak üzere toplam
380.309,258 TL nominal değerli 3.803.092,58 adet payların yerine geçmek üzere
ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde her biri 0,1 TL (10 Kuruş) nominal değerli 186
adet B Grubu ve 3.802.906,58 adet C grubu paydan oluşan toplam 380.309,258
TL nominal değerli 3.803.092,58 adet yeni pay ihraç edilecek ve bu paylar
1.532.227,96 TL tutarındaki ortaklıktan çıkarma hakkı toplam bedeli karşılığında
hakim ortak KİBELE B.V'ye verilecektir.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapmış olduğu başvurunun
değerlendirme süreci devam etmekte olup, başvuru Semaye Piyasası Kurulu
tarafından sonuçlandırıldığında gerekli açıklama yapılacaktır.
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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