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Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

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 : 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 24.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Bir Açıklama mı?
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hakkında
Özet Bilgi
: 24.12.2014 tarihinde yapılan açıklamaya ilişkin
güncelleme
AÇIKLAMA:
Şirket'imiz satma haklarının kullanımı için OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni
("OYAK Yatırım") aracı kurum olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda satma hakkını
kullanmak isteyen Şirket pay sahiplerinin;
- işbu açıklama ekinde yer alan formu eksiksiz doldurup imzalayarak kendi aracı
kurumları vasıtasıyla en geç 18 Mart 2015 saat 17:00 'ye kadar (18 Mart 2015
günü dahil) OYAK Yatırım'a teslim etmeleri ve
- ekte yer alan formda da detaylı olarak açıklandığı şekilde paylarını Şirket'imizin
bu amaca tahsis edilmiş ilgili kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.
Satma hakkının kullanılabilmesi için, ilgili azınlık pay sahibinin Şirket'imizde
başvuru tarihi itibariyle sahip olduğu tüm payları satması, bu paylar üzerinde
haciz, rehin, tedbir ve sair kısıtlama bulunmaması ve payların 18 Mart 2015
tarihine kadar (18 Mart 2015 günü dahil) Şirket'imizin ilgili kıymet hesabına
aktarılması gerekmektedir.
Sürecin bütünlük içerisinde işleyebilmesi için işbu duyurumuza kadar başvuruda
bulunmuş olan hissedarlarımızın da ekli formu doldurup imzalayarak aracı
kurumları vasıtasıyla OYAK Yatırım'a göndermeleri ve paylarını Şirket'imizin ilgili
kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.

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.

